






¡ KONUŞMA 

¡ ANLAŞMA 

¡ İLETİŞİM 

¡ DÜŞÜNME 

¡ KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA 

¡ KÜLTÜRÜ YAŞATMA 

¡ KÜLTÜRÜ AKTARMA 

DİL 



Bebekler, dünyaya ilahî 

bir dille mi geliyor?  

II. Friedrik, (Friedrich der Grosse 

(1712-1786) hiç kimseyle hiçbir şey 

konuşmaksızın, iletişim kurmaksızın 

yetişecek bebeklerin İbraniceyi mi, 

Latinceyi mi, Arapçayı mı 

konuşacaklarını öğrenmek istedi. 

DİLSİZ İNSAN OLUR MU? 



Dadılar, sütanneler, en iyi aşçılar ayrı ayrı 

odalardaki bebekleri beslemeye başladılar. En 

iyi besinlerle bebeklerin karnı doyuruluyordu. 

   II. Friedrik, bebeklerle ilgilenenlerden tek bir 

şey istemişti: 

Ülkenin değişik yörelerinden 

yeni doğmuş bebekler saraya 

getirildi.  



Bebeklere en iyi 

biçimde bakılacaktı, 

ama kimse onlarla 

konuşmayacak, iletişim 

kurmayacaktı…  

  Bebekler de birbirini 

görmeyecekti… 



Çünkü çok iyi bakılan 

bebekler konuşamadıkları 

için bir süre sonra birer 

birer öldüler… 

Bebeklerin dünyaya ilahî bir 

dil getirip getiremedikleri  

hiçbir zaman öğrenilemedi… 



DİL OLMADAN 

İNSAN OLMAZ, 

AİLE OLMAZ, 

TOPLUM OLMAZ, 

ULUS OLMAZ, 

KÜLTÜR OLMAZ, 

UYGARLIK OLMAZ… 



Türkçenin 
gücü: 

Tarihi… 
 



Türkçe, kökleri yüzyıllar 

ötesine uzanan ve geniş 

bir coğrafya parçasında 

konuşulan; yazı, sanat, 

edebiyat, kültür, bilim ve 

eğitim dilidir.  



Bugünkü dillerin 
büyük bir 
bölümü yokken 

TÜRKÇE 
VARDI…   



TÜRK YAZI DİLİNİN İLK ÖRNEĞİ 

Türk siyaset biliminin, 

tarih biliminin,        

hitabet sanatının           

ilk örneği: 

 



Konuşma dili olarak ise 

Türkçenin tarihi çok daha eskilere 

gitmektedir. 

Çin kaynaklarında, Türklerin 

diline ait eski bilgiler yer 

almaktadır. 

Konuşma dili olarak Türkçenin en 

az 5.000 yıllık bir geçmişi vardır.  



Sümercede kökeni 

açıklanamayan yaklaşık 160 

sözün Türkçeden geçtiği ortaya 

konulmuştur.  

Bu, Türkçenin Sümerce ile 

alışverişte bulunduğunu ve yaşıt 

olduğunu göstermektedir.  





Orhon yazıtlarında kullanılan dil, kuralları 
oturmuş, gelişmiş bir dildir. Mecazlı 
anlatım dikkat çeker. 

Bu verilere göre Türkçe, yaklaşık bin beş 
yüz yıldır yazı dilidir. 

Bin beş yüz yıllık süre içerisinde Türkçe ile 
en güzel edebî ürünler verilmiştir.  

Türkçe; destanlarda, masallarda, ninnilerde, 
türkülerde yaşayarak günümüze ulaşmıştır.  

Bu  bakımdan Türkçe, geçmişte de bugün de  
edebiyat ve sanat dilidir.   

    





Bilim dili olarak Türkçe 
Türkçe, daha Uygurlar 

döneminde çeşitli dallarda 
bilim dili olarak gelişmeye 
başlamıştır. Harf 
kalıplarıyla ve hareketli 
harflerle ilkel bir baskı 
makinesini kullanan ilk 
Türk topluluğu olan 
Uygurlar, dönemin çeşitli 
bilim dallarında eserler 
vermişler, çeşitli bilim 
terimleri türetmişlerdir.    

 



Türkçenin 
gücü: 

Yaygınlığı… 
 



12 milyon km2’lik bir alanda 

Türk dilinin çeşitli lehçeleri 

konuşulmaktadır. 



DÜNYA DİLLERİ (Yüz milyondan fazla konuşuru olan diller) 

1.   Çince (Sekiz lehçesiyle birlikte)       1.300.000.000 

2.   İngilizce                                                 427.000.000 

3.   İspanyolca                                             266.000.000 

4.   Hintçe (Urduca ile birlikte)                   223.000.000 

5.   TÜRKÇE (Bütün lehçeleriyle)              220.000.000 

6.   Arapça (Bütün lehçeleriyle)                 181.000.000 

7.   Portekizce                                              165.000.000 

8.   Bengalce                                                162.000.000 

9.   Rusça                                                     158.000.000 

10. Japonca                                                 124.000.000 

11. Almanca                                                 121.000.000 

12. Fransızca                                               116.000.000 



Türk dil ailesinin en fazla konuşucuya 

sahip kollarından biri olan Türkiye 

Türkçesi, sadece Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde değil, komşu ülkelerde 

yaşayan ve Türkiye Türkçesinin ağızlarını 

konuşan soydaşlarımız, çalışmak üzere 

Avrupa’ya, Amerika’ya, Avustralya’ya ve 

dünyanın diğer bölgelerine giden 

yurttaşlarımız sayesinde çok geniş bir 

alanda konuşulan ve yazılan dillerdendir.  





Türkçenin 
gücü: 

Yapısı… 
 



   göz           göz+lük       
göz+lük+çü    eye         glasses        optician  

oeil         lunettes       opticien  

   auge         brille           optiker  



1. Türkçe, eklemeli (bitişken) bir dildir. 

2. Yeni sözler ve terimler türetme veya 

birleştirme yoluyla üretilir. 

3. Ad veya eylem köklerine, gövdelerine 

getirilen yapım ekleriyle türetme yapılır.  

4. Türetme sırasında kökte değişme 

yaşanmaz. 

Bir örnek: 

Bilişim <bil – i – ş – i – m  



1. Sözlerin birleştirilmesi yoluyla da yeni 

sözler ve yeni terimler türetilebilir. Bu 

tür sözlere birleşik söz denir. 

2. Birleştirme sırasında kimi kez sözlerin 

yapısında değişme görülürken, çoğu 

kez de görülmez.  

Bir örnek: 

Bilgisayar <  bil  –  gi  +  say  –  ar  



 

Bu özellikler; Türkçenin gelişmeye en uygun dil 

olduğunu, yeni sözler ve yeni terimler türetmeye 

elverişli bulunduğunu göstermektedir. Çünkü: 

• Türkçedeki 300 yapım eki içerisinde terim 

türetmeye uygun 170 ek olduğu belirlenmiştir.  

• Bu eklerin, ses uyumlarına göre iki, dört veya 

sekiz biçimleri bulunabilir.  

• Türkçedeki söz köklerinin ve gövdelerinin sayısı, 

on binlerle ifade edilebilir.    



Bu verilerle matematiksel olarak, 

sayısı milyonları bulan yeni söz ve 

yeni terim elde edilebilir.   

Türkçedeki bilim ve sanat 

terimlerini yeni türetmelerle birkaç 

kat artırmak mümkündür. 

Ancak, bunların kurallara uygun 

türetilmesi ve kullanılabilir 

özellikler taşıması gerekir. 



Türkçenin gücü:   

Söz varlığı… 

 



Divanü Lügat-it-Türk’ün  

söz varlığı 8.500 civarındadır.  



TDK’nin                                           

Güncel Türkçe Sözlük’ünde 

109.000’i aşan anlam varlığı 

bulunmaktadır.  



Derleme Sözlüğü’ndeki 

yaklaşık 130.000 söz varlığı,  

Bilim ve sanat terimlerimiz, 

Deyimlerimiz, atasözlerimiz, 

 zenginliklerimizdir… 

 



Akrabalık adlarımız,  

Renk adlarımız,  

Yemek adlarımız, 

 …  

            son derece zengindir. 



Amca, dayı, hala, teyze, 

baldız, bacanak, elti, görümce,  

babaanne, anneanne… 

 

böle : Teyze çocuğu 



Schwägerin 
Almanca 

Türkçe 

İngilizce 

Sister-in-law 
Fransızca 

Belle-soeur 



Doğadaki bütün renkler 
Türkçede karşılığını bulmuştur….  

ateş kırmızısı  

böcek kabuğu 

buğday rengi 

camgöbeği 

çivit mavisi 

demir kırı 

demir pası  

deniz mavisi 

deve tüyü 

duman rengi 

bakır çalığı 

bakır kırı 

bakır rengi 

bakla çiçeği 

bal rengi 

balköpüğü 

barut rengi 



ÖLMEK: 

göçmek, can vermek, kaybedilmek, 
hayatını kaybetmek, yaşamını 
yitirmek, hayatı sona ermek, 
gözlerini hayata kapamak, hayata 
gözlerini yummak, son nefesini 
vermek, canı çekilmek, ömrü vefa 
etmemek, nefesi bitmek…  



İnanca dayalı sözler, deyimler: 

Allah’ın rahmetine kavuşmak, 
ebediyete intikal etmek, öbür dünyaya 
göç etmek, ruhunu teslim etmek, 
vadesi dolmak, Hakk’a yürümek, şehit 
olmak, şehadet mertebesine ermek, 
dünyasını değiştirmek, eceli gelmek, 
vakti gelmek, vadesi dolmak, vadesi 
gelmek, emrihak vaki olmak, ahiret 

yolcusu olmak…  



Ölümün türüne göre: 

Başını vermek, maktul düşmek, 

kurban gitmek, canı çıkmak, canı 

çekilmek, yüreğine inmek, çatlamak, 

duvağına doymamak, alı yeşili üstüne 

dökülmek, gözü açık gitmek, eceline 

(canına, kanına) susamak, kanıyla 

ödemek… 



Argoda: 

 Zıbarmak, gümlemek, gebermek, 
kakırdamak, yuvarlanmak, cavlağı 
çekmek, kalıbı değiştirmek, cartayı 
çekmek, zartayı çekmek, kuyruğu 
titretmek, nalları dikmek, başını 
yemek, iki kolu yanına gelmek, teneşire 
gelmek, sabaha çıkmamak, postu 
vermek, dört kolluya binmek, imamın 
salına binmek… 



TÜRKÇENİN  

GÜCÜ:  

ETKİSİ 



Binlerce Türkçe söz yabancı 

dillerde… 

• Çincede 300 

• Farsçada 3.000 

• Urducada 227 

• Arapçada 2.000 

• Rusçada 2.500 

• Ukraynacada 

800 

• Ermenicede 

4.262 

• Macarcada 

2.000 

• Fincede 118 

• Rumencede 

3.000 

• Bulgarcada 

3.500 

• Sırpçada 9.000 

• Çekçede 248 

• İtalyancada 146 

• Arnavutçada 

3.000 

• Yunancada 3.000 

• İngilizcede 470 

• Almancada 166  

• …. 



Türkçe binlerce söz yabancı 

dillerde… 

 açık Farsçada açig “ağaçsız ve açık yer, 

alan” Ermenicede açik, açiklik “kır, ova, 

açıklık yer” Macarcada açsik “üzeri açık 

deniz taşıtı, sandal” Rumencede acíc, 

ustuacíc “açık, üstü örtülü olmayan”                                                            

Bulgarcada açík, açtisuvam “açmak”                         

Sırpçada áčik, háčik “açık; boş”                             

Arnavutçada açik “açık, aralık, gedik; 

berrak, aşikar” açiklëk “açıklık, 

berraklık”                                             

Yunancada açíh-açiğá “açık açık, 

açıkça”, çikmaví “açık mavi” 



TÜRKÇENİN 

GÜCÜNDEN 

HABERDAR 

DEĞİLİZ… 



Türkçe için yok olma tehlikesi söz 

konusu değil ama… 

TÜRKÇEDE 

Kirlenme 

Yozlaşma 

Yabancılaşma 

                      yaşıyoruz. 



















 



 



 











İddia 

NEDEN 

DEĞİL DE 



Sıhhî İmdat 

    Cankurtaran 

         Ambulans 

derken…                             

               AMBULANCE ! 



İtibar 

    Saygınlık 

        Prestij 

            Prestige 



























Yabancı sözlerin getirdiği 
olumsuzluklar: 

 Söz varlığımız yabancılaşmaktadır. 

 Karşılığı olan Türkçe sözlerin 
unutulmasına yol açmaktadır. 

 Birden fazla sözün yerine kullanılması 
durumunda ayrıntılar kaybolmakta, 
dilimiz kısırlaşmaktadır. 

 Söyleyişte ve yazılışta karmaşa 
yaşatmaktadır. 



Konuya bu bazda bakmalıyız. 
Fiyatlar dolar bazında artışta.  

Konuya bu temelde (veya) bu 
esasta bakmalıyız. 

Fiyatlar döviz ölçüsünde artışta.  

 (veya) 

Fiyatlar dövize göre artışta.  

 
Temel, taban, esas, ölçü Baz 



doğru, dosdoğru, doğrudan, 
doğruca, dimdik, sapmadan, 
dönmeden   

aracısız, dolaysız 

durmadan, duraksız, molasız   

directe (Fr.), direct (İng.) 
 direkt satış, direkt ilişki, direkt sefer 



trend (İng.) 

eğilim, yönelme, yönelim, 
gelişme yönü, doğrultu; tarz, 
üslup, meyil, temayül  gibi 

Türkçede değişik cümlelerde 56 farklı 
kullanım olduğu ortaya konulmuştur. 
Yard. Doç. Dr. B. Aydoğan, Türk Dili dergisi, Nisan 
2004 
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 Olumsuzluklar, asla Türkçenin 

yapısından veya yetersizliğinden 

kaynaklanmamaktadır...  

Türkçeye karşı kayıtsızlıktan, 

Türkçenin kullanılışında özensizlikten, 

başta ana dilimiz Türkçe olmak üzere 

kültürel değerlerimize olan 

ilgisizliğimizden kaynaklanan sorunlar 

bulunmaktadır.  



Türkçenin  

sağlam bir yapısı 

ve  

direnç gücü var... 



TÜRKÇENİN GÜCÜNE 

İNANMALIYIZ… 

TÜRKÇENİN GÜCÜYLE 

DONANMALIYIZ… 



TÜRKÇE 

•OKUMALIYIZ 

•DÜŞÜNMELİYİZ 

•YAZMALIYIZ 

•KONUŞMALIYIZ 

•TARTIŞMALIYIZ 

•BULMACA ÇÖZMELİYİZ 

 





TDK, TÜRKÇEYİ  

“ŞUURLA” İŞLEMEKTEDİR  

Türk dili, dillerin 
en 
zenginlerindendir; 
yeter ki bu dil 
şuurla işlensin. 



Türk dili üzerine araştırmalar yaparak,  

Bu araştırmaların sonuçlarını yayımlayarak, 

kamuoyunun yararına sunarak… 





 

Yabancı 
sözlere 
karşılıklar 
türeterek, 
ilgili kurum 
ve kuruluşlara 
bu konuda 
yardımcı 
olarak, 



Türk Dil Kurumu, kitle iletişim 
araçlarında Türkçenin kullanımı ile 
ilgili olarak Radyo Televizyon Üst 
Kurulu ile iş birliği içerisindedir. 

TRT ile yapılan anlaşma ile hizmet 
içi eğitimde Türkçe kursları TDK 
tarafından verilmektedir. 

Türkçe konusunda resmî veya özel 

kurumlarla iş birliği yaparak, 



İş yerlerinde yabancı kaynaklı adlar 

kullanılması eğiliminin artması 

üzerine bu sorunun çözümüne 

yardımcı olması düşüncesiyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

gündeminde bulunan Yerel 

Yönetimler Yasasına bir madde 

eklenmesini teklif ederek...  





Afyon              Malatya 

    Kayseri            Nilüfer    

        Konya             Beypazarı                  

            Karaman 

                Kırşehir 

                   Boyabat 

                       Gönen 

                            Salihli 

                                Turgutlu 

                                     Karayılan 

                                          Niksar 

                                              Erbaa  







e-Türkçe:  

 
Türk dilinin temel başvuru 

kaynaklarının elektronik ortama 

taşınması,  

Türkçe ile ilgili zengin bir sanal 

kitaplık oluşturulması. 



YÜZ BİNLERCE SÖZ, TERİM, DEYİM 

TÜRKÇENİN TEMEL SÖZ VARLIĞI’NDA 

Güncel Türkçe Sözlük  

Türk lehçeleri sözlükleri 

Bilim ve sanat terimleri sözlüğü 

Derleme Sözlüğü 

Tarama Sözlüğü  

Atasözleri ve deyimler sözlüğü 

Tarihsel Sözlük 

      Kişi Adları Sözlüğü  

 
  

 



TÜRKÇENİN TEMEL SÖZ VARLIĞI 















TBMM BAŞKANLIĞI İLE YAPILAN 

GÖRÜŞMELER SONUCUNDA 

YASALARIN HAZIRLANMASINDA 

TDK İLE İŞ BİRLİĞİ 

YAPILMASINA KARAR VERİLDİ. 



YURT İÇİNDE VE YURT 

DIŞINDA ÇOK SAYIDA 

KONFERANS, TOPLANTI, 

RADYO TELEVİZYON 

KONUŞMASI, SÖYLEŞİ 

VB. ETKİNLİKLER  

DÜZENLENİYOR. 



Kars 
Kayseri 
Ankara 

Gaziantep 
Denizli 
Edirne 



TRT – TDK 

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 







 
Türk dilinin kendi benliğine, 

aslındaki güzellik ve zenginliğine 
kavuşması için,  

bütün devlet teşkilatımızın dikkatli,  
alakalı olmasını isteriz. 

1 Kasım 1932  

 



• Türkçe bilinci yaygınlaştırılmalıdır… 

Hepimiz Türkçeye sahip çıkma bilinciyle 

hareket etmeliyiz. 

         

          Dilimizi kirletenler yabancı değil…     

Dilimizi yine bizim insanımız yozlaştırıyor, 

bozuyor…     

          Türkçe bilincini, toplumun bütün 

katmanlarına yaymalıyız. 

          Dilimizin kirlenmesine duyarsız 

kalamayız.                                               



Türkçenin kullanılışıyla ilgili 

olumsuzlukları öncelikle Türk Dil 

Kurumuna bildiriniz.  

Bir yurttaş olarak, siz de tepkinizi yasal 

yollardan ilgili kişilere, ilgili kurumlara 

iletiniz. 

Türkçenin yabancılaştırılması 

örnekleriyle karşılaştığınızda, bunu hoş 

karşılamadığınızı açıkça belirtiniz. 



• Kitle iletişim araçlarında yayında görev 

alanların seçimindeki birinci ölçüt doğru ve 

güzel Türkçe kullanmak olmalıdır. Yayıncı 

kuruluşlar, Türkçe konusunda hizmet içi 

eğitim kursları düzenlemelidir.  

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Başkanlığı; Türkçeyi bozuk, kaba, 

yozlaştırılmış ve yabancılaştırılmış 

biçimde kullanmayı alışkanlık hâline 

getiren yayıncı kuruluşlar hakkında yasal 

işlemler yürütmeyi sürdürmelidir. 



• İş yeri adlarına ölçüt getirilmelidir. 

Ölçüt, iş yerlerinde Türkçe veya 

Türkçeleşmiş adlar kullanılmasıdır.  

• Eğitim sistemimiz Türkçeyi 

sevdirecek, benimsetecek nitelikte 

düzenlenmelidir.  

• Yabancı dille öğretime son 

verilmelidir.    



        Dilin kullanımıyla ilgili 

olumsuzlukların yaşandığı 

alanlarda ölçütlerin belirlenmesi 

için yasal düzenleme yapılmalıdır.  





TÜRKÇE OLMAZSA 

TÜRK OLMAZ, 

TÜRK ULUSU OLMAZ, 

TÜRKİYE OLMAZ, 

TÜRK KÜLTÜRÜ OLMAZ, 

TÜRK UYGARLIĞI OLMAZ… 



 

 

 

TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKMALIYIZ… 

Türkçeye sahip çıkarsak, bütün 
sorunlar çözülecektir.  

Dil, kavga konusu olmamalı…  

Türkçe hepimizin en kutsal varlığıdır...  

Ortak paydamız Türkçedir… 

El ele verelim, dilimize hep birlikte 
sahip çıkalım…  

Gelecek kuşaklara Türk’e 
yakışır bir Türkçe bırakalım.  



Sabırla dinlediğiniz için   

teşekkür ederim. 

 
Sevgi ve saygılarımla… 

 
Belgin AKSU 

TÜRK DİL KURUMU UZMANI 



                  TÜRK DİL KURUMU 

                  Atatürk Bulvarı 217 

                  Kavaklıdere-ANKARA 

 

                 Telefon : (312) 428 61 00 

        Belgegeçer   :  (312) 428 52 88      

 

bilgi@tdk.org.tr  

http://tdk.org.tr 


