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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Her kasım ayı gelince Türk toplumu; Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vefatını hatırlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunu bu ayda 
coşkuyla, minnetle, şükranla anar. Bu ayda konferanslar düzen-
lenir; dergilerde, gazetelerde onun çeşitli yönleri, başarıları dile 
getirilir. Bu arada toplum olarak hangi badirelerden geçip nerden 
nereye geldiğimizi düşünür, millet olarak daha uyanık olmaya ça-
lışırız.  

On Kasımlar artık matem günleri olmaktan çıkmış; Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü anma, yapılan devrimleri daha sağlıklı değerlen-
dirme, Cumhuriyet Dönemi’nin topluma kazandırdıklarını an-
lama, idrak etme ayı olmuştur. Her köşesi “bilfiil” işgal edilmiş 
bin yıllık Türk yurdunun Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının 
elde ettiği başarılarla hayat bulduğu, dünya milletleri arasında 
saygın yerini aldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün kurumlarıy-
la çağdaş ülkeler düzeyine kavuşturulduğu bu ayda dile getirilir; 
bundan dolayı da gururlanırız. Bu ayda öncelikle dilin ses ve yapı 
özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan alfabe değişikliği, Türk-
çeyi öne çıkarma ve yabancı dillerin boyunduruğundan kurtar-
ma çabaları Atatürk ile birlikte anılır.  

Türk Tarih Kurumunu 1931’de ve Türk Dil Kurumunu 1932’de 
kuran, bunların yaşamlarını sürdürmesi için maddi destek sağla-
yan Mustafa Kemal Atatürk’ü bu kurumlar ve onların yöneticileri 
hiçbir zaman unutmamış; onunla ilgili bilimsel yayınlar ortaya 
koymuş, konferanslar düzenlemiş; Batılı, çağdaş bir toplum olma 
yolunda yapılan girişimler dile getirilmiş; onun hatıralarına sa-
hip çıkılmıştır. Bir örnek verelim:
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Türk Dil Kurumu ile Tarih Kurumunun kurulduğu yıllarda yayımlanması 
düşünülen bir dergi gündeme geldiğinde bu dergiye verilecek bir ad dü-
şünülmüş, Atatürk’ün benimsediği belleten adı kabul görmüştür. Belleten 
adı, bu kurumların bilimsel dergilerinin adında yaşatılmış ve yaşatılmaya 
devam ettirilmektedir. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna, 1983’te 2876 sayılı kanunla 
adında “Atatürk” olan Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Mer-
kezi olmak üzere iki kurum daha katılmış; bu iki kardeş kuruluş da aynı 
yolda araştırmalara, incelemelere koyulmuş; birçok yayın yapmışlardır. 
Bunlardan Atatürk Araştırma Merkezi, kanununda belirtilen görevler 
doğrultusunda doğrudan Mustafa Kemal Atatürk’ü, ilkelerini, Atatürkçü 
düşünceyi, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne yapılanları yoğun bir şe-
kilde ele almış, yayın yapmış; bu konularla ilgili konferanslar, kurultaylar 
düzenlemiş, bibliyografya çalışmalarıyla bilim çevrelerinin çalışmalarına 
katkı sağlamıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun devrimlerini, Türkiye Cumhuriyeti tari-
hi boyunca onun ilkeleri doğrultusunda yapılanları anlatmak, incelemek 
Atatürk Araştırma Merkezince üstlenilince bu alanda Türk Dil Kurumu ile 
Türk Tarih Kurumunun etkinlikleri daha sınırlı kalmış olmakla birlikte 
Türk Dil Kurumu, eskiden olduğu gibi aylık yayın organı Türk Dili dergi-
sinin sayfalarında yeri geldikçe ona ve hatıralarına yer vermeye devam 
etmiştir.

Türk Dil Kurumunun yayın organı olan Türk Dili dergisi, önceleri Türk Dili 
Belleten adıyla yayın hayatına girmiştir. 1951 yılında Türk Dili Aylık Fikir 
ve Edebiyat Dergisi ve Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten adıyla iki ayrı 
yayına dönüştürülmüştür. Daha çok Türk Dili Dil ve Edebiyat dergisi adıyla 
çıkan aylık derginin sayfaları arasında Mustafa Kemal Atatürk’e, onun ilke 
ve devrimlerini konu alan yazılara sık sık yer verilir. İlgili yazılar özellikle 
kasım ayı sayısında yayımlanır. Türk Dil Kurumunun bu aylık yayın orga-
nı yanında ayrıca “özel sayı”lar da yayımlanır. Bunlardan birkaçı Atatürk 
özel sayısı olarak çıkmıştır. 

Bugün 814. sayısına ulaşmış olan Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 1951 yı-
lından 2019 yılı Ekim ayına gelinceye kadar kesintisiz olarak yayımlanmış 
ve bu uzun ömürlü derginin ilk sayılarından son sayılarına kadar yeri gel-
dikçe Atatürk’e ve onun devrimlerine, ilkelerine yer verilmiştir. Bu dergi-
de Atatürk konulu ilk yazı örneğini, 1951 yılının Aralık ayında Falih Rıfkı 
Atay’ın “Atatürk ve Dil” adlı makalesinde buluyoruz. Şam’da askerken Ata-
türk’ün yakınında 1918 yılından itibaren uzun süre bulunan F. R. Atay’ın 
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Türk Dili dergisindeki bu yazısında ilgi çekici açıklamaları, değerlendirme-
leri var:

“Atatürk, Osmanlı saltanatı fikrine değil, bir Türk vatanı fikrine bağlı tam 
bir garp medeniyetçisi idi.” Bir başka cümlesi ise şöyle:

“Dilde ilk şart yazıyı değiştirmek ve Türk kafasını Arap kültür kaynakları-
na esir olmaktan kurtarmaktı.” Söze devamla dergideki bu yazısında yap-
tığı bir açıklamasını daha alalım:

“Yalnız olduğumuz bir gün:

Çocuğum beni dinle, dedi, Türkçenin hiçbir yabancı kelimeye ihtiyacı ol-
madığını söyleyenlerin iddiasını tecrübe ettik. Bir çıkmaza girmişizdir, 
dili bu çıkmazda bırakırlar mı? Bırakmazlar. Biz de bu çıkmazdan kurtar-
ma şerefini başkalarına bırakmayız”.

Türk Dili dergisinin 1951 yılında çıkan bu ilk sayısında, Atatürk’ün en ya-
kın silah arkadaşı İsmet İnönü’nün de bir yazısı var:

“Terkiplerden sonra önümüze çıkan meseleler Türkçe sözler ve Türkçe te-
rimler olmuştur. Çalışmalar ilerledikçe daha çok olarak anlaşıldı ki bir kül-
tür dilinin temeli ve ana meselesi terimlerdir. Terimler eski hâlde kaldıkça 
Türk dilini geliştirmemize, dilimizi yabancı taarruzundan kurtarmamıza 
imkân yoktur.”

Bu açıklamadan da anlaşıldığı gibi Türk dili üzerinde o yıllarda yapılan 
çalışmalarda, İsmet İnönü’nün yanı sıra devlet kademelerinde bulunanlar 
da kendilerini bu çalışmaların içinde bulmuştur. O günlerin Maarif Vekili 
Mustafa Necati (Millî Eğitim Bakanı) doğrudan bu işin içinde ve başındadır. 

Türk Dil Kurumu, Türk Dili dergisinde çıkan yazılara kolayca ulaşabilmek 
için, 1972 yılında Dizin adı altında bir yayın ortaya koydu. Türk Dil Kuru-
munda görevli Ahmet Beyaz tarafından düzenlenmiş olan Dizin’de; 1951-
1961 tarihleri arasında dergide çıkan yazıların adları, yayımlandığı sayı, 
tarih ve yazarlarıyla belirli başlıklar altında toplandı. Türk Dili dergisinin 
bu on yıllık sayıları içinde Atatürk ile ilgili 50 makale bulunmaktadır. Ya-
zarlar arasında F. R. Atay, Hikmet Bayur, Tahsin Banguoğlu, Abdulkadir 
İnan, Enver Ziya Karal, Şevket Aziz Kansu, Peyami Safa, Ruşen Eşref Ünay-
dın, Suut Kemal Yetkin gibi şahsiyetler bulunmaktadır. 

Türk Dili dergisinde yayımlanmış yazıların II. Dizin’i, bu kez Ahmet Beyaz 
ve İsmet Baydur tarafından yayımlanmıştır. 1961-1971 yıllarını içine 
alan sürede, dergide Atatürk ile ilgili yazı sayısı 154’tür. Bu sayıda yukarı-
da saydığımız şahsiyetler dışında Ömer Asım Aksoy, Gündüz Akıncı, Şev-
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ket Süreyya Aydemir, Vecihe Hatiboğlu, Faik Reşit Unat, Afet İnan, Hasan 
Eren, Agâh Sırrı Levend, Sami Özerdim, Hıfzı V. Velidedeoğlu gibi yazarlar 
bulunmaktadır. 

Bu Dizin yayınında verilen 154 makalenin 33’ü, yazarı yabancı olan araş-
tırıcılara aittir. Atatürk ile ilgili olan bu yazılar; Cemil Z. Şanbey, Tahsin 
Yücel ve Melahat Özgü tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Yabancı yazarla-
rın kaleme aldığı bu yazılarda ilgi çekici tespitler ve değerlendirmeler bu-
lunmaktadır.

Türk Dili dergisinde yayımlanan yazıların III. Dizin’i, Ahmet Beyaz ve İsmet 
Baydur tarafından hazırlanmıştır. 1971-1981 yıllarını içine alır; dergide 
Atatürk’ü konu alan yazların sayısı 133’tür. Bu Dizin’de önce saydıkları-
mızın dışında A. Hamdi Tanpınar, Cahit Öztelli, Nadir Nadi, Satı Erişen, A. 
Dilaçar, Bedia Akarsu, Cavit Tütengil, Fehmi Yavuz, Berke Vardar, Mustafa 
Canpolat gibi yazarların yazılarının adları sıralanmaktadır.

Derginin IV. Dizin’i, Türk Dil Kurumu uzmanlarından Belgin Aksu ve Ca-
nan Selvi tarafından yayımlanmıştır. 1982-1991 yıllarını içine alan süre-
de, dergide çıkan Atatürk ile ilgili yazı sayısı 41’dir. Daha önceki yazarlar 
dışında bu sayılarda Turhan Feyzioğlu, Necat Birinci, İsmet Giritli, Nevzat 
Gözaydın, Fahir İz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Zeynep Korkmaz, Saim 
Sakaoğlu, Fethi Tevetoğlu gibi şahsiyetlerin yazılarının adları bulunmak-
tadır.

Derginin V. Dizin’i, Türk Dil Kurumu uzmanlarından Semih Topsakal ta-
rafından hazırlanmıştır. Derginin 481’den 769. sayısına kadar olan bu 
çalışma, 1992-2015 yılları arasını kapsamaktadır. Söz konusu sayılarda, 
Atatürk ile ilgili yazı sayısı 72’dir. Bu yazılar -daha önce zikredilmiş isimler 
dışında- Şükrü Halûk Akalın, Ahmet Bican Ercilasun, Hamza Zülfikar, İnci 
Enginün gibi isimlere aittir. 

Dizin’lerde adı geçen yazıları Türk Dili dergisinin ilgili sayılarından taradı-
ğımızda kaleme alınan yazıların büyük bir bölümünün Türk dili ile ilgili 
olmayıp daha çok Atatürk’ün çeşitli yönlerinin, devrimlerinin, kurduğu 
kurumların, yaşadığı sürece yaptığı etkinliklerin ve ölüm yıl dönümleri-
nin konu edildiği görülmektedir. 

Bu arada Atatürk ile ilgili olarak yayımlanan Türk Dili dergisinin özel sa-
yılarına gelince bunlardan biri, 1981 yılında 353. sayı olarak yayımlandı. 
Burada, Atatürk ile ilgili 18 yazı yer almaktadır.  Bir başka özel sayı, 1985 
yılında 407. sayı olarak çıktı. Burada da 12 yazı bulunmaktadır.
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Başlangıçtan günümüze kadar Türk Dili dergisinin muhtelif sayılarında ve 
özel sayı olarak çıkan nüshalarında Atatürk şiirleri geniş yer tutar. Cahit 
Sıtkı Tarancı, Behçet Kemal Çağlar, Atilla İlhan, Behçet Necatigil, Kemalet-
tin Kamu, Fazıl Hüsnü Dağlarca bu şairlerden birkaçıdır.  Türk Dil Kuru-
munun da üyesi olan Mustafa Şinasi Özdenoğlu’nun (1922- 2019) yazdığı 
100. Yıl Atatürk Marşı’nı da bu arada hatırlatalım. Atatürk ile ilgili şiirler, 
daha sonra Aydın Oy tarafından Şiir Dünyamızda Atatürk adıyla kitap ola-
rak yayımlandı.  

Türk Dili dergisindeki yazılar büyük bir bilgi birikimini oluşturmuştur. 
Dile, edebiyata ve kültüre dair bu yazıların birçoğu tahlile dayalı bilimsel 
niteliklidir. Sayfalar arasında laiklik, egemenlik, Türkçülük konuları da 
ele alınmıştır. Her ay çıkan derginin sonlarında, o ayda öteki dergilerden 
köşe yazarlarının ilgili yazılarından aktarmalar yapılmıştır. Eleştiri yazı-
ları ise ilgi çekicidir. Ayrıca bu külliyat, araştırmacılar için Türkçenin ne 
gibi safhalardan geçtiğini gösteren ve tarihî değeri olan bir kaynaktır.

Türk Dil Kurumunca Atatürk ile ilgili yayımlanmış kitap niteliğinde ya-
yınlar da bulunmaktadır. Bunların dışında Türk Dili dergisinde Atatürk 
konulu yazılar büyük bir sayı tutar. Bu yazıların adlarını, yayımlandığı ta-
rihleri ve sayıları yukarıda verdiğimiz Dizin’lerde bulabiliyoruz.  Bunların 
aralarında hatıra niteliğinde olan yazılar da var. En nesnel (objektif) bilgi-
leri, açıklamaları, değerlendirmeleri içeren Atatürk konulu yazılarla Türk 
Dili dergisi gerçekten bir kaynaktır.

Sözümüzü noktalarken içinde bulunduğumuz ay ve Suriye’nin güneyine 
yapılan harekât dolayısıyla dost görünen devletlerin tutumu dolayısıyla 
Ulu Önder Atatürk’ü bir daha rahmetle, şükranla anıyoruz. Onu kitaplar-
da, dergilerde, konferanslarda daima anacak, vecize niteliğindeki sözlerin-
den ders alıp geleceğimize yön vereceğiz.


