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    Değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle, tüm Türkçe dostlarının,

ülkemizin aydınlık yarınlarının temsilcisi sevgili gençlerimizin 75. Dil Bayramını

kutluyorum.

       Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda çok daha anlamlı bir dil bayramı

kutluyoruz. Bu bakımdan, başta Dil Derneği olmak üzere, bu etkinliğin

gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum.

      Basın, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi devrim sürecinde de Mustafa

Kemal Atatürk’e ve çağdaşlaşma atılımlarına destek vermiştir. Atatürk,

devrimleri benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve

kamuoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur. Bu bakımdan basına çok

önem vermiştir. Örneğin, 1 Mart 1922’de TBMM’yi açarken yapmış olduğu

konuşmada şöyle demiştir: “Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti

aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı

vermekte, özetle bir milletin saadet hedefi olan müşterek istikamette

yürümesini teminde basın, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.”

       Burada Atatürk’ün gazetecilik yönüne de yer vermek istiyorum. Atatürk’ün

gazeteciliğe ilgisi daha öğrencilik yıllarında başlamıştır. Öğrencilik yıllarında

yönetimin siyaset alanındaki yanlışlarını ve aksaklıklarını iletmek amacıyla

eleştiri niteliğindeki yazılarını yayınlamak için el yazısıyla bir gazete çıkarmıştır.



“Bir ulusu uyandırmak için en etkili araç, basındır” diyen Atatürk, 1918, 1919 ve

1920 yıllarında üç gazete çıkarmıştır. Bunların başyazılarının çoğunu takma

isimlerle ya da isimsiz olarak kendisi yazmıştır. 1920 yılında da Anadolu

Ajansını kurmuştur.          

       Böylece basın, devrimin başlangıç yıllarından itibaren gerçekten bir güç, bir

okul, bir rehber olmuş ve Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine önemli katkılarda

bulunmuştur. Bu bakımdan Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında bu oturumun

yer almasının doğru ve anlamlı olduğunu düşünüyorum.    

       Günümüzde basının ve gazetecilerin toplumsal yaşamdaki etkisi giderek

artmaktadır. Özellikle baskı oranı yüksek olan gazeteler, köşe yazarları, siyasi

parti liderlerinden fazla kamuoyu üzerinde etkili olabilmekte, geniş kesimlerin

fikir, tutum ve davranışlarını etkileyip, yönlendirebilmektedirler. Basının görevi,

sadece kamuoyunu bilgilendirmek değildir. Gazetecilerin görevi de, sadece

haber toplamak ve yazmak değildir. Asıl önemli görevi, toplumun sorunlarının

ve gereksinimlerinin farkında olmasıdır. Toplumun sesini dinlemesi ve

duymasıdır. Gazeteci, toplumun nabzını elinde tutmalı, onları anlamalı ve 

olaylara onların gözüyle bakabilmelidir. Sorunlarının çözümü için onlara

yardımcı olmalıdır. Bu yaklaşım, “yurttaş ya da kamu gazeteciliği” olarak

adlandırılmaktadır. Giderek toplumdan uzaklaşan, magazinleşen ve gerçek

işlevinden uzaklaşan basın hızla güven kaybetmektedir. Toplumu ve özellikle

mağdur durumda bulunan insanları temel alan, toplumsal gazetecilik yaklaşımı,

basının kaybettiği güveni tekrar kazanmasına yardımcı olacaktır.        

       Basın, bir konu veya sorun bağlamında kamuoyu oluşturmak ya da mevcut

kamuoyunu etkileyip yönlendirmek açısından güçlü bir araçtır. Basın, çok

kolaylıkla toplumsal algıları yönlendirebilmektedir. Bugün özellikle Türkiye'de



bireylerin ve toplumun değer yargılarını biçimlendiren en önemli kurumun basın

olduğunu açıklıkla söyleyebiliriz. Ailenin de okulun da önüne geçen basın, bu

toplumsallaştırma işlevini yaparken çok dikkatli ve sorumlu davranması

gerekmektedir.

       Dil, iletişimin temel aracıdır. Ancak dil, bir iletişim aracı olmasının da

ötesindedir. Dil, bir ulusun özüdür. Belleğidir. Toplumu oluşturan bireyin

bilincidir. Dil, kültürün bir parçasıdır. Her türlü kültürel değeri oluşturan ve

taşıyandır. Her ulusun dili, o ulusun kültürünü taşır. İnsanlar ana dilleriyle,

düşünür, konuşur ve üretirler. Dil olmaksızın düşünmek bile olanaksızdır.   

       İletişimde en önemli unsur olan dil düzgün olmayınca, söylenen şey,

söylenmek istenen şey olmaz. Etkin bir iletişim için gerekli olan da düzgün

kullanılan dildir. Bir metinde doğru ve anlaşılır bir dil kullanılmamışsa, iletişim

sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilemez. 

       Günümüzde eşitsiz ve insanlık karşıtı gelişen bir küreselleşmeyi yaşıyoruz.

Bir taraftan bir çok şeyin aşırısını yaşarken, diğer taraftan yoksulluğa ve açlığa

tanık oluyoruz. Toplumsal yaşamda dayanışmanın, ortak çıkarları savunmanın

yerini, bireycilik ve yükselen değerler alıyor. İlkesizlik ilke, kuralsızlık kural olarak

kabul ediliyor. Bu toplumsal çözülüş, her alanda olduğu gibi basında ve dilde de

yozlaşmaya neden oluyor. Özün yerini görüntünün aldığı, tüketim kültürünün

egemen olduğu, kültür ürünlerinin alınıp satılan meta haline geldiği bu dünyada,

dil, sadece görsel ve işitsel bir iletişim aracı haline indirgeniyor. Basın ise

kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgiler verme işlevinden hızla  uzaklaşarak güven

kaybediyor.       

       Basının kamuoyundaki algı ve tutumu oluşturma ve şekillendirme gücü

kullandığı dilden beslenmektedir. Günlük yaşamla iç içe bir konumda bulunan



basın, bireyler ve toplum üzerinde önemli ölçüde izler bırakmakta, onları

etkilemekte, çoğu zaman da yönlendirebilmektedir. Bu nedenle basının

kullandığı dil, birey ve toplum üzerinde etkili olmakta, birçok doğru ya da yanlış

kullanımın yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

       Basında Türkçenin kullanımında giderek artan yanlışlar kaygı vermektedir.

Bunlardan bazılarını yeni sözcükler üretmek yerine yabancı sözcüklerin sıklıkla

kullanılması, özensizlik, kolaycılık, günü kurtarma ve söyle de nasıl söylersen

söyle anlayışı olarak belirtebiliriz.       

       Örneğin yazılı basında kullanılan dilin, yazı dili olması gerekir. Bu nedenle

iletilerin aktarılmasında kullanılan cümle yapılarına, sözcüklere, dilbilgisi ve

yazım kurallarına uymaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu özeni çoğu

zaman göremiyoruz. Ayrıca, yazılı basında dilin, hedef kitlenin sosyo-ekonomik

özelliklerine göre seçilmesi de gerekmektedir. Ancak, buna halk dili adını

vererek yapılan yanlışlıklarla Türkçemize büyük zararlar verilmektedir. Biz

halkın anlayabileceği kısa, öz ve yalın ancak doğru ve temiz bir Türkçeden söz

ediyoruz.       

       Yazılı basında yazım yanlışları ve özensizlik dikkati çekerken, etkinliği her

geçen gün daha da artan görsel ve işitsel basında Türkçeyi kötü kullanma

örneklerine çokça rastlanmaktadır. Bu durum başta çocuklarımız, gençlerimiz

olmak üzere hedef kitleyi yanlış algılamalara ve bunların yaygınlaşmasına,

yerleşmesine neden olmaktadır.

    Köşe yazarlarına değinmek istiyorum. Köşe yazarları, topluma örnek olmaları

yönünden önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir. Toplumdaki bireyler,

beğendikleri kişileri kendilerine örnek almakta, onlara benzemek istemekte ve

kendisini onlarla özdeşleştirmektedir. Bu bakımdan köşe yazarları, birer



kamuoyu önderi, birer başvuru kaynağı durumundadırlar. Bu bağlamda,

kullandıkları dil ve Türkçeye gösterdikleri özen çok önemlidir. Bu sorumluluğu

duyan, usta kalemleriyle, bizlere Türkçenin ne denli zengin ve güzel bir dil

olduğunu gösteren çok sayıda köşe yazarımız var. Ancak ne yazık ki kötü

örnekler de çok sayıda.  

   Konuşmamı bazı önerilerle tamamlamak istiyorum.

- Öncelikle Türk dilinin gelişimi ve Türkçenin korunması için savaşım veren

kuruluşlara sahip çıkılmalıdır. Çabalar örgütlü bir güce dönüştürülmelidir. Bu

bağlamda, Dil Derneği’ne sahip çıkılmalı ve güçlendirilmelidir.

- Basın yayın kuruluşlarında, mutlaka dil bilimcileri ve dil uzmanları görev

almalıdır. Okuyucuya iletiler onların süzgecinden geçirilerek, daha temiz, daha

doğru bir Türkçe ile ulaştırılmalıdır.

-  Üniversitelerin ilgili bölümlerinin ve Basın Konseyi gibi basın yayın araçlarıyla

ilişki halindeki örgütlenmelerin, doğru bir dil anlayışının yaygınlaşması için iş ve

güç birliği yapmaları yararlı olacaktır.

- Türkçe konusunda gerekli duyarlılığı gösteren, kişilerin ve kuruluşların

ödüllendirmesi ve böylece duyarlılığın arttırılması dil konusundaki çalışmaları

özendirip güçlendirebilir.

- Dil Derneği’nce ve üniversitelerin dil bilim bölümlerince yurttaşlara ulaşan

yayınların Türkçe açısından taranması, olumsuz örneklerin saptanıp, doğruların

vurgulanması sağlanabilir. Bu amaçla birimler oluşturulabilir.

- Basın kuruluşlarında Türkçe özdenetim kurulları oluşturulabilir.

- İletişim fakülteleri, iletişim liseleri ve Dil Derneği ortaklaşa geleceğin basın-

yayıncılarına yönelik bir dizi atölye çalışması ya da seminer  düzenleyebilir.



- Başta iletişim fakülteleri olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki fakültelerde

Türkçe Topluluklarının yaygınlaştırılması sağlanabilir. 

  Hepinize saygılar sunuyorum.


