
“ ”



TÜRKÇEMİZ VE BİR ÖMÜR

Dil Bayramı, bunu duyanınız var mı? Ya da Karamanoğlu Mehmet
Bey’i ya da Tahsin Mayatepek’i sanırım çoğunu duymadınız. En bilineni, en
yücesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü? Şimdi tanıdık geldi mi? Bu saydığım
insanların hepsi bize, dilimizin özel olduğuna inandı. Onların tek amacı Türk
dilini, Türk edebiyatını, Türk kültürünü yüceltebilmekti. Bu insanlar hayatlarını
buna adadılar, buna rağmen çoğunu bilmeyiz. Kendileri bilinmese de çalışmaları
sayesinde bizler kendimizi ifade etmekte zorluk çekmiyoruz. Onların bir cevher
gibi bulup parlattığı dilimiz bu günlere kadar ulaştı. Bu nedenle bu önemli günde
Dil Bayramı’nda hatırlanmayı en çok onlar hak ediyor.

“Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum, göreniniz, bileniniz,
duyanınız var mı?” demişti Yusuf KANÇ Karamanoğlu Mehmet Bey’i Arıyorum
şiirinde. “Bu günden sonra divanda, dergahta, meydanda Türkçeden başka dil
konuşulmaya.” demişti Karamanoğlu Mehmet Bey. Bileniniz var mı? Yüce
kurtarıcımız Atatürk ’ün Tahsin Mayatepek’e Türk dilini araştırması için görev
verdiğini ve onun da bizim en eski kökenimiz olarak MU Kıtası Türklerini
bulduğunu biliyor musunuz? Cevabı duyar gibiyim. Peki neden bunları,
kendimizi, dilimizi, özümüzü bilmiyoruz? Unutmamalıyız ki dil milli benliğin bir
parçasıdır. Dilimizi kaybedersek milli benliğimizi de kaybederiz.

Türk diline sahip çıkanlar Türkçenin zengin, köklü ve güzel bir dil
olduğunu biliyorlardı. Bir çiçek gibi büyüttüler, bize o müthiş çiçekten bir bahçe,
bir cennet yapmamız amacıyla hediye ettiler. Karşılığında buna sadık kalmak
vardı sadece kendimiz, özümüz olmak. Nene Hatun gibi emektar, Onbaşı Seyit
gibi yılmaz olmak. Ziya Gökalp’in "Başka dile uymaz annemin sesi, her sözün
ararsan vardır Türkçesi" sözünü unutmadan dilimize gereken değeri vererek
sahip çıkalım.
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SON BEŞ YIL

Sizce de Türkçemiz için tehlike çanları çalmaya başlamadı mı?
Yabancı sözcükler kullanarak kendini daha iyi ifade ettiğini sanan kitle son
yıllarda çok hızla artmadı mı? Kitap okuma oranı hızla düşerken yabancı sözcük
kullanım sayısı da hızla artıyor. Dilini önemseyenlerin aklında iki soru var: “Buna
sebep olan kim?” ve “Ne yapacağız?”

İlk soruya baktığımızda aslında sorunun yanlış sorulduğunu
görüyoruz. Çünkü buna sebep olmayanları saymak, olanları saymaktan daha
kolay. Küçükten büyüğe herkes “Dilimize sahip çıkalım, dilimizden yabancı
sözcükleri atalım.” diyor. Ancak lafla peynir gemisi yürümüyor. Örneğin, yazımı
yanlış bir sözcüğü düzeltmek bile sosyal medyada mizah ögesi haline geliyor.

İkinci soruya gelirsek yanıt, kişiden kişiye göre değişebilir. İnsanın
yeteneklerine ve elindeki güce bağlı olarak sonuç değişebiliyor. Örneğin bir
çevirmen, çevirisinde hassas davranıp yabancı sözcükleri kullanmaktan çekinir,
kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanırsa gücünü ve yeteneğini doğru bir amaç
için kullanmış olur. Bu davada kişilerin yetenekleri ölçüsünde verdikleri katkı bile
çok önemli. Türkçenin büyüsünü kaybetmemesi için önümüzdeki beş yıllık süre
oldukça belirleyici olacaktır. İnsanımız bu beş yılda millî benliğinden uzaklaşmayı
mı tercih edecek, yoksa bin yıllık birikimine sahip mi çıkacak? Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: “Türk dili Türk ulusunun yüreğidir,
beynidir.” Peki ben size soruyorum: “Yüreği olmayan, hissedemeyen,
düşünemeyen bir milletin sonu nasıl olur?”

Görkem AFŞİN
F 10-A   284
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İNSANLIK VE DİL TARİHİ

Dil, bir milletin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren varlığını
göstermeye başlar. Toplumun içinde bulunduğu durum, toplumun karşılaştığı
kültür ve medeniyetler, toplumun yaşayış tarzı ve ihtiyaçları dilin gelişimini
etkiler.

Dil, bir milletin varlığının göstergesidir. Dilini belli bir zamandan
sonra kaybetmeye başlamış olan toplumlar, tarihten silinir. İnsanlar tarih
boyunca hem toplum içinde birbirleriyle hem de başka toplumlarla sürekli
etkileşim halinde olmuşlardır. Bu nedenle dil, karşılaştığı tüm uygarlıkların izini
taşır.

Dil aynı zamanda canlı bir varlıktır. Her dil doğar, gelişir ve değişir.
Türk milleti olarak bizim dilimiz de çeşitli aşamalardan geçmiş Mustafa Kemal
Atatürk’ün Latin alfabesine geçme talimatıyla bambaşka bir yol izlemiştir. Bu
değişiklik Türk toplumunun kendini ifade etme biçiminde önemli bir imzadır.

Bizlerin üzerine düşen birçok görev var. Öncelikle insan ana diline
saygı duymalı ve değer vermelidir. Dili kullanırken yaptığımız hatalar bir süre
sonra toplumun bütününe yayılır ve dilde bozulmalara neden olur. Bunu
önlemek için dilimizi doğru kullanmak konusunda hassas olmalıyız.

Unutmayalım ki dili olmayan bir milletin ne bugünü ne de yarını
olur!

Gülcan GÖKMEN
F 9-B 72

Kompozisyon Üçüncüsü   



ANA DİLİM GÖNDERDE

Gözümü açtığım an başlarım yolculuğa
Bu küçücük geminin dümeninde yalnız ben

Yol alırken acıya, hüzne ve mutluluğa
Ruhumun ve fikrimin aynasısın dilim sen

Elimi dağlasalar inan dökmem gözyaşı
Gözümü bağlasalar bulurum bir yoldaşı

Kâğıdımda fikrimin en sabırlı sırdaşı
Bir tek sana kıyamam, tutsak etmem seni ben

Dil bayrağım özgürce dalgalansın her yerde
Temiz, asil ve güçlü anadilim gönderde

Bu rüzgâr onun için, bu masmavi göklerde
Türkçem ata mirasım, her dem bekçisiyim ben

Ekin Karya KÖSE
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TÜRKÇEM

Asırlar önce Orta Asya’da,
İlk kez Göktürk yazıtlarında,
Dede Korkut masallarında,

Tanıdık seni Türkçem.

Uygurlar, Karahanlılar hepsi Türk,
Büyük sözlük Divan-ı Lügatit-Türk,
Malazgirt ile Anadolu’ya girdi Türk,
Yankılandı bu topraklarda Türkçem.

Yüzyıllarca yayıldı dünyaya,
Mustafa Kemal sahip çıktı bu rüyaya,

Türk birliği umutları benzer kara sevdaya,
Tüm Türkler arasında bağ oldun Türkçem.

Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan,
Tatar, Türkiye farklı olsa da biriz,

Hepsinde dalgalanır tek ses bayrağımız,
Gönüllerde tek millet, tek dil Türkçem.

Zeynep Avcıoğlu
F10B - 270
Şiir İkincisi 



YAŞA TÜRKÇE KATINDA

Türkçem şah damarımdır
Benle yaşayan, beni yaşatan

Tarihte ve bugünde
Dimdik ayakta tutan

Bayram şekeri tadında
Ulusumun ağzında

Kâh bir tekerlemede
Kâh bir kış masalında
Türkçemdir ışıldayan

Türk’ün kutlu yurdunda
Anamın ilk sözüdür

Kalbimde, kulağımda
Mehmetçiğin türküsü
Bağımsızlık yolunda

Ata’mın öğretisi
Ey Türk bunu unutma
Yaşa Türkçe katında 
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