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Dertleşme

İbrahim DEMİRCİ

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un “Türk Dil Kurumu-‘Yazım Kılavuzu’ ve ‘Türk 
Dili Dergisi’”başlıklı yazısını okurken, Ahmet Haşim’in “Yılan Hikâyesi”ni ha-
tırladım. Dergâh mecmuasının 5 Nisan 1338 (1922) tarihli 25. sayısında yayım-
lanan yazısında Ahmet Haşim, imlamızı düzeltmek için yapılan girişimleri hayli 
iğneleyici ve eğlenceli bir üslupla anlatır. Dilimizi Arap harfleriyle yazdığımız 
dönemde yaşanan imla tartışmaları, yeni yazı döneminde de devam ediyor.

Tuncer Gülensoy, Türk Dili dergisinin Haziran 2013 sayısında yayımlanan 
üç şiirde gördüğü imla yanlışlarına, daha doğrusu Yazım Kılavuzu’na aykırı uy-
gulamalara dikkatimizi çekiyor. Eleştirilerinin yerindeliği ve geçerliliği tartı-
şılabilir. Ben bunu tartışmak yerine, Tuncer Gülensoy’un yazısında karşımıza 
çıkan, Yazım Kılavuzu’ndaki kurallara aykırı uygulamaları sıralamak istiyorum:

1. Önce başlığa bakalım: Türk Dil Kurumu- “Yazım Kılavuzu” ve “Türk 
Dili Dergisi” 

2. “Türk Dil Kurumu”ndan sonra konan kısa çizgi (-) niçin konmuştur? 
Yazım Kılavuzu’nda kısa çizginin kullanım yerlerini belirten 9 maddeden hiçbiri 
(s. 34-35) Gülensoy’un bu kullanımına uygun düşmüyor.

3. “Türk Dili tetkik Cemiyeti” derken “Tetkik” yerine sehven “tetkik” ya-
zıldığı besbelli. “imlâ / yazım” birliği yerine “imlâ/yazın birliği”, “farklı” yerine 
“faklı” ve “Basıma verilmeden önce” yerine “Basıla verilmeden önce” yazılmış 
olmasını da “sehiv” sayabiliriz. 

4. “Türk Dil Kurumu (TDK)’nun” yazımında Yazım Kılavuzu’na aykırı iki 
durum söz konusu. “Yay Ayraç ( )”ın 2. maddesinde belirtilen kural şöyledir: 
“Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır.” (s. 37) Buna göre, “Türk Dil 
Kurumu’nun (TDK)” yazılması gerekirdi.

İkinci aykırılık daha önemli ve Gülensoy’un yazısında daha sık karşımıza 
çıkıyor. Yazım Kılavuzu, kısaltmalarla ilgili şu kuralı belirlemiş: “Büyük harf-
lerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin oku-
nuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb.” (s. 42) 
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Buna göre Gülensoy’un yazısında defalarca geçen “TDK’nun” imlası yanlıştır, 
“TDK’nin” olması gerekir. 

Ayrıca Yazım Kılavuzu’nda anlamına gelmek üzere “YK’nda” yerine 
“YK’de”, Türkçe Sözlük’e anlamına gelmek üzere “TS’e” yerine “TS’ye”, 
Türkçe Sözlük’te anlamına gelmek üzere “TS’te” yerine “TS’de” yazmalıydı.

“… 1 Yard. Doç.’in” ibaresinde kısaltmanın aldığı ekin doğru olup olmadı-
ğını Yazım Kılavuzu’na bakarak kesin bir sonuca bağlamamız kolay değil ama 
kısaltmanın ilk bölümü yanlış yazılmış. Doğrusu şöyle: “Yrd. Doç. Yardımcı 
Doçent (s. 77).

5. Tuncer Gülensoy’un eleştirisinde büyük harf kullanımı önemli bir yer 
tutuyor. Dizelerin ve özel adların büyük harfle başlamasına ilişkin kuralın çiğ-
nenmesinden duyduğu rahatsızlık, “… o maddeyi niye koydunuz? Çıkarın git-
sin!” diyecek denli büyük bir rahatsızlık. Ancak kendi yazısında da büyük harf 
kullanımında birtakım tuhaflıklar görülüyor. “13-15. Yüzyıllar”, “27. baskı”, 
“27. Baskı”, “4. Sayfa”, “7. Sayfa”, “8. Sayfa”, “36. Sayfa”, “37. Sayfa” ör-
neklerindeki çelişkinin biraz da bilgisayarın otomatik yazımından kaynaklandı-
ğını biliyorum ama çelişki görülüyor işte. 

“TDK bünyesinde kurulan Bilim Kolları ya da çalışma grupları” ifadesine 
takıldım. “Bilim Kolları”nı özel ad katına yükseltirken “çalışma grupları”nın bu 
kata yükselmesini engelleyen bir kural, bir ölçüt var mıdır? Yoksa bu ayrımın 
sebebi sadece dalgınlık mıdır?

Tuncer Gülensoy, “Bilim Kurulu”nda görev yapanlardan söz ederken 
“KIRK bilim adamı” yazmış. Yazım Kılavuzu’nun “Büyük Harflerin Kullanıl-
dığı Yerler” bölümünü dikkatle bir kez daha okudum (s. 12-17). 26 maddenin 
hiçbirinde bu uygulamaya gerekçe olabilecek bir açıklama bulamadım. Bu du-
rumda bazı okuyucuların “KIRK”ı “TDK” veya “YÖK” gibi bir kısaltma san-
malarından korkulabilir.

Tuncer Gülensoy’un yazısında düzeltme işaretinin kullanımında Yazım 
Kılavuzu’na aykırılıklar görülüyor; “şair” kelimesi “şâir” biçiminde yazılırken 
“hâlde” yazılması gereken kelime “halde” yazılmış. 

Gülensoy’un “İmlâ Kılavuzu, adı kimi zaman “Yazım”, kimi zaman da yine 
“İmlâ” yapılarak 2012 yılında yapılan 27. baskıya kadar sürer gelir.” ifadesine 
şu açıklamayı eklemeliyiz: 27. baskıda “imlâ” yoktur, “imla” vardır. 

Düzeltme işareti, Türkçenin yazımında çok çeşitli, çelişkili, tuhaf uygu-
lamalara yol açmaktadır. İhsan Oktay Anar’ın Galîz Kahraman adlı romanı, 
Cumhuriyet Kitap’ın kapağında ve 8. sayfasında defalarca “Gâliz Kahraman” 



İbrahim DEMİRCİ

6 9Tü r k  D i l i 

biçiminde yazıldı (23.01.2014). Kaş yapayım derken göz çıkarmanın çok gü-
lünç, çok acıklı bir örneğidir bu. “Siyâsal”, “hakikât”, “mebhâs” yazarak oku-
yucularını şaşırtan bilim adamlarımız var. 

6. Tuncer Gülensoy, bir şiirde geçen “cigara” kelimesinin Türkçe Sözlük’te 
ve Yazım Kılavuzu’nda yer almayışını eleştirirken, “Herhangi bir ağızda ge-
çen bu sözcük güncelleştirilmeye çalışılmıştır.” demiş. “Sigara” yerine “cigara” 
denmesi, “güncelleştirme” sayılamaz. Olsa olsa halk diline yaklaş-tır-ma söz 
konusudur burada. Nitekim İzmir yöresi türkülerimizden biri şöyle başlar: “Bir 
ataş ver, cigaramı yakayım!” Attila İlhan’ın şiirlerinden Orhan Kemal’in öykü 
ve romanlarına dek pek çok edebiyat eserinde “cigara” ile karşılaşırız.

Ayrıca şunu da belirtmeliyim: Sözlükler çoğu zaman dilin ve hayatın geri-
sinden gelir. Ülkemizde yıllardır bilinen ve kullanılan “kraker”, Türkçe Sözlük’e 
ancak 2011 yılında girebilmiştir.

7. Tuncer Gülensoy, eleştirisinin sonlarına doğru, “yalınayak” sözcüğü 
“birleşik” değil, “ayrı” olmayacak mı? Bunu ben demiyorum: TDK’nun “Ya-
zım Kılavuzu”nun kuralı söylüyor. (s. 556).” demiş. Yazım Kılavuzu’nun 556. 
sayfasında karşımıza çıkan “yalın ayak” kural değil ki. Kural başka yerde. Keş-
ke, “Yazım Kılavuzu”nun kuralı söylüyor.” yerine “Yazım Kılavuzu söylüyor.” 
deseydi.

8. Tuncer Gülensoy’un yazısı çevresinde yaptığım bu eleştiriler, “Tencere 
dibin kara, seninki benden kara” (Şöyle yazsak: “- Tencere dibin kara! / - Se-
ninki benden kara!”) gibi algılanıp çekişme, üste çıkma, altta kalmama niyeti-
ne bağlanırsa üzülürüm. Niyetim, sadece bir durum tespiti yapmaktan ibarettir. 
Tuncer Gülensoy, nasıl Türk Dili dergisinin Haziran 2013 sayısında rastladığı 
kimi yanlışlara işaret etmişse ben de onun yazısında gördüğüm kusurlara dikkat 
çekmek istedim. Tuncer Gülensoy’un yazısı da benim bu yazım da dilimizin 
yazımında ve noktalama işaretleri kullanımında önemli sorunlarla yüz yüze ol-
duğumuzu gösteriyor. Bu sorunları çözmede kişilere de kurumlara da sorum-
luluk düştüğü çok açık. Umarım, okurlarımız da yazarlarımız da bu eleştiri ve 
değerlendirmeleri, bir dertleşme sayıp derman arayışlarına katılırlar.

9. Son ve çok önemli bir nokta: Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’na 
bağlı kalarak İstiklâl Marşı’nı ölçüsüne uygun biçimde yazmamız imkânsızdır; 
ya şiirin ölçüsünden ödün vereceğiz ya Yazım Kılavuzu’ndan. Ayrıca telaffuz 
sıkıntıları da var. Okuyucunun “Sen şehit oğlusun” cümlesini “Sen şehîd oğlu-
sun” biçiminde doğru söylemesini sağlayabiliyor muyuz? Kural gereğince “…
vaat ettiği” yazmamız gerekirken uygulamada yaygın olarak “vaad ettiği” yazıl-
dığının farkında mıyız? 

Bu tuhaf açmazlardan kurtulmak için birtakım düzenlemeler yapılamaz mı?           


