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AÇIfi KONUfiMASI

Prof. Dr. Sad›k TURAL: Bu salonlarda iki y›ld›r yaln›zca edebiyatç›lar, bilim
adamlar› de¤il, bizim tan›mad›¤›m›z ifl kollar›, u¤rafl alanlar› mensuplar› geliyor ve
bir arada oluyoruz. Bugün onun yeni bir örne¤ini yafl›yoruz. Bu sefer de bilgisayar
kullan›c›lar›, bilgisayardan derdi olanlar, bilgisayarla derdi olanlar bir araya geliyor-
lar. fiimdi bir gerçe¤in alt›n› çizelim. Dünyadaki devletleri ve halklar› bilgi üreten-
ler ve bilgi tüketenler diye ikiye ay›rd›¤›n›zda siz, bilgi üretenlerin düflüncesinin ve
teknolojisinin tutsa¤› olmay› kabullenip kabullenmemek noktas›nda kendinizi ne-
reye koyuyorsan›z, nerede durmaya kararl›ysan›z, nereye kadar size hükmedilmesine
izin vermeyecekseniz bunu baflkalar› tespit edip bu bilgisayara yaz›yorlar. Aran›zda
birisi var; bilgisayarc›, dil bilgini, edebiyat bilgini de de¤il. Biz bu salonda hep dil
bilginlerini görürüz. Bir beyefendi bilgisayar sözcü¤ünü de getirip ufkumuza yer-
lefltiren, dilimize arma¤an eden “yaz›l›m” kelimesi de. fiimdi dili, dilciler mi korur?
Hay›r. Dilciler inceler. Kim korur? Ayd›nlar korur. Mesle¤i ne olursa olsun, dil bi-
limci olan ayd›nlar korur. Biraz sonra o kelimeleri, iki tane, üç tane de¤il; 2500 ta-
ne teklif ettim, büyük ölçüde de bunlar yerleflti dilimize. Çünkü yoktu. Dil Kuru-
mu da benim yapt›¤›m ifli do¤rusu yapm›yordu, diye biraz önce yan yana otururken
konufltuk. Han›mefendiler, beyefendiler, yafllar› benden yukar›da olanlar, bana ya-
k›n olanlar, ö¤rencilerim, asistanlar›m konumunda bulunanlar. Önce hazin bir cüm-
le; “Ses bayra¤›n›z olan Türkçenize sahip ç›kmazsan›z, bu ç›k›fl› göstermezseniz bu
türden dertlerinizi baflka bir millete, baflka bir devlete ihale edemeyece¤inize göre
bu yönde ald›¤›n›z tutumu, tepkiyi içeride ve d›flar›da herkesin bilmesini sa¤lamaz
iseniz bir gün çok ac› çekersiniz.” Bu cümlemi unutmay›n! ‹kincisi; bu gördü¤ünüz
alet bilgiyi sayar, bilgiyi saklar ancak benim bu co¤rafyadaki varl›¤›m› tarihim, ta-
lihim ve Tanr›’n›n bu bölgeye huzur, sükun, adalet, bar›fl getirmek üzere gönderdi-
¤i bu halk› kirli bilgiyle bu Genel A¤’da kötü gösterenlere karfl› e¤er siz karfl› bil-
giyi, anlaml› tepkiyi, do¤ru cümleyi yazmazsan›z gelece¤inizde çok ac› çekersiniz.
Avrupa’da, Amerika’da bu kadar çok Türk düflmanl›¤›, Türkiye düflmanl›¤› merke-
zi art›k sa¤a sola kitap yazarak, dergi ç›kararak de¤il, ‹nternet sayfalar› arac›l›¤›yla
Türk düflmanl›¤›n›, Türkiye düflmanl›¤›n›, kirli bilgiyi do¤ru bilgi gibi sunarak ka-
falar› kar›flt›r›yor. Ve bunlara karfl› durmayacaksan›z gelecekte utan›rs›n›z, ac› çeker-
siniz. Çocuklar›n›z size hesap sorar, torunlar›n›z size hesap sorar ve kirli bilgiler çöp-
lü¤ü hâline gelse dahi bu alet, herkes bunu kabul etse dahi, birço¤unun kafas›na
yerleflti¤i için siz, karfl› bilgide direnifl göstermedi¤iniz sürece, tarihin suçlad›¤›
topluluk olursunuz. 
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun dört ba¤l› kuruluflu var.
Atatürk’ümüzün kurdu¤u Tarih ve Dil Kurumlar› bunlara eklenip kardefl kurum-
lar hâlinde onlar›n çal›flmalar›n› geniflleten Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk
Araflt›rma Merkezi. Ne yapmaya u¤rafl›yoruz, ne yapmal›y›z? Evvela temiz bilgi, evve-
la do¤ru bilgi, evvela bizi yanl›fl tan›yan, bizi yanl›fl tan›mak isteyenlere karfl› kendimizi
do¤ru tan›m›fl olman›n getirdi¤i bilgi ve hakla do¤ru bilgi, temiz bilgi. Bu dört kurulufl
bunu yapmaya u¤rafl›yor. Kolay m›? Hay›r, zor. Kalp para, bozuk para, sahte para
daima daha ucuz oldu¤u için de¤erliyi neredeyse alandan kovarm›fl. Israr, ›srar, ›s-
rar. Bugün buraya geldiniz, hofl geldiniz. Oturunuz, konuflunuz ve bize sadece ev sa-
hipli¤i yapt›rarak problemlerimize cevap oluflturunuz. Bu konuda gayret sahibi de-
¤erli arkadafllar›ma, baflta Dil Kurumu Baflkan›, çal›flma arkadafl›m profesör Akal›n
olmak üzere her birisine tek tek teflekkürler ederim. Sadece burada oturanlara m› te-
flekkür ederim? Hay›r, sizler de geldiniz diye teflekkür edece¤im ama o haks›zl›k
olur, teflekkürü ucuzlatmak olur. E¤er siz, ‹nternet sayfalar›na, Genel A¤ sayfalar›-
na, Genel A¤’a girip yakalanm›fl bal›klara dönen Türk çocu¤unu oradan ç›kar›rsan›z
ben iflte o zaman teflekkür eder, o zaman sayg›m›, sevgimi, minnetimi söylemekten
bahtiyar olurum.
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AÇIK OTURUM

Oturum Baflkan› Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: Bugün, ‹nternet haftas›n›n ilk
günü. ‹lk günde ses getiren bir konuyla, panelle konunun önemini toplumun dikka-
tine sunmak istedik. Bu sene Türkiye ‹nternet’inin 10. y›l›, 12 Nisan’da yafl gününü
kutlayaca¤›z. Büyük bir ço¤unluk ‹nternet’in çok önemli oldu¤u kan›s›nda hemfikir.
‹nternet yeni bir olay, yeni olanaklar ve sorunlar oluflturuyor. Konuyu kal›n çizgiler-
le özetlemeye çal›flaca¤›m.

Türkçe karakteri kullanmakta sorunlar›m›z var, bunlar›n teknik olarak çözüldü-
¤ünü biliyoruz. Pratik sorunlar var, onun üzerine gelece¤iz. Karakter setleri geniflli-
yor, Dünya’da bütün uluslar› kapsayacak hâlde geliyor, o detay› konuflaca¤›z. Bir bafl-
ka ciddi konu tabii ki terimler meselesi, bilgisayar terimleri çok h›zl› bir flekilde ge-
liyor, biz fark edene kadar dilimize yerlefliyor. Bu arada dilimizde var olan kelimeleri
ve terimleri de arada götürüyor. Çok güzel yerleflmifl kelimelerin yerine ‹ngilizceleri-
ni kullanmaya bafll›yoruz, iflte “tasar›m” bunlardan bir tanesi, “dizayn” diyorlar Onun
d›fl›nda ‹nternet’in bir farkl› kültür oluflundan, bir alt kültür oluflundan dolay› baflka
olgular ortaya ç›k›yor. ‹nsanlar k›saltmalar yap›yorlar, baflka kendine özgü bir fleyler
gelifliyor. Tabii bir de tart›flmam›z gereken Türkçe içeri¤i nas›l zenginlefltiririz, ken-
di kültürümüzü ‹nternet dünyas›nda veya Dünyada art›k ay›rmak da mümkün de¤il,
nas›l savunuruz, nas›l yayar›z, kendimizi zenginlefltirmek, gelifltirmek için bu tekno-
lojiyi nas›l kullan›r›z boyutlar› var, esas olarak onlar› tart›flaca¤›z. ‹nternet Haftas› ile
ilgili bir fley söyleyeyim; bu iki hafta bütün Türkiye’de etkinlikler yap›l›yor. Biraz da
örgütlenmede beceriksizlik yap›yoruz, sizlere istedi¤iniz kadar afifl alman›z› sa¤lama-
y› hedefliyordum ama belki toplant› bitmeden gelir. ‹nternet Haftas›n›n bir slogan›
var, bu iflin niye önemli oldu¤unu özetleyen bir slogan; “‹nternet Yaflamd›r” diyoruz.
Burada da iflte Türkçeyi savunurken, gelifltirirken ‹nternet’i nas›l kullanaca¤›m›z› tar-
t›flaca¤›z.

Prof. Dr. fiükrü Halûk AKALIN: Say›n baflkan, de¤erli konuklar. Hepinizi
sayg›yla selamlar›m. Türkiye’de Genel A¤’›n onuncu y›l› dolay›s›yla düzenledi¤imiz
toplant›ya kat›lman›zdan dolay› sevinç duyuyoruz. Önce toplant›m›z›n ad›yla ilgili
birkaç söz söyleyece¤im. Türk Dil Kurumu olarak Genel A¤ sözünü ‹nternet’e
karfl›l›k olarak kullan›yoruz. Kurumumuz Genel A¤ sözünü önerdi ‹nternet’e karfl›l›k
olarak... Say›n Oktay Sinano¤lu da “örüt ba¤” sözünü önermiflti. Konuflmamda “Ge-
nel A¤’da Türkçe ve Türk Dil Kurumu” konusunu ele alaca¤›m.  

Öncelikle böyle bir toplant› yapma gere¤i nereden ortaya ç›kt›, o konuda önce
bilgi sunay›m. ‹nternet Kurulu Üyesi Say›n Mustafa Akgül, ‹nternet’in Türkiye’de

9TÜRK D‹L KURUMU



10. y›l› ile ilgili yurt çap›nda çeflitli etkinlikler düzenlenmesi dile¤iyle kamuoyuna
yapt›¤› aç›k ça¤r› üzerine Türk Dil Kurumu olarak, a¤ ortam›nda Türkçenin duru-
munu özel bir toplant› ile ele alman›n uygun olaca¤›n› düflündük. Çünkü son y›llar-
da Türkçenin kitle iletiflim araçlar›nda kullan›m›n›n yan› s›ra Genel A¤’daki kulla-
n›m›nda da baz› sorunlar dikkatimizi çekiyordu. Geçenlerde klavye ve Türkçe karak-
terler konusundaki tart›flmalarda kamuoyunun dikkatlerini biliflim alan›nda Türkçe-
nin kullan›l›fl›na çekmiflti. Say›n Akgül’e bu konudaki karar›m›z› iletti¤imde böyle
bir toplant›n›n yararl› olaca¤›n› kendisi de söyledi, toplant›n›n bafll›¤›n› 10. Y›l›nda
Türkiye’de Genel A¤ (‹nternet)”, alt bafll›klar› da, içerik, terimler, standartlar ve e-
Türkçe olarak belirledik. Toplant›m›z› ‹nternet Haftas›n›n ilk günü olan 07 Nisan
2003 günü yapmay› kararlaflt›rd›ktan sonra konu ile ilgilenen resmî ve özel kurulufl-
lara, sivil toplam örgütlerine, meslek kurulufllar›na ve biliflim dünyas›nda Türkçeyi
yaz›lar›yla, çal›flmalar›yla, konuflmalar›yla gündeme getiren kiflilere toplant›m›z› du-
yurduk. Ça¤r›m›za Türk Standartlar› Enstitüsünden, Türkiye Biliflim Derne¤inden,
Tüm ‹nternet Derne¤inden olumlu yan›t geldi. Biz, bunun d›fl›nda Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›na, TÜB‹SAT’a ve konuyla ilgili kiflilere ça¤r›m›z› göndermifltik. Say›n Dr.
Mustafa Kemal Akgül Türk Standartlar› Enstitüsü ad›na, Türkiye’de biliflimin öncü-
sü, bilgisayar ve benzeri terimleri kendisine borçlu oldu¤umuz Say›n Prof. Dr. Ay-
d›n Köksal, Türkiye Biliflim Derne¤i ad›na, Say›n Nevzat Bas›m Tüm ‹nternet Der-
ne¤i ad›na toplant›m›za kat›l›yorlar. Yaz›lar› ile biliflim dünyas›nda Türkçe konusu-
nu ele alan Say›n Yurtsan Atakan ve bu alanda çal›flmalar› bulunun Say›n Prof. Dr.
Ümit Karakafl da kendilerine yapt›¤›m›z ça¤r›ya uydular, olumlu yan›t verdiler. Top-
lant›m›z› onurland›ran de¤erli konuflmac›lar›m›za huzurlar›n›zda bir kere daha teflek-
kür ederim. 

Ben de bu aç›k oturumda ‹nternet’teki Türkçenin durumunu ve Türk Dil Ku-
rumunun bu alanda yapt›¤› çal›flmalara de¤inece¤im. Öncelikle, toplant›m›z›n bafl-
l›¤›nda yer alan e-Türkçe konusuna bir aç›kl›k getirmek istiyorum; çünkü ben bu sö-
zü ilk söyledi¤imde Say›n Akgül’ün de bu konuda tereddütleri olmufltu. Bizim e-
Türkçe sözüyle farkl› bir fley kastetti¤imizi düflünmüfltü. Biz bu sözü hem toplant›-
m›z›n bafll›¤›nda hem de toplant›m›z›n afiflinde e-Türkçe, yani elektronik ortamda
Türkçe, kavram›n› öne ç›karmaya çal›flt›k. e-Türkçe sözü ile Türk dilinin temel bafl-
vuru kaynaklar›ndan bafllayarak bütün kaynaklar›n›n elektronik ortama tafl›nmas›n›
kastediyoruz, bizim e-Türkçe sözü ile kastetti¤imiz budur. Türk dilinin temel bafl-
vuru kaynaklar› elektronik ortama tafl›nmal› ve böylece Türkçe ile ilgili zengin bir
sanal kitapl›k oluflturulmal›. Öncelikle bas›l› ortamdaki bütün sözlük türlerinin tek
dilli sözlüklerin, iki dilli sözlüklerin, Türkçeden baflka dile, baflka dillerden Türkçe-
ye olan sözlüklerin, çok dilli sözlüklerin, terim sözlüklerinin, söyleyifl sözlü¤ünün,
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bölge a¤›zlar›nda kullan›lan yerel sözlerin yer ald›¤› Derleme Sözlü¤ü’nün Tarama
Sözlü¤ü’nün, Atasözleri ve Deyimler Sözlü¤ü’nün, ansiklopedik sözlü¤ün, efl anlam-
l›lar, karfl›t anlaml›lar sözlü¤ünün ve Türk Lehçeleri Sözlü¤ü ve benzeri sözlüklerin
biz, Genel A¤’da yer almas›n› arzu ediyoruz. Bunun d›fl›nda imla k›lavuzunun, çeflit-
li düzeylerdeki dil bilgisi kaynaklar›n›n elektronik ortama aktar›lmas›, bunlar›n ge-
rek elektronik kitap biçiminde, gerek etkileflimli program biçiminde haz›rlanmas›,
yo¤un disk olarak yani CD olarak üretilmesi, a¤ ortam›nda kullan›ma aç›lmas›,
Türkçenin söz varl›¤›ndaki bütün sözlerin, do¤ru söyleyifllerinin yani telaffuzlar›n›n
yer ald›¤› söyleyifl sözlü¤ünün hem yaz›l› olarak hem de sesli olarak elektronik or-
tamda bulundurulmas›, Türkçe yaz›m denetimi program›n›n yani bilgisayarlarda bu-
gün kullan›lan kelime-ifllemci programlarda kullan›lan yaz›m denetimi program›n›n
Genel A¤’da da daha genifl bir biçimde kullan›lmas› ve bu yaz›m denetimi program-
lar›n›n Türkçenin yap›s›n› da tam anlam›yla uygulayabilecek, nitelikte olmas›, çün-
kü bu konuda zaten yap›lm›fl birtak›m programlar var, Kurumumuz bu konuda da
bu programlar› haz›rlayan kurulufllara yard›mc› oluyor. Ama dilimizde iki “denizal-
t›” var, bir denizalt› arac› bir deniz alt› anlam›nda, bunu henüz yaz›m denetimi, yaz›
program› hangisinin bitiflik, hangisinin ayr› yaz›lmas› gerekti¤ini kavrayam›yor. Dil
bilgisi denetimi program›, söz dizimi ve anlam bilgisi denetimi de yapabilen bir
program gerekiyordu. ‹ngilizce için böyle bir program var. Türkçe için de yeni bir
program haz›rland›. Bu konuda da Kurumumuz dan›flmanl›k yapt›. ‹flte bu temel
kaynaklar›n elektronik ortama aktar›lmas›ndan sonra ikinci aflamada Türk dilinin
an›t niteli¤indeki eserlerinin çeflitli düzeylere göre haz›rlanm›fl sürümlerinin elektro-
nik ortama aktar›lmas›na s›ra gelmektedir. ‹lk yaz›l› kayna¤›m›z olan Orhun Yaz›t-
lar›’ndan bafllayarak edebiyat›m›z›n en temel kaynaklar›n›n, seçkin eserlerinin, özgün
metinleri ve günümüz Türkçesine aktar›lm›fl biçimleri ile yaz›n›n yan› s›ra seslendi-
rilmifl olarak da elektronik ortamda yay›mlanmas›. 

K›sacas› a¤ ortam›nda, daha genifl bir söylefliyle elektronik ortamda Türkçenin
bütün kaynaklar› ile yer almas›, bas›l› olarak ne varsa, bütün bunlar›n ayn› zamanda
elektronik ortamda da yer almas›, yay›mlanmas›, hizmete sunulmas› kastedilmekte-
dir. Böylece Türk dili ile ilgili baflvuru kaynaklar›ndan ve Türk edebiyat›n›n seçkin
eserlerinden oluflan bir sanal kitapl›k meydana getirmek mümkün olacakt›r. e-Türk-
çede amaç, Türkçeyi baflvuru kaynaklar›yla, an›t eserleriyle elektronik ortama tafl›-
mak, biliflim teknolojilerinden yararlanarak Türkçenin do¤ru ve güzel kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rmakt›r. Bu amaçla yap›lacak çal›flmalarda Türk Dil Kurumu üzerine dü-
flen görevi yapmaktad›r ve gelen öneriler do¤rultusunda elektronik ortamda Türkçe
kaynaklar› yayg›nlaflt›rma çal›flmalar›n› sürdürecektir. 
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Konuflmam›n ikinci bölümünde, Genel A¤ ortam›nda, ‹nternet’te Türkçenin
durumunu ele alaca¤›m. Türkçenin genel durumuna bakt›¤›m›zda kitle iletiflim
araçlar›nda, bas›n organlar›nda yaflanan birtak›m sorunlar›n Genel A¤ ortam›nda da
yaflanmakta oldu¤unu görüyoruz. Gerçi bugün kitle iletiflim araçlar›nda Türkçenin
kullan›m›nda özel radyo ve televizyonlar›n yay›na bafllad›¤› y›llardaki olumsuz gö-
rüntü yok. Hatta pek çok yay›n organ›nda iyiye do¤ru gidifl var. Kamuoyunda geli-
flen bilinç ile birlikte bu yay›nc› kurulufllarda Türkçe konusunda öz denetim olufltu-
¤unu, kimi kurulufllar›n hizmet içi e¤itim çal›flmalar› düzenlediklerini, dil yanl›fl›
yapan, kaba dil kullanan kendi elemanlar›n› uyard›klar›n› sevinerek ö¤reniyoruz. Ol-
mas› gereken de budur. Bütün bireylerin, bütün kurumlar›n, kurulufllar›n Türkçe bi-
linci ile hareket etmeleri, bu sorunu kendili¤inden çözecektir. Türkçenin elektronik
ortamda kullan›m›nda gözlenen olumsuzluklar gündelik yaflamda karfl›laflt›klar›m›z-
dan farkl› de¤il. ‹fl yeri adlar›nda yabanc›laflma konusunda nas›l flikâyetçi isek, Türk-
çenin yanl›fl kullan›m›ndan flikâyetçi isek, yabanc› sözlerin kullan›fl›ndan flikâyetçi
isek ayn› fleyleri ‹nternet ortam›nda da görebiliyoruz. Burada birkaç örnek
sunaca¤›m; iki örne¤i ben özellikle getirdim, çünkü bizim üzerinde durdu¤umuz
önemli bir olumsuzluk var, bu iki örnekte. Bu olumsuzluklar›n bafl›nda kurumlar›n,
kurulufllar›n, flirketlerin sayfalar›n› Türkçeden baflka bir dille haz›rlamalar› gelmek-
tedir. Ne yaz›k ki, kimi kurulufllar sayfalar›n› yaln›zca ‹ngilizce haz›rl›yor. Hâlbuki
bu kurulufllar›n sayfalar›n› öncelikle Türkçe haz›rlamalar› gerekir. Elbette küreselle-
flen dünyada baflka dillerde de sayfa haz›rlamak gerekir ama bir Türk flirketinin, bir
Türk kuruluflunun,  Genel A¤’da, öncelikle Türkçe sayfa haz›rlamas›n› istiyoruz ve
bekliyoruz. Böylece bu kurulufllar Türkçe içeri¤in zenginleflmesine katk›da bulun-
mufl olacaklard›r. Bu örne¤i flunun için getirdim; her dilde yabanc› sözler bulunabi-
lir, yabanc› sözler al›nabilir ama dilin varl›¤›nda bulunmayan, dilin yap›s›na uyma-
yan, dilbilgisi biçimlerine ayk›r› flekilleri alamazs›n›z. Article dedi¤imiz, eski dilde
harfi tarif dedi¤imiz belirleyici Türkçede yoktur ama bir otelimiz ad›nda “the” tak›-
s›n› kullan›yor. Bu gerçekten de söz al›flveriflinden daha öte bir uygulamad›r. Evet,
sayfalar›n ‹ngilizce ve Türkçe oldu¤u belirtiliyor ama ‹ngilizce yine ön s›rada geli-
yor. Türkçe sayfaya bakt›¤›m›zda ayn› sorunu görüyoruz, sayfa Türkçe ama yabanc›
kaynakl› sözlerin özgün biçimleriyle bu sayfalarda yaz›ld›¤›n› görüyoruz. Meeting
and Business Center gibi... Bu kuruluflun sayfas› Türkçe. Bu sayfalara ulaflmak için
de biraz a¤da dolaflman›z gerekiyor. Acaba Türkçe sayfa nerede diye bu kuruluflun
sayfas›nda dolaflman›z gerekiyor. Bu kurulufllar, flirketler yabanc› dil deyince, özellik-
le bu flirketler, ak›llar›na nedense yaln›zca ‹ngilizce geliyor, oysa dünyada baflka dil-
ler de var. Bizim burada önceli¤imiz Türkçeden yana. Türk kurulufllar›n›n Türkçe
sayfa haz›rlamas›n› biz öncelikle bekliyoruz ve istiyoruz. 
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Gündelik hayat›n her alan›nda yerli, yersiz kullan›lan yabanc› sözler, Genel
A¤’da da karfl›m›za ç›k›yor, bir sayfa var, adresi, okuls.com diye, ben bu sitenin ha-
z›rlay›c›s›na yaz› gönderdim, burada ki ”s” nedir diye. Bilmiyor musunuz dedi, bu
‹ngilizcedeki çokluk eki “lar”, “ler” dir, böyle bir fley kullan›nca çok ilgi çekici olu-
yor, onun için okuls dedik... Ancak görüyoruz ki bu kümeyi sat›yorlarm›fl, pek talep
olmam›fl herhâlde.

Dil yanl›fllar›, anlat›m bozukluklar› ‹nternet sayfalar›nda zaman zaman görülen
di¤er olumsuzluklar. Gündelik hayatta ne varsa A¤ ortam›nda da var, bu bir gerçek.
Cinsel sömürü yoluyla gelir elde etmenin amaçland›¤› a¤ sayfalar›nda ve sitelerinde
kullan›lan kaba dile burada de¤inmek istemiyorum ama baflka amaçla haz›rlanm›fl
sayfalarda kaba dil ve küfür kullan›m›, anlat›m ve imla bozukluklar› da dikkat çeki-
yor. Sanal ortamdaki söylefli odalar›nda Türkçenin kullan›l›fl›nda edebiyat ve kompo-
zisyon dersindeki gibi bir imla elbette beklemiyoruz, böyle bir imla kimse beklemi-
yor. Tabii do¤ru ve kurall› yaz›l›fl›, ideal olan› budur elbette, söyleflide de, imla ku-
rallar›na uygun yaz›lmas› gerekir. Ama ortam›n farkl›l›¤› ile zaman k›s›tl›l›¤› dola-
y›s›yla bu istenildi¤i ölçüde olam›yor. Benim üzerinde esas durmak istedi¤im, söyle-
flide zaman zaman Türkçe k›saltmalar›n, Türkçe sözlerin de¤il de ‹ngilizce sözlerin
ve ‹ngilizce k›saltmalar›n kullan›lmas›. Peki yerine, tamam yerine “ok”, merhaba, se-
lam yerine “hi” denmesi gibi, karfl›n›zdaki kifli ile ilgili bilgileri yafl, cinsiyet ve yer
konusunda sormak istedi¤inde bunu Türkçe k›saltmas› ile de¤il de ‹ngilizce k›salt-
mas›yla sorulmas› ve “hoflça kal” demek yerine, “bye” denmesi gibi. Bilgisayar der-
gilerinin diline de k›saca de¤inmek istiyorum. Biliflimcilerin Türkçeye özen göster-
di¤ini hepimiz biliyoruz, aram›zda de¤erli hocam›z, Prof. Dr. Ayd›n Köksal var,
onun dilimize kazand›rd›¤› terimler sayesinde Türkçe gerçekten biliflim alan›nda
önemli bir zenginli¤e ulaflt›. Fakat son y›llarda bizim gördü¤ümüz bir durum var,
özellikle yay›mlanan bilgisayar dergilerinin baz›lar›nda ‹ngilizce terimleri kullan-
mak, dilimizde yerleflmifl olsa bile, o terimin karfl›l›¤›, onda ›srar etmek, ‹ngilizce k›-
saltmalar› oldu¤u gibi kullanmak, kimi terimlerin Türkçe ekler veya yard›mc› fiiller
arac›l›¤› ile fiillefltirilmesi gibi olumsuzluklar görülüyor. Bunlar›n da sebebi büyük
ölçüde, bu tür dergiler yurtd›fl›nda zaten yay›mlanmakta olan dergilerin Türkiyede-
ki temsilcisi yani Türkçe olarak yay›mlan›yor. Büyük bir bölümü ve yaz›lar›n büyük
bir bölümü de çeviri. ‹flte burada, Türkçede yerleflmifl biliflim terimlerini kullanmak
yerine belki de o dergi yurtd›fl›nda yay›mlanan dergideki yaz›n›n etkisinde kalarak
‹ngilizce terimleri daha çok kullan›yor. Bak›n›z bunlar çok s›k bu dergilerde rastla-
d›¤›m›z sözler; iflte “download etmek”, “overclock”, “hacklemek”, “enterlemek” veya
“enterlamak” fleklinde, “configure etmek”, “banlamak” gibi flekiller. Birkaç örnek
seçtim bu bilgisayar dergilerinden, “CD’den grape etti¤iniz wavlar› tek tek inceleye-
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bilirsiniz”, “ izobuster tüm bir CD’nin image dosyalar›n› convert etmek için en kap-
saml› araçlardan biri”, “registery hack sunuyor”, “chip setli ekran” gibi kullan›fllar.
Dilimizde karfl›l›¤› bulunan, bu de¤erli çal›flmalar sonucunda dilimize kazand›r›lm›fl
birtak›m sözler var, terimler var. Bunlar› da bir yana b›rak›p yine ‹ngilizcelerini kul-
lan›yorlar. Bu dergilere bakarsan›z, yaz›c› yerine “printer”, çoklu ortam yerine “mul-
timedya” yonga yerine “chip” kullan›m› var. Üstelik bu sözün iki yaz›l›fl› var. Bir de
dergi var bu adla. Bak›yorum yaz›lar›nda chip sözünü özgün imlas› ile yaz›yor, di¤er
dergiler ise bu sözü daha çok Türkçe okunufluna göre yaz›yorlar. “Fare “sözü yayg›n
kullan›l›yor ama “mouse” sözü de kullan›l›yor. Türkçede bugün iki spiker var, biri
spiker diye söyleniyor, radyo-televizyonlarda haber okuyan kifli. Ama bilgisayara tak-
t›¤›n›za da “spik›r” deniyor hoparlör karfl›l›¤›nda Frans›zca bir söz ama hoparlör da-
ha önceden dilimize yerleflti, flu anda bir speaker var, bir de spiker. Kaydetmek yeri-
ne “save etmek” gibi kullan›fllar› görebiliyorsunuz. Baflka örnekler var burada; sensör
kullan›l›fl›, bir bilgisayar firmas›n›n reklam›ndan ald›m, “gold bilgisayar”, yan›nda
da yazm›fl “computer market” ve satt›klar› scanner, speaker, kamera. Üstelik bunla-
r›n ço¤u, scanner için taray›c›, speaker için Türkçe de¤il ama hoparlör yayg›n olarak
kullan›l›yor. “sniffing yapma”, “download edilmek” gibi birtak›m sözler, “overclock
yapmak”, “save etmek” gibi kullan›fllar› burada görebiliyorsunuz. 

Türk Dil Kurumu olarak a¤ ortam›nda yapt›¤›m›z çal›flmalar neler, k›saca bun-
lardan da söz etmek istiyorum. Türk Dil Kurumunun a¤ sayfalar› son bir y›l içerisin-
de eskiye oranla önemli ölçüde gelifltirilmifl, içerik aç›s›ndan zenginlefltirilmifltir. Ya-
k›n zamana kadar çeflitli yaz›lardan oluflan bir tan›t›m sayfas› niteli¤indeki Kurumu-
muzun sayfalar› henüz arzu etti¤imiz düzeyde olmasa bile Türkçe ile ilgili baz› te-
mel kaynaklar›n yer ald›¤› adres hâline gelmeye bafllam›flt›r. Bu çal›flmalar›n bafl›nda
Türk Dil Kurumunun an›tsal eseri Türkçe Sözlük’ün a¤ ortam›nda kullan›ma aç›l-
mas›d›r. 1945’den beri yay›mlanan ve yüzlerce kiflinin göz nuru ile haz›rlanan Türk-
çe Sözlük’ün a¤ ortam›ndaki sürümü Güncel Türkçe Sözlük 100.000’e yaklaflan an-
lam varl›¤›ndan olufluyor. Bu varl›¤›n içerisinde sözler, birleflik sözler, deyimler, ata-
sözleri yer almaktad›r. Türk Dil Kurumunun a¤ sayfalar›ndaki tdk.org.tr adresinde
bulunan Sözlük’ü say›lar› yüze yaklaflan biliflimci ve dilciden oluflan deneme grubu
iki ay süre ile denemeden geçirmifltir. Sözlük’ün en önemli özelli¤i, sürekli güncel-
lefltirilmesidir. Bas›lan bir sözlü¤ü geniflletmek, gelifltirmek ancak yeni bir bask›s›n›
yapmakla mümkündür. Oysa a¤da yer alan bir eser her an gelifltirilebilir, geniflleti-
lebilir. Haz›rlanan program ile Sözlük’ün sürekli güncellefltirilmesi mümkün hâle
getirilmifltir. Aranan söz, kökeni, türü, okunuflu, çeviri yaz›s›, içinde geçti¤i deyim-
ler, atasözleri ve birleflik sözlerle kullan›c›ya tek bir sayfada sunulmaktad›r. Sözlük’te
yer alan sözler yaz›l› olarak gösterilmektedir. Bir örnek verelim, “galiba” sözünün
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okunuflu ile ilgili olarak “galiba “ fleklinde yaz›l›yor ama bu sözün ”ga:liba:” biçimin-
de söylenmesi gerekti¤i belirtiliyor, anlam› veriliyor, kelime türü olarak hangi keli-
me oldu¤u, Arapçadaki flekline göre nas›l çeviri yaz›s›n›n yap›ld›¤› ve bir de edebî
kaynaktan al›nm›fl örnek bulunmaktad›r. Sözlü¤ümüzün bir özelli¤i karakter soru-
nu... Az sonra burada tart›fl›lacak ama, biz Türkçe karakter sorununu Türkiye’de ya-
flayanlar için de¤il, bizim bilgisayarlar›m›z› kullananlar için de¤il, Avustralya’da,
baflka ülkelerde yaflayan Türk vatandafllar›, soydafllar›m›z için ya da yabanc› Türko-
loglardan olup Türk dili ile ilgilenen bilim adamlar› için de kullan›l›r hâle getirdik.
“Sas›rmak” fleklinde yaz›nca hemen flöyle bir ileti görüyorsunuz, “sas›rmak” sözü bu-
lunamad› ama “flafl›rmak” sözünü bulmak istediyseniz üzerini t›klay›n›z. Klavyesin-
de veya karakter setinde bu harfleri bulam›yorsa, tek tek oradan bulup yazmak zor
oluyorsa, temel harfleri kullanarak kullan›c› buraya yazd›¤›nda, program, “flafl›rmak”
sözünü ona hemen önermektedir. Bu önerileri biraz daha geniflletmeye çal›fl›yoruz,
yanl›fl yaz›lan sözleri veya Sözlük’ün içerisinde bulunmay›p da ona yak›n sözleri öne-
rebilecek bir program haz›rl›¤› içerisindeyiz. ‹flte buraya t›klad›¤›n›zda “flafl›rmak”
sayfas› karfl›n›za gelmektedir. Düzeltme iflareti denilen “flapka” iflareti ile ilgili de
flöyle bir uygulamam›z var. Kullan›c› “flapka” iflaretini kullanmadan, “kar” diye yaz-
d›¤›nda, kar sayfas› kar ile ilgili aç›klamalarla geliyor ama “kâr” sözünü bulmak is-
tediyseniz üzerini t›klay›n›z aç›klamas›n› veriyoruz; “kar”, “kâr” ay›r›m›n› böylece
gösterebiliyoruz. Bu sayfada atasözü ve birleflik sözlerin, deyimlerin hepsini ayn› say-
fada kullan›c›ya sunabiliyoruz. E¤er “kâr” sözünü t›klat›rsa o zaman “kâr” sözü ile il-
gili aç›klama, atasözü, deyim, birleflik fiiller, birleflik sözler geliyor. Ama bu arada,
“kar” sözünü bulmak istediyseniz üzerini t›klay›n›z notunu okuyorsunuz. Benzer du-
rum, “hala” ve “hâlâ” sözleri için de geçerli. Onu da bir örnek olarak buraya getir-
dim; “hala” yaz›ld›¤›nda, “hala”n›n anlam›n› ve di¤er bilgileri görüyorsunuz. Yuka-
r›da da “hâlâ” sözünü bulmak istediyseniz üzerini t›klay›n›z diye bir aç›klamay› da
buraya getiriyoruz. Evet, bunun d›fl›nda sözlü¤ümüzü sesli hale getirmek düflünce-
sindeyiz.

Bir baflka çal›flmam›z ise ‹mlâ K›lavuzu; Türk Dil Kurumu ‹mlâ K›lavuzu tam
metin hâlinde sayfalar›m›zda yer al›yor. Sözlü¤ümüzü, a¤ ortam›nda tan› metin
olarak vermiyoruz, arama motoruyla hizmete sunuyoruz. Ama ‹mlâ K›lavuzu’muzu,
kurallar›n yayg›nlaflmas› ve ülkede yaz› birli¤inin sa¤lanmas› bak›m›ndan tam metin
olarak herkese sunuyoruz. Yay›n sat›fl›nda da benzer uygulamam›z var. Türk Dil Ku-
rumunun bütün yay›nlar› %25 indirimle sat›l›r, sadece ‹mlâ K›lavuzu’nu %50 indi-
rimle sat›yoruz ve tam metin olarak ‹mlâ K›lavuzu sayfalar›m›zda yer al›yor. ‹mlâ
K›lavuzu, gerek aç›klamalar›yla gerek dizin ile birlikte kullan›c›lara sunuluyor. Bu-
rada yaz›l›fl ile ilgili bir eksi¤imiz var. ‹mlâ K›lavuzu’nun önemli bir ifllevi yaz›l›fl›n›
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bilmedi¤iniz sözü aramak için buraya bakars›n›z, nas›l yaz›ld›¤›n› biliyorsan›z ‹mlâ
K›lavuzu’na zaten bakman›za gerek yok. Bu arama motorunda ilk iki, üç harfi yazd›-
¤›n›zda ona yak›n, o harflerle bafllayan bütün kelimelerin yaz›l›fl› görünecek. Burada
yine düzeltme iflareti ile ilgili bir aç›klamam›z yer al›yor. “Do¤ru yazal›m, do¤ru ko-
nuflal›m”, bizim a¤ ortam›n›n do¤ru ve güzel kullan›lmas› konusunda sundu¤umuz
bir baflka kaynak. Türk Dili dergimizde sürekli olarak say›n Prof. Dr. Hamza Zülfi-
kar’›n yaz›lar› ç›k›yor bu bafll›kla. Biz bu yaz›lar› da tam metin olarak kullan›c›lara
sunuyoruz. Burada alfabetik olarak kullan›lm›flt›r, s›ralanm›flt›r yaz›lar. “Yabanc› Ke-
limelere Karfl›l›klar” çal›flmam›z var. Yabanc› sözlere karfl›l›klar önermesi, Türk Dil
Kurumunun 71 y›ll›k tarihinde önemli bir çal›flmad›r. Bunlar› da biz biliflim
uygulamalar› arac›l›¤›yla bütün kamuoyuna sunuyoruz. Burada, 1993’ten beri yap›-
lan çal›flmalar yer almaktad›r ve alfabetik olarak bu öneriler s›ralanmaktad›r. 

Bilgisayar terimleri konusunda Kurumumuzda bir çal›flma yürütüldü, bu çal›fl-
ma tamamland› ve 2002 y›l›nda a¤ ortam›nda herkesin elefltirisine açt›k. 31 May›s
2002 tarihine kadar aç›k kalacakt›. Fakat biz, hâlâ bunu aç›k tutuyoruz, çünkü sü-
rekli olarak bu terimlerle ilgili bize katk›lar geliyor. fiu anda bu Bilgisayar Terimle-
ri Karfl›l›klar K›lavuzu raportör incelenmesine gitti. ‹fllemleri tamamlan›nca
yay›mlanacak. 

Bilgisayar terimlerinin yan› s›ra mühendislik terimlerinin Türkçelefltirilmesi ile
ilgili bir çal›flmam›z var. Son derece genifl kapsaml› bir çal›flma. Bu konuda öneri bi-
ze Mühendislik Dekanlar› Konseyinden geldi. Ülkemizdeki mühendislik fakültele-
rinde ortak terimlerle ö¤retim yap›lamad›¤›, terimlerin Türkçelefltirilmesi ve ortak
terimler kullan›lmas› konusunda bir düflünce ile bize geldiler. Biz de TDK olarak bu
çal›flmay› gerçeklefltirdik. Bu kapsamda bilgisayar mühendisli¤i ve elektrik-elektro-
nik mühendisli¤i dallar›nda yeni çal›flma bafllat›yoruz. Konumuzla ilgili oldu¤u için
bu iki dal› da burada sizlere sunuyorum. 

Sunucular›m›zda artan yo¤unluk üzerine yeni alan adlar› alarak bunlar› devreye
soktuk. Önceden tdk.gov.tr olan adresimizin yan› s›ra tdk.org.tr var. Bir baflka
önemli de¤iflikli¤imiz de flu; ana sunucumuzda yer alan Türk Dil Kurumu Kütüpha-
nesi a¤ sayfalar›n›n art›k ba¤›ms›z bir sunucudan ve yeni bir alan ad›yla hizmete gir-
mesidir. Türk Dil Kurumu Kütüphanesini ayr› bir sunucuya ald›k, flu anda Kütüp-
hanemizdeki bütün kaynaklar a¤ üzerinden taranabilmektedir, katalog taramas› ya-
p›labilmektedir. Adresimiz de tdkkitapl›k.org.tr biçiminde. fiimdi, Kütüphanemiz-
deki bütün yay›nlar›n künyelerinin taranmas›n›n d›fl›nda konuflmam›n bafl›nda be-
lirtti¤im gibi Türkçenin temel kaynaklar›n›n yer alaca¤› sanal kitapl›¤› oluflturmada
Kütüphanemizin sunucusunu önemli bir ad›m olarak görüyoruz. Kurumumuzun 71
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y›ll›k arflivini Genel A¤’a tafl›yaca¤›z. Çünkü 71 y›ll›k arflivimizde Ulu Önder Ata-
türk’ün el yaz›s› ile yaz›lm›fl belgelerden, ilk yönetim kurulu karar defterimizden,
Türkçedeki özleflme hareketinin tarihçesinden bafllayarak bütün bilgileri bulabilirsi-
niz. Ama bu arfliv de afla¤›da, depoda duruyor. Bunlar› biz, öncelikle a¤ ortam›na ta-
fl›may› hedefliyoruz. Türk dili tarihi ile ilgili önemli belgelerin yer ald›¤› bu arfliv ça-
l›flmas›ndan sonra telif sorunu olmayan, Türk dil bilgisinin temel eserlerini, sözlük-
leri s›ra ile elektronik ortama aktaraca¤›z.

Bütün bunlar›n yan› s›ra büyük bir projemiz daha var: Türkçenin söz varl›¤›...
Bu çal›flma yeni bafllayacak. Güncel Türkçe Sözlük’ü biz kullan›ma açt›¤›m›zda bize
birtak›m elefltiriler gelmiflti: “Ad›m›n anlam›n› arad›m, bulamad›m, bizim köyde
flöyle bir kelime kullan›l›r onu göremedim, flu terimi göremedim, hukuk terimine
bakt›m, göremedim...” gibi. Çünkü insanlar a¤da böyle bir sözlü¤ü bulduklar›nda
anlam›n› bilmedi¤i her kelime için buraya bak›yorlar. Hâlbuki Türkçe Sözlük, Türk-
çenin yaz› dilinin sözlü¤üdür. Bunun üzerine biz, Türkçenin söz varl›¤› ad› ile a¤da
ve elektronik ortamda herkesin ulaflabilece¤i bir sözlük haz›rlamaya karar verdik. Bu-
nun içerisinde hukuk terimleri gibi Bat› kökenli kelimelerden dilimize girmifl Ya-
banc› Kelimelerin Sözlü¤ü, Derleme Sözlü¤ü, Tarama Sözlü¤ü, terim sözlükleri yer
alacakt›r. Bütün bu sözlerin kat›lmas› ile oluflan bu veri taban› hem Genel A¤’da,
hem elektronik ortamda yani bilgisayarlarda yo¤un disk olarak hem de bas›l› olarak
kullan›labilecektir. fiimdi, güncel Türkçe Sözlük’te ‹nternet’te kullan›ma açt›¤›m›z
sözlükte 100.000’e yak›n bir anlam varl›¤› söz konusu. Bölge a¤›zlar›ndan derlenen
sözlerden oluflan Derleme Sözlü¤ü’nde 231.000 sözümüz var. Tarama Sözlü¤ü’nde
yaklafl›k 50.000 sözümüz var. Osmanl› Türkçesinde kullan›lm›fl, ama bugün art›k
kullanmad›¤›m›z, belgelerde yaflayan birtak›m sözler var. Bilim ve sanat terimleri,
bütün bunlar›n hepsini bir araya getirdi¤imizde 600.000’i aflan bir söz varl›¤›n›n or-
taya ç›kaca¤›n› san›yoruz. Sözlük program› hem madde bafl›nda hem de madde için-
de arama yapabilecektir. Madde bafllar›nda arama, bir sözün anlam›n› ö¤renmek ama-
c›yla yap›l›r. Madde içi arama ise, Türkçenin söz varl›¤›n›n zenginli¤ini somut ola-
rak gözler önüne serecektir. Kavramlar›n özel olarak belirlenece¤i bu arama bölü-
münde bir kavram için günümüz Türkçesi yaz› dilinde bölge a¤›zlar›nda, bilim ve
sanat alanlar›nda, tarihi metinlerde hangi sözler kullan›l›yorsa görülebilecektir. Ya-
ni madde içi aramada kap› yazd›¤›n›zda bölge a¤›zlar›nda, kap› karfl›l›¤›nda kulla-
n›lan ne kadar söz varsa, tarihi metinlerde kullan›lan ne kadar söz varsa, terim olarak
ne kadar söz varsa hepsi karfl›m›za ç›kacakt›r. Bu çal›flmalar›n d›fl›nda yaz›l›m flirket-
lerinin iste¤i üzerine kelime ifllemcilerinde kullan›lan yaz›m denetimi program› Ku-
rumumuz taraf›ndan incelenmekte ve gerekli öneriler sözlerin yaz›l›fl biçimlerini gös-
teren listeler ilgili firmalara gönderilmektedir. 
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Türk Dil Kurumu yasa ile kendisine verilen görevlerin yan› s›ra Türkçenin ge-
lifltirilmesi, zenginlefltirilmesi, gündelik hayatta kitle iletiflim araçlar›nda, elektronik
ve a¤ ortam›nda do¤ru ve güzel Türkçe kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› için, her türlü
öneriye, her türlü iflbirli¤ine haz›rd›r. Genel A¤’da do¤ru ve güzel Türkçenin yayg›n-
laflmas›, zengin bir e-Türkçe sanal ortam›n›n yarat›lmas› en büyük dile¤imizdir. Beni
sab›rla dinledi¤iniz için hepinize teflekkür ederim.

Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: Söz flimdi de say›n Yurtsan Atakan’da. 

Yurtsan ATAKAN: Bu sene, Q-klavye tart›flmas›yla birden bire bas›n, televiz-
yon, di¤er medya organlar› çok ilgilenmeye bafllad›lar. Buna ben de çok flafl›rd›m
aç›kças›, çünkü bugüne kadar 1995 y›l›ndan beri her y›l en az›ndan bir kere yazma-
ma ra¤men bu konuyu ki, bu eski bir tart›flma, daha önce de mutlaka çeflitli yerler-
de, çeflitli kiflilerce defalarca dile getirilmifltir, yaz›lm›flt›r. Ama bir türlü yeterli top-
lumsal ivmeyi yakalayam›yordu, bu sene ilk defa yakalad› ve F-klavye, Q-klavye tar-
t›flmas› baflka yerlere do¤rudan gitmeye bafllad›. Bu asl›nda iyi de oldu. Çünkü okur-
lar›n baz›lar›ndan çok fazla tepki geliyordu. Kimi alk›fll›yor, “Çok iyi yap›yorsunuz”
diyor, kimi de “nedir ki, F-klavye? Yani ne önemi var? Niye yaz›yorsunuz? Baflka ifl
mi kalmad›? Dünyada savafl kopuyor, biz F-klavye, Q-klavye ile mi u¤raflaca¤›z?” gi-
bi tepkiler de çok s›kça geliyordu. Ancak F-klavye, Q-klavye tart›flmas› asl›nda bir
simge. Hem bir simge hem de baz› fleylere dikkat edilmedi¤inde bu dikkat edilme-
yen konular›n nerelere varaca¤›n› gösteren bir simge. Kendi bafl›na da çok önemli F-
klavye, Q-klavye, ama ayn› zamanda baflka konulara dikkat çekmek aç›s›ndan da çok
önemli. Nedir bunlar? F-klavye, Türkçeye uygun, özel olarak araflt›r›lm›fl, en uygun
harf dizimine sahip bir klavye ve zaman›nda standart olarak da kabul edilmifl. Üste-
lik ‹ngilizcede uyduruk bir Q-klavye varken asl›nda rivayetler muhtelif Q-klavye ile
ilgili ama flu anda genel olarak kabul gören bir görüfl var, bu görüfle göre Q-klavye
1800’lerin sonunda ilk daktilo icat edildi¤inde o zamanki teknoloji geri oldu¤u için
h›zl› yaz›ld›¤› zaman tufllar birbirine tak›l›yor, özellikle yavafllatmak için insanlar›n
yazmas›n› Q-klavye dizilifli uydurulmufl. Amerikal›lar, 1920’li, 1930’lu y›llarda, ‹n-
gilizce ve daha sonra da zaten bunun uyduruklu¤undan yola ç›karak düzeltmeye ça-
l›flm›fl. Fakat kullan›m› çok yayg›nlaflt›¤› için, daktilonun yerine daha rasyonel, daha
bilimsel bir klavyeyi de sokamam›fllar. Türkiye’de, iflte F-klavyenin babas› olarak ka-
bul edilen Say›n ‹hsan Yener’in çabalar›yla Türkçeye en uygun harf dizimi kurulmufl,
yap›lm›fl ve bununla F-klavye uzun çal›flmalar›n, çabalar›n sonunda standart olarak da
kabul edilmifl. Sonra ne olmufl? Sonra F-klavye yayg›n olarak kullan›lm›fl, standart-
laflm›fl fakat bilgisayar sektörünün devreye girmesiyle, bilgisayar ithalatç›s› daha
do¤rusu, bilgisayar sektörü dememek laz›m, bilgisayar ithalatç›s›n› bir sektörün dev-
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reye girmesiyle bunlar üç kuruflluk bir kâr marj›ndan vazgeçmemek için daha kolay,
sadece üzerindeki birkaç tuflta de¤ifliklik yaparak, tüm klavye üzerinde de¤il, bir uy-
duruk Q-klavye gelifltirmifllerdir. Uyduruk Türkçe Q-klavye gelifltirmifller, zaten Q-
klavye uyduruktu. Uyduruk çarp› uyduruk bir klavye olmufl. Tüketici, tabii fark›n-
da de¤il, daktilo kullanan biliyor F-klavyeyi, o belki F-klavye üzerinde talepkâr ola-
biliyor ama normal, ilk defa hayat›nda bilgisayar, klavye bafl›na oturacak bir kiflinin
bilgisi yok, ne do¤ru, ne yanl›fl bilmiyor, ne sat›l›rsa ona, Türkçe mi, Türkçe, al sa-
na Türkçe klavye diye bunu veriyorlar ve zamanla da gitgide Q-klavye öyle bir yere
geldi ki, flu anda F-klavyeden neredeyse baz› yerlerde çok daha yayg›n kullan›ma sa-
hip ve gazetelerde ç›kan bilgisayar flirketlerinin ilanlar›nda art›k F-klavye diye bir
ibare bile yok. Özellikleri say›l›rken Türkçe Q-klavye diye yaz›yor. Kullan›c›lara
Türkçe F-klavye diye bir seçenek sunulmuyor bile. 

fiimdi, bu olay› nas›l de¤erlendirebiliriz? Bu, bir; tüketicinin bilinçsizli¤i, iki;
tüccar›n sorumsuzlu¤u, üç; Sanayi Bakanl›¤›n›n ilgisizli¤i. Bu üçü, Sanayi Bakanl›-
¤›n›n da bilgisayar ithalat›nda gerekli kotalar› koysa, yeterli s›n›rlamalar› koysa yine
bu olmazd›. Bu üçü bir araya geldi¤inde, biz nereye gidiyoruz, bunu gösteriyor. Bun-
dan sonra Türkçe’yi daha baflka, daha da kötü tehlikeler bekliyor. Türk alfabesini, harf
devrimini, çok daha büyük tehlikeler bekliyor. Çünkü klavye art›k s›radan insan›n ha-
yat›ndan yavafl yavafl ç›kacak. Hemen profesyonel yaz› yazanlar›n hayat›ndan ç›kmaya-
cak tabii ki. H›zl› yaz› yazmak isteyen insanlar›n hayat›ndan ç›kamayacak. Ama pra-
tik nedenlerle, büyük klavye tafl›yamayan ve daha çok notunu el yaz›s› tutmaya al›fl-
m›fl insanlar›n hayat›ndan bilgi girifl arac› olarak ç›kmaya bafll›yor. Bunun ilk örnek-
lerini tablet-bilgisayar denilen bilgisayarlar ve avuç içi bilgisayarlar›n baz›lar›na görü-
yoruz. Bunlar›n ekranlar›na el yaz›s› ile yaz›yorsunuz, sizin el yaz›n›z› tan›yor, aynen
say›sal ortama geçirebiliyor. Ayr›ca bunlar ses ile de kumanda edilebiliyor, sesle dikte
yap›labiliyor ve bu cihazlar›n geliflmesiyle yavafl yavafl ç›kmaya bafllad›. fiimdi bak›yo-
ruz, Türkiye’ye giren bu tür cihazlara tablet-bilgisayarlara veya avuç içi bilgisayarla-
ra, hepsi rahatça Türkiye’ye Türkçe karakteri desteklemeden giriyor ve sat›l›yor. ‹n-
sanlarda zaten ‹nternet’ten gelen bir kötü al›flkanl›k var: Türkçe karakterlerin küçük
”›”, büyük “‹”, “yumuflak g”, “fl” gibi harfleri, yayg›n olarak kullan›lan standartlara za-
man›nda girmemifl, olmas› nedeniyle, ‹nternet’te, yaz›flmalarda hepimizin bafl›na ge-
liyor, bir yazd›¤›m›z fley bambaflka bir metin olarak karfl› tarafa gidiyor ya da baflkas›-
n›n yazd›¤› bir fley bize bir garip geliyor. ‹nsanlarda bu gariplikten kaçmak için ken-
dilerince bir metot gelifltirmeye bafllad›lar. Bir kar›fl›kl›k olmas›n diye Türkçe karak-
terlerin aksak karfl›l›¤› dedi¤imiz, iflte “fl” yerine “s”, “¤” yerine ”g”, küçük “›” yerine
küçük ”i” gibi harfler konularak garip bir alfabe, yaz›l›fl flekli, alfabe de demeyece¤im
bir yaz› flekli oluflmaya bafllad›. Bu al›flkanl›k aynen cep bilgisayarlar›na ve tablet-bil-
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gisayarlar›n kullan›m›na da gelecek. Çünkü orada tan›m›yor, orada tan›mad›¤› için in-
sanlar “ç” yerine “c”, “fl” yerine “s” yazmaya bafllayacak ve bu da Türk alfabesinin üze-
rindeki çok büyük bir tehdit oluflturacakt›r. Ayn› tüketici bilinçsizli¤ini yaflarsak, ay-
n› ithalatç› tüccar, bilgisayar tüccar›n›n sorumsuzlu¤unu, ayn› Sanayi Bakanl›¤›n›n il-
gisizli¤ini, vurdum duymazl›¤›n› yaflarsak, iflte flu anda oldu¤u gibi rahatl›kla ithal
edip sat›ld›¤› gibi daha da yo¤un olarak, daha da fazla miktarlarla sat›l›p hayat›m›za
girecektir ve Türk alfabesini kaç›n›lmaz bir flekilde öldürecektir. Yani buna bir önlem
al›nmazsa bu kaç›n›lmaz bir son olacak. 

Türkçe karakter sorunundan ‹nternet’e bak›nca, bu yaz›mlar›, öyle kolay de¤il
el yaz›s›n› tan›mak. Çünkü el yaz›s›n› tan›rken ayn› zamanda bilgisayar sadece yaz›-
n›n karakterine bakm›yor, birçok fleye bak›yor. Çünkü grafiti tan›ma diye bir fley var,
grafiti tan›ma kolay. Grafiti tan›mada siz bilgisayar›n anlayaca¤› flekilde yaz›yorsu-
nuz harfleri, onun istedi¤i biçimde yaz›yorsunuz. Öyle anl›yor ama herkesin kiflisel
el yaz›s›n› tan›mak daha zordur. Ayn› flekilde ses tan›ma ve dikte etmede de bu so-
run vard›r. Ses tan›mada da baz› fleyleri anlay›p kavrayabilmesi için metin içinde, içe-
rik içinde o kelimeye bak›p anlayabiliyor ancak bilgisayar. Kelime hangi çerçevede
geçiyor, hangi paragrafta anlam›n›n içine geçiyor ona bak›p tahmin ediyor. Do¤ru bir
tahmin yapmaya çal›fl›yor. Bu ses tan›m›nda da var. Örne¤in, siz dikte ediyorsunuz,
bilgisayar yaz›yor, “gaza bas›p yola ç›kt›” dediniz, flimdi bilgisayar bunu iki türlü an-
l›yor, bir; gaza bas›p sadece yola ç›kt› fleklinde anlayabilmesi için baflka verilere ihti-
yac› var. Bunlar› da, dolay›s›yla Türkçelefltirmek, yerlefltirmek zor. Bilgisayar kulla-
nanlar›n, yaz›l›m kullananlar›n zoruna geliyor bu. ‹ngilizce için bile bunu gelifltirir-
ken çok büyük yat›r›mlar yap›lm›fl, burada da, bu tip çok karmafl›k yerlerde de Türk-
çe yaz›l›m deste¤ine, Türkçeyi gelifltirme deste¤ine ihtiyaç var. Yeni giren kelimeler
konusuna da de¤inmek istiyorum. Yani teknoloji bir, bu flekilde tehdit ediyor Türk-
çeyi. ‹kinci olarak da, iflte teknoloji o kadar h›zl› ilerliyor ki, teknolojideki bu ilerle-
meden do¤an, yeni ç›kan, türeyen yabanc› kelimelerin Türkçeye girifli de çok büyük
bir h›zla oluyor. Buna, Türk Dil Kurumu gibi kurumlar›n o h›zla yetiflmesi müm-
kün de¤il. Belki ‹nternet ile birlikte biraz daha, bunda da baz› araçlar kullan›larak
iletiflimi daha kolaylaflt›rarak bas›nla, televizyonla birtak›m araçlar yap›labilir ama
yine de çok çok h›zl›. Yani öyle bir fley düflünün, ben 1988’den beri bas›n, yay›nc›-
l›k ifli içindeyim, 1991’de PC World Dergisi yay›n yönetmeni idim, 1995’ten beri
de Hürriyet’te ‹nternet konusunda, bilgisayar teknolojileri konusunda yaz›yorum. Az
önce fiükrü Bey’in de belirtti gibi acaba yabanc› dergilerin Türkçe versiyonlar› oldu-
¤u için mi diye tahmin ediyorum. Ancak bu bir sorumsuz yay›nc›l›k örne¤idir. Ya-
ni 1991’de PC World’ü ç›kart›rken Türkiye’de, bizim bir kural›m›z vard›. Tüm ya-
zarlar›m›z›n, dergiye yazan herkesin, Ankara’dan yazan vard›, ‹zmir’den yazan vard›,
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Türkiye Biliflim Derne¤i ile çal›flan yazarlar vard›, yabanc› kelime kullan›lmamas›
istendi. Yeni giren yabanc› kelime varsa siz en az›ndan kendi kafan›zdan uydurun bir
fley yani bunun karfl›l›¤› ne olabilir, düflünün en ilgiliyi, onu uydurun yaz›n›zda öy-
le kullan›n. biz de onu dergide öyle kullanal›m. ‹ki yazar ayn› kelimeyi farkl› flekil-
de kulland›ysa da biz o zaman karar verirdik: bu, burada daha güzel, mant›kl› geli-
yor, bunu kullan›yorduk. Tutuyordu, tutmuyordu, kimi tutuyordu kimi tutmuyor-
du ama o zaman daha bilgisayar dergicili¤inde daha sorumlu bir yay›nc›l›k vard›.
fiimdi say›lar› ço¤ald›kça ve ekonomik koflullar de¤ifltikçe, bugün bilgisayar dergile-
ri çok daha genç, tecrübesiz kiflilerce ç›kart›l›yor ve dolay›s›yla üstlerinde bu sorum-
lulu¤u hissetmiyorlar. Gençken bunu bu flekilde hissetmeleri çok do¤al. Zaman›nda
gerçekten yerleflen baz› kelimeler fare, ekran gibi kelimeler yerleflmifl. 40 y›ll›k fare
tekrardan mouse olmaya bafll›yor ve ‹nternet’teki bir yaz›mdan dolay› da, yine Hoca-
m›n bahsetti¤i “The Marmara Oteli”, bir kere zaten isminden bafll›yor “The Marma-
ra” isimde de bir sorun var. ‹sim koyarken ‹nternet’te flu anda, adreslemede Türkçe
harfleri kullanamad›¤›m›z için daha çok içinde Türkçe karakter geçmeyen isimleri
flirketler kendilerine ‹nternet markas› olarak belirlemeye çal›fl›yorlar. Bir yandan da
içinde Türkçe karakter geçen kelimeleri deforme ediyorlar. Örne¤in; “çivi”yi “civi”
yap›yorlar, “nefle”yi “nese” yap›yorlar, “pafla”y› “pasa” yap›yorlar. Daha da garibi,
Taksim’i “x” ile yazmak gibi fleyler yap›yorlar, bunlar bu sorunlar. 

Bu gibi sorunlar›n d›fl›nda bir sorun da okurken çift “v”, iflte çift “v” mi diyece-
¤iz “w” diyece¤iz, “double v” mi diyece¤iz gibi böyle garipsedi¤imiz adreslemeler
var. Hatta, bir iletiflim profesörü mü, doçenti mi, yazar›m›z çift ”v” de alal›m biz al-
fabemize diye bir öneri bile, getirdi. Halbuki hiç lüzumu yok yani pratik, çok pratik
bir çözüm. Siz de sunumunuzda yapt›n›z, bafl›nda hiç 3 “w” kullanmaya, 3 tane çift
”v” kullanmaya lüzum yok adreslemede. Bu yurtd›fl›ndan gelen bir al›flkanl›k, çift ”v”
hiç kullanmazs›n›z, çift ”v”, çift “v”, çift “v”. tdk.org.tr diyece¤inize tdk.org.tr der-
siniz, basit bir sunucu ayar›d›r o. Oraya yönlendirirsiniz, çift “v”yi kullanmaya hiç
lüzum yok. Türkiye’de çift “v” kullanmak, özentilikten baflka hiçbir fley de¤il. Çift
“v” kalks›n, kimse kullanmas›n, hiç bir lüzum yok.

Öyle bir özenti var ki, kifli, telefon aç›yor, “size bir davetiye göndermifltik, el-si-
vi için arad›k”, LCV ne? LCV’nin daha aç›l›fl›n› bilmiyor, “lütfen cevap veriniz” ol-
du¤unu bilmiyor, Türkçe olan fleyi LCV diye söylüyor. Ya da televizyonda seyredi-
yorum, BT Haber, BT vizyon toplant›lar› yap›yor, BT, biliflim teknolojilerinin k›-
saltmas›, haber dergisi BT Haber, Televizyonda soruyor, “nas›l buldunuz?” diyor, bu
BiTi Haberin... çok güzel Bi Ti Haber’in. Hay Allah, dilini eflek ar›s› soksun, BiTi
haber, Ti Vi de Bugün mesela. Evet, bunlara dikkat etmekle oluyor, mesela bugün
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GPS sistemi, CNN Türk’te bir program yap›yorum, CNN Türk de, CNN özel isim
CNN. Öteki Türk, ama Türkçelefltirebilece¤imiz fleyler var. Mesela, orada program
yaparken bu @ iflareti dedi¤imiz bir iflaret var, e-posta adreslerine konulan, ben bu-
nu nas›l çevireyim. Bu hiçbir zaman gazetede yazarken sorun olmam›flt›. Yaz›yordum
o iflareti geçiyordu ama televizyonda okunmas› gerekiyor nereden geliyor “@” “add”,
adres, adresten, bunu adres iflareti diye söylemeye bafllad›m ben ne zaman “Yurtsan
adres iflareti hurriyet.com.tr adresim” dedi¤imde ne, ne demez kimse genelde. “add”i
anlayacak kifli adres iflaretini de anlar. CNN’den “Yok” dediler, “sen, sunarken oku,
ama bizim metin içinde geçerken biz seslendirmede okuyamay›z, bizim dil kuralla-
r›m›za ayk›r›.” Nedir sizin dil kurallar›n›z? Dil bütünlü¤ü ama bu daha mant›kl› de-
¤il mi? Niye “add”? Yine bir halkla iliflkiler flirketinden birisi aram›flt›. Her yaz›m-
da benim e-posta adresim olmas›na ra¤men, “Yurtsan Bey, sizin e-posta adresinizi
ö¤renebilir miyiz” diye, Halkla iliflkilerci benim yaz›m› okumuyor demek ki, oku-
mamas›na ra¤men beni aray›p bir fley soruyor, “tamam” diyorum. “Yurtsan, adres ifla-
reti, hurriyet.com.tr” diyorum, “yurtsan@hurriyet.com.tr yok” diyorum, böyle
“yurtsan@hurriyet dat kom dat ti ar” diyorum. O zaman kom diye okuyorsan onu,
kom yanl› bir kere, kam diye okuyacaks›n, ‹ngilizce okuyorsan, kom da yanl›fl, kom
diye bir fley yok, tr diye niye okuyorsun peki, onu da “ti ar” diye oku. Aradaki nok-
taya da dat de. Niye, hani karmakar›fl›k bir fley, yar›s› yurtsan diyor, “add” diyor, son-
ra hurriyet diyor, sonra kom diyor, sonra tr diyor, ne oldu¤u belli de¤il.

Bu bir tür kültürel karmafla. Ne yaz›k ki, bu tip garip kullan›mlar var. Ama bun-
lardan bir flekilde kurtulmaya çal›fl›yoruz. Bizzat kendimiz bu sorumlulu¤u hisseden
kifliler olarak önümüze yeni bir kelime geldi¤i zaman bir karfl›l›k bulmaya çal›fl›yoruz.
Bu karfl›l›¤› uydurup öneriyoruz. Kimisi tutuyor kimisi tutmuyor. Örne¤in, 1995 y›-
l›nda ‹nternet sitesi laf›n› kullanmaya bafllam›flt›m, o tuttu. fiimdi de hacker için, to
hack için haklamak ve haklay›c› kullan›yorum, tutan var, tutmayan var. Daha ortalar-
da ama onda biraz ›srar var. Bakal›m tutacak m› bilmiyorum. Ses uyumu olan fleyler
daha tutuyor, “site” yerine site, “hack” hak, haklamak gibi. Uydurmaktan baflka bir
çaremiz yok, sürekli bir ‹ngilizce kelimeyi t›rnak içinde kullanarak olmuyor, bir fley
önermek gerekiyor. Sonuçta gazetede çal›flan insanlar›n da bu konuda az da olsa yet-
kinlikleri vard›r diye biliyorum. Birazc›k bir fleyler önermeleri laz›m. Tutan tutar tut-
mayan, ‹ngilizcesini kullanmaktan, Frans›zcas›n› kullanmaktan iyi de bir fley önermek
yerine. Bir de son olarak, bir kampanyadan bu, F-klavye ve ayn› zamanda Türkçe ile
ilgili bir kampanyadan bahsetmek istiyorum, ‹nternet üstünde açt›¤›m›z bir
kampanya. Oraya da herkesin kat›l›m›n› ve destek vermesini isteyece¤im. Medyata-
va.net/turkçe, bu kampanyaya da yorumlar›n›zla katk›da, bulunman›z› bekliyoruz.
Medyatava, medya Türkçe, “y” ile yaz›l›yor, medyatava.net/turkçe. Teflekkür ederim.
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Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: Teflekkür ederiz say›n Atakan. Söz flimdi de Prof.
Dr. Ümit Karakafl’ta.

Prof. Dr. Ümit KARAKAfi: 1990 ile 1995 y›llar› aras›nda Türk Standartlar›-
n›n Bilgisayar Özel Daimi Komitesi Baflkanl›¤›n› yapt›m. Türkiye Biliflim Derne¤i
ad›na ise standartlar konusunda daha da uzun çal›flt›m. Yani Türk Standartlar›ndaki
görevi almadan önce Türkiye Biliflim Derne¤inin grubunda çal›flm›flt›m ve Türk
Standartlar› ile iliflkim kesildikten sonra da yine standartlar konusunda çal›flmaya de-
vam ettim. Ben, ayn› zamanda elektronik evreni de size tekrar hat›rlatmak istiyorum
ve Avrupa Birli¤ine do¤ru giderken bunun da dikkate al›nmas› gere¤ini ayr›ca not
etmek istiyorum. Elektronik evren var m›? Gayet tabi ki, var. Ne zaman bafllad› der-
seniz elektronik evren ad›m ad›m 100 y›l› aflk›n zaman önce bafllad›. Telgraflar›m›z
oluflmaya bafllad›¤›nda ayn› zamanda elektronik evrenin içine girmifl olduk. Çünkü
mekanik daktilolar bir elektronik evren oluflturmuyor. fiimdi, aram›zda daha yafll›ca
olanlar hat›rlayacaklar, flimdi kulland›¤›m›z tablolar, bilgisayar tablolar› öncesinde
baflka tablolar söz konusu bir bilgisayarda, polarid kodlu kartlara delinen sembollerin
iflaretleri aras›nda da Türkçe yoktu. Amerikan standart kod içinde, orijinalinde Türk-
çe yoktur. 96 sembol içermektedir, Epslik kodlar›, bunlar›n içinde yine Türkçe yok-
tu. Türk kullan›c›lar›n talebi üzerine standart olmayan sembol de¤iflimleri yap›l›yor-
du. Aram›zda yaflça bana yak›n olanlar, “ç” ve “¤”nin köfleli parantezler de¤ifltirilerek
yap›ld›¤›n› hat›rlarlar, ama bunlar›n uluslararas› standard› yoktu. O dönemlerde Al-
manlar›n da, Frans›zlar›n da ulusal standartlar› yoktu. Oonlar da yamal›k yap›yorlar-
d› ve giderek çeflitli ülkeleri elektronik evrende yeterince yer bulamamak s›kmaya
bafllad›. 1945-1983 y›llar› aras›nda pek çok ülkenin Türkiye ile benzer sorunlar› var-
d›. Sadece baz› alfabe sorunlar› olan ülkelerin de¤il, Frans›zlar›n, ‹spanyollar›n, Por-
tekizlilerin, herkesin sorunlar› vard› ve 1983 y›l›nda Avrupa’daki teknokratlar, bir
anlamda bu duruma baflkald›rd›lar. Uluslararas› Standartlar Örgütünün içinde çal›flan
Alman, Frans›z delegeler teknik çözümleri bulmaya bafllad›lar. Ancak, 1983 y›l›nda
Türkiye ve Türkçe bu masada yoktu. 1983 y›l›nda, bugün Aiso 8859 ad›yla and›¤›-
m›z, her bir tablosunda 2x96 karakter bulunan kod tablolar›n›n haz›rlan›fl› s›ras›nda
en temel, en önemli tablolardan birisi “Latin 1” olarak olufltu. Latin 1, on yedi Latin
Alfabeli dil ve k›rk üç ülkenin karakterlerini sa¤l›yor ve Aiso 8859 co¤rafi bölgelere
göre bir standart oluflturdu¤unu söylüyor ancak en temel tablosunun Latin 1 oldu¤u-
nu ve bu gruptaki teknik delegelerin öncelikle bu tabloyu haz›rlad›klar›n› iflaret et-
mek isterim. Aiso 8859, Tablo 1’in ki, bu ayn› zamanda Latin 1 olarak an›l›yor, dün-
ya nüfusu alt› milyar iken k›rk üç ülkenin afla¤› yukar› bir milyar kiflilik nüfusunu
ifade etmektedir. Tabi, bu tür bir tablo 1985 y›l›nda, Uluslararas› Standart oluflun-
dan itibaren önemli bir anayol hâline gelmeye bafllad›. Ayr›ca bir baflka önemi daha
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var, biraz önce dünya nüfusunun %16’s›n› ifade ediyor demifltim, Aiso 8859 Tablo 1
ama bir baflka çok önemli nokta var. Teknolojik tabanl› mal ve bilgi transferinde ne-
redeyse gereksinmenin yar›s›n› karfl›lar durumda. Bu nedenle Latin 1 tabii ki, çok
önemli. Tabii, bütün bunlar, biz 1983’te orada olmad›¤›m›z için Türkçenin bo¤az›-
n› bir anlamda s›kmaya bafllayan yaklafl›mlar oldu, bunu mor yaz› ile yazd›m çünkü
mordu durum, Türkiye için bir patika haz›rlam›fllard›. Bu patika, Türkçe, Almanca,
‹ngilizce ama bofl yer kald›¤› için Esperanto, Güney Afrika’n›n Afrikans Dili ve ben-
zeri karakterler doldurulmufltu. San›yorum 1986’da standard› o, Latin 3 Türkiye’de
hemen hemen hiç kullan›lmad›, 1995’te Uluslararas› Standartlar Örgütünde Türk-
çeyi ifade etmedi¤i notunu koydurabildik, hâlâ standart listesinde bulunuyor olmas›
laz›m. Çünkü Uluslararas› Standarta bir girdi mi, onu oradan sökmek çok zor. 

Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: Türkiye Latin 1’e niye giremedi? Bunu yer yer
yazd›lar ama çok detayl› bir flekilde olmas›nda yarar var.

KARAKAfi: 1983 y›l›nda orada birey olarak bulunmak yeterli de¤ildi. Çünkü
ben 1992-1996 y›llar› aras›nda Türkiye’yi befl kez Türkiye Delegasyonu Baflkan› ola-
rak temsil ettim. Ancak burada baz› politik dengeler de konuflur. Ben, bu toplant›-
lardan birinde Vietnam’›n iyi haz›rlanmam›fl bir önergesini Aiso 8859 Tablosu olufl-
turmak için draft aflamas›n› geçip, standarda do¤ru giderken ‹ran’›n daha iyi haz›r-
lanm›fl önergesinin gündeme al›nmad›¤›n› gördüm. Yani birey olarak 1982-83‘teki
TSE Bilgisayar Özel Daimi Komitesi Baflkan› bütün dengeleri, sadece birey olarak
orada oldu¤u için de¤ifltiremezdi. ‹kincisi, 1982-1983 y›llar›nda ortada dolaflan sa-
dece birkaç sayfal›k bir müsvette idi. Türk Standartlar› Enstitüsü zaten elemanlar›n›
çok düflük ücretlerle çal›flt›r›r, draft niteli¤inde, yani müsvette niteli¤indeki raporla-
r› okumaya ise Türk Standartlar› tek kurufl para vermez. Müsvette niteli¤indeki bir
raporu okumufl olsayd› dahi Türk Standartlar› Enstitüsünden bu çal›flmaya bir yolluk
ç›kart›p gidilmesi de o kadar kolay de¤il.

Benim Baflkan oldu¤um dönemde Türkçe Q-klavye standard› önergesi Türki-
ye’deki bilgisayar firmalar›na defalarca gelmifltir. Biz bunu, benim Baflkanl›¤›m döne-
minde gündeme almad›k efendim. fiimdi, tabi ki, 1983’te bu çal›flmalar oldu¤unda
biz de baz› aray›fllar içine girdik, Prof. Dr. Ziya Aktafl ile yazd›¤›m›z bir yaz›, bizim
yan›m›za Türkiye’deki baz› firmalar› da getirdi, IBM’den, NCR’dan, bugünkü Koç
Sistem’in öncesi firmadan destekler ald›k ve Türkiye için de bir çal›flma grubu olufl-
turduk. Bu çal›flman›n liderli¤i Türkiye Biliflim Derne¤idir. Türk Standartlar› Ensti-
tüsü katk› vermifltir, TÜB‹TAK katk› vermifltir, kamu biliflim özel sektörü destek ol-
mufltur, Say›n T›naz Titiz, o dönemde bakan idi, kendisi destek olmufltur, en az›ndan
otuz, k›rk aktif çal›flan kifli vard›, bu otuz, k›rk aktif çal›flan kiflinin ortak çabalar› ile
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Türkiye’de haz›rlanan tablo uluslararas› standart olmufltur. Türkiye’nin haz›rlad›¤›
çok nettir, herkes bilmektedir, 1987’de Türkiye içinde yay›nlanm›flt›r, 1989’da stan-
dart olmufltur. Bu tablo, Latin 5 ve TS 5881’dir. Latin 5 Latin 1’i devre d›fl›na b›raka-
bilir miydi? Maalesef hay›r, çünkü bunlar›n kapsad›¤› alanlar birbirine çok yak›n. Ya-
ni birinde Türkiye var, ‹zlanda yok, di¤erinde bunun tersi ve bir baflka teknik sorun
flu; 8859 aflama aflama geliflerek dünyay› bölgelere ay›rarak on befl tane tablo olufltur-
du, bu XXI. yüzy›l›n standard› olabilir miydi? Hay›r, olamazd› ve 1992 y›l›nda XXI.
yüzy›l›n standard› Türkiye aleyhine geliyor diye bir yaz› daha yazd›m. fiimdi, niye
8859, Tablo 9 yani Latin 5, her türlü sorunu çözmez. Beni Hacettepedeki Kütüpha-
necilik Bölümünden bir ö¤retim üyesi arad›, dedi ki, ben bir ‹ngilizce yaz› yazaca¤›m
ama ‹ngilizce yaz›n›n içinde çerçeveler içinde Eski Türkçe yaz› k›s›mlar› ve Yeni
Türkçe yaz› k›s›mlar› var. Ben bunu hangi kod tablosu ile yapar›m? 8859 tablolar›
yapma imkân› yok çünkü o zaman baflka bir tabloya, Arapça’n›n bulundu¤u tabloya
geçilmesi laz›m. Bu aç›dan, 1992’de XXI. yüzy›l›n kod standard› Türkiye aleyhine ge-
liyor ile kastetti¤im Aiso10646 idi. Aiso10646, gerçek hayata çok gelmedi çünkü
farkl› uzunluklardaki karakter kodlar› nedeniyle bir teknik sorunu var Ama bunun bir
alt kümesi gibi görülebilecek bir unique kod geldi, bugünlerde dördüncü sürümünün
standartlaflt›r›lmas› için ‹nternet’te çeflitli mektuplar dolafl›yor, bu, bence kat›lmas›
gereken yirmi dolay›ndaki teknik gruptan birisidir...

… Kütüphanecinin Arapça alfabe, güncel Türkçe ve ‹ngilizce’yi birlefltiremedi-
¤i gibi Avrupa’y› da 1988- 1989 tablolar›ndan birisi birlefltiremiyor. Yani Latin 1
onlara da yeterli de¤il, onun için Avrupa unicode düzenine geçiyor. Bu nedenle uni-
code, XXI. yüzy›lda iyice yerleflti¤inde Türkçe, Almanca, Frans›zca, ‹spanyolca hep-
si eflit olacak. Bu nedenle Türkçenin dezavantajl› oldu¤unu düflünmemiz için hiçbir
teknik gerekçe flu anda yoktur. Bu nedenle, flu anda Türkçe üzerinde bir bask› var ise
dahi bu bask› gevfliyor ama Say›n Akal›n’a bir problem daha ç›k›yor, çok de¤erli ça-
l›flmalar›n› ben burada gördüm, anlad›m ama flimdi sorunlar› Latin 5’te mi yapacak-
lar bunu yoksa unicodeda m› yapacaklar, unicode Latin 5’e göre iki kat maliyet geti-
riyor. fiimdi, Türkçenin elektronik evrendeki yeri nedir noktas›nda, e¤er ‹ngilte-
re’nin birincili¤ini kabul ediyorsak, Türkçenin yeri iyidir diyorum. Burada da ‹ngi-
lizceyi çok abartmamak gerekir çünkü dünyada kendi ana dili oldu¤u için, yada dev-
letin resmi dili oldu¤u için ‹ngilizce konuflan alt› yüz bin kifli var. Türkiye altm›fl
milyonu aflk›n biliyorsunuz ve çevresindeki di¤er lehçelerle birlikte yüz otuz milyon-
luk bir kapsam söz konusu. 

Bir baflka nokta, elektronik evrende Türkçenin yeri iyidir. Çünkü Çin’in sorun-
lar› bizden çok daha fazla. Say›n Atakan biraz önce klavyeler ortadan kalkacak dedi
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ama ben klavyelerin o kadar ortadan kalkaca¤› görüflünde de¤ilim. Cep telefonlar›-
m›zda, kiflisel yard›mc›lar›m›zda ve karakter tan›ma yöntemi ile okunmufl olan yaz›-
lar›n düzeltilmelerinde klavye hep ortada kalacak ve Çin’in, Kore’nin, Japonya’n›n
klavye sorunlar›, veri girifl sorunlar› bizden daha fazla olacak. Tabi, Avrupa Birli¤i
yolundaki Türkiyede baz› kurumlar birtak›m kararlar verebilirler. Türkiye’de e-dev-
leti konufluyorum ama e-devlet’in henüz standartlar›n›n oldu¤u görüflünde de¤ilim.
Oysa 1990’l› y›llarda Avrupa Birli¤i Latin 1’i standart olarak seçmiflti, ancak Hollan-
da’n›n Nüfus ve Vatandafll›k ‹flleri Dairesi ülkelerindeki Türk az›nl›klara sayg› nede-
niyle Latin 5’i seçmiflti. Türkiye’de korkar›m çeflitli bakanl›klar, çeflitli kod tablola-
r›n› bir merkezi otoriteye çok fazla dan›flmadan oluflturuvermekteler. Bu noktada,
önümüzdeki günlerde Latin 5 ve Unique Kod aras›nda Türkiye biliflim sektöründe
çok genifl tabanl› ve sonlay›c› bir çal›flman›n, bir tart›flman›n bafllamas› bence gerek-
li. Biz zaman zaman Türkiye Biliflim Derne¤inin üç bin üyeli listesinde yaz›fl›yoruz.
Ben “yak›n zamanda standartlara dikkat edilirde ‹nternet’te Türkçe karakter sorunu
yoktur” diye yazm›flt›m. Bunu yeflil yaz› ile yaz›yoruz, istenirse k›rm›z› yaz› ile yaz-
mak mümkün ama, standartlara dikkat edilmezse ‹nternet’te Türkçe karakter soru-
nu vard›r da demem mümkün. ‹steyen istedi¤i gibi alg›layabilir. ‹nternet’te stan-
dartlara dikkat etmeyen birey say›s›n›n ? (dörtte bir) oldu¤unu düflünelim, %25 ol-
du¤unu düflünelim ve k›rm›z›, sol taraftaki bilgisayardan iletiflimi bafllatan kifli ol-
sun, sa¤ taraftaki de alan olsun. Problemli durumlardan biri, on alt› olas›l›ktan biri,
gönderen yanl›fl gönderiyor, %25 olas›l›kla, tabi ki bir sorun ç›kacak. fiimdi, e¤er bu
taraftaki de¤iflirse on alt› olas›l›ktan bir baflkas›, bu iletiflim sorunsuz. Ben size on al-
t› durumu söyleyerek s›kmayaca¤›m ama bireysel bazda %25 oran›nda standarda uy-
mayan kifli varsa birinci kifli %25 olas›l›kla standart d›fl› yay›n ile iletiflim yap›yor-
dur, birinci kiflinin %75 olas›l›kla standarda uyarak yapt›¤› yay›n karfl›da %25 ola-
s›l›kla al›nam›yordur. Bu olas›l›klar› birlefltirirseniz, genç arkadafllar›m çok çabuk
birlefltirecekler san›yorum, ikili birleflimde %43.75 iletim sorunu yarat›lmaktad›r.
Bu nedenle standartlar› bilmeyen kiflilerin say›s›n› çok süratle azaltmam›z laz›m.

Türkiye birden bire böyle dönecek durumda de¤il. Biz, bilgisayarc› meslektafl-
lar, Türkiye’de bugün alt› bin tane bilgisayar mühendisi var. Yaz›l›m üreten otuz bin
kifliyi aflk›n kifli var, Yaz›l›m üretmedi¤i halde ‹nternet’i kullanan milyonlarca kifli
var. ‹nternet’i do¤rudan kullanan ama ayn› zamanda bilgi ifllem merkezine filan ta-
rihten itibaren flu kod standard›n› kullanacaks›n diyen, çok önemli, yetkili kamu ve-
ri tabanlar›n› yöneten kiflilerimiz var. Ben bugün böyle söyledi¤im için bu hemen de-
¤iflmeyecek Ama san›yorum Biliflim 2003’te bunu enine, boyuna tart›flmam›z gerek-
li. Çünkü Türkiye Biliflim Derne¤i standartlar konusunda aktif, ben çal›fl›yorum,
Mustafa Kemal Akgül ve TSE’de çal›fl›yor, bunu san›yorum Biliflim 2003’te elbirli-

26 TÜRK‹YE’DE GENEL A⁄



¤i ile, çok genifl bir biçimde ele almam›z gerekli. E-evren deyince, pardon e-Türkçe
deyince, biraz önce çeflitli konuflmac›lar›n ifade etti¤i baz› karakterleri, Dolar iflareti,
“fl”leri “s” hâline getirilmifl, e¤ilmifl, bükülmüfl, Türkçenin anlafl›lmas›n› ya da e-
Türkçe deyince baz› karakterlerin feda edilece¤ini, düflünen kifliler olabilir, çünkü e-
Türkçe yeni bir fleyler mi yap›yoruz anlam›na geliyor. E-Türkçe sözcü¤üne bence bir
terim olarak almaya gerek yok. Türkçe vard›r, Türkçe dünyan›n önemli dillerinden
biridir, Latin alfabeli diller aras›nda ‹ngilizce alt› yüz milyon ile en yayg›nd›r, ‹span-
yolca hemen onun arkas›ndan gelir, Portekizce vard›r, arkas›ndan Türkçe gelir dün-
yadaki yayg›nl›kta Latin alfabeli dillerde hatta Türkçe, Almanca ve Frans›zca’dan da
biraz daha yayg›nd›r ana dil ya da resmi dil olmada. Bu aç›dan Türkçenin elektronik
evrende sa¤lam bir yeri vard›r, sa¤lam yer dünyada daha sa¤lamlaflmaktad›r.

Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: Teflekkür ederiz say›n Karakafl. fiimdi de söz Türk
Standartlar› Enstitüsünden say›n Dr. Mustafa Kemal Akgül’de. 

Dr. Mustafa Kemal AKGÜL: Standartlar Enstitüsü ne tür çal›flmalar yap›yor,
standartlar sorununun boyutu ne, biraz o konuda bilgi verece¤im. Teknik ayr›nt›ya
girmeden bir kaç örnek sunaca¤›m. Standartlar uluslararas› ISO Örgütünde nas›l ha-
z›rlan›yor, bu konuda biraz fikriniz olsun ki, bu salonda bulunan genç arkadafllar›m
yar›n standartlar ya da her türlü mesle¤in standart›n›n, sadece bu bilgisayar, bilgi tek-
nolojileri de¤il, san›ld›¤› kadar çok kolay olmad›¤›, Türkiye’nin baz› kay›plar›n›n be-
lirli iflleri ya da ifl süreçlerini çok s›k› takip edemeyiflinden ya da yeterince ifl gücü ay›-
ramay›fl›ndan ve tabii, beraberinde de bütçe ay›ramay›fl›ndan kaynakland›¤›n› görme-
niz için. Bu standartlar konusuna geçmeden önce Türkçe karakterlerini bilgi teknolo-
jisinde kullan›m›n›n sadece bir standart haz›rlama ifli olmad›¤›n› biraz da toplumsal
duyarl›l›kla bunu baflaraca¤›m›z› bilmemiz laz›m. Ev ödevi yani okulda yapt›¤›n›z
ödevler haricinde, onu bir tarafta tutun, bu edebiyat olabilir, fliir olabilir yani ödevle-
ri ya da zorunlu ders çal›flmalar› bir tarafta tutarak kendiniz için, bu bir mektup ola-
bilir, fliir olabilir, bir günlük yazma olabilir, yaz› yazan kaç kifli var, bilgisayarda ya da
eliyle? Bunu flunun için sordum, Türkçenin sadece konuflma dili de¤il yaz›m dili ol-
mas› konusunda biz ne kadar çok pratikte, günlük hayat›m›zda bunu kullan›rsak
Türkçenin kazan›mlar› da o boyutta büyük olur. ‹flte, bilgisayarlardaki Türkçe karak-
terler ya da Türkçe karakterlerin yer almas›ndaki zorunluluk gün gelecek ki, yavafl ya-
vafl yeni kuflaklarda bu bafll›yor, art›k kalem ile yaz› yazma yerine bilgisayarda yaz›
yazma al›flkanl›klar›n› kazand›¤›m›zdan, mutlaka bu Türkçe karakteri ve standartlar›
koymak durumunda kalmal›y›z. Neden insanlar kalemle yazd›¤› zaman daha güzel ya-
z›yor, bilgisayar bafl›nda neden ayn›, ne diyelim, yo¤unlaflmay›, konsantrasyonu gös-
termiyor diye bakt›¤›m›zda flunu dikkat ettim; çünkü, e¤er on parmak yazm›yorsan›z
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o kopuklukla, düflünebiliyor musunuz klavyeye bak›yorsunuz, ekrana bak›yorsunuz,
bir de o arada düflüneceksiniz. Halbuki yazarken önceki yazd›klar›n›z› da görüyorsu-
nuz ve o yazma yetene¤iniz hiçbir zaman akl›n›za gelmedi¤i için mütemadiyen yaza-
biliyorsunuz. O nedenle, on parmak yazmak zorunday›z. Birazdan, F-klavye, Q-klav-
ye olay›n› da de¤inece¤im ama, önümüzdeki y›llarda daha yo¤un bilgisayar kullana-
caks›n›z. Neden standartlar? Çünkü bir fleyi en iyi de¤erlendirmek için en büyük veya
ekonomik fayda sa¤lamak için mutlaka standartlar› koymak durumunday›z. Zaten
standartlar bir anlamda do¤an›n kendisinde var. Do¤adaki standard›n karfl›l›¤›, simet-
ridir. Düflünebiliyor musunuz, insan›n kendisinde simetri ya da standart olmasayd›
farkl› eller, farkl› say›da parmaklar, ne kadar karmafl›k olurdu. O halde standartlar her
türlü üründe veya hizmette olmak durumunda. Evet, bir de küreselleflmede bu stan-
dartlar kesinlikle uluslararas› ticaretin, bunun içinde hizmet, ürün, onun da bir ortak
dili hâline gelmifltir. 

Türk ‹nternet’ ine ve Türkçeye bakt›¤›m›zda standartlar bizi nas›l ilgilendiri-
yor? Bilgisayar donan›m› ve çevre birimleriyle. Bir ‹nternet’in kullan›m›nda neler
gerekli? Bir donan›m›m›z olacak, bilgisayar ya da bunun çevre birimi, modem gibi.
Bilgisayar sistem ve uygulama yaz›l›mlar› olacak, yani flu an Windows dedi¤imiz bir
iflletim sistemimiz olacak, onun üzerinde çal›flan bir uygulama yaz›l›m›m›z olacak.
Bir Word gibi veya konuflma, sohbet yap›yorsan›z bir sohbet yaz›l›m› gibi. Bilgisa-
yar aras› iletiflim ba¤lant›s› a¤›n›z olacak, bilgi sayfalar›n›z olacak ve bunlar› kulla-
nan insanlar ve makine olacak. Peki, ‹nternet erifliminin oluflumunda kullan›lan, kul-
lan›lmaya de¤in gereken standart kümelerine bakarsak Türkçe dil deste¤i yönüyle
donan›m› ilgilendiren standartlar bilgisayar sistemi donan›m› ve çevre birimleri, sis-
tem kurulumu ve iflletimde gerekli donan›mlar ve içine gömülü olan yaz›l›mlar. Da-
ha önceden, örne¤in arkadafl›m›zda say›sal kamera var, foto¤raf makinesi var, bunun
içinde e¤er bir ekran› varsa, onun içinde de bir Türkçe dil deste¤ine gerek duyulabi-
lir. Siz, “efendim ben bunu önemsemiyorum” dedi¤inizde o zaman ‹ngilizce kullan›-
m› veya o hangi dilde haz›rlanm›flsa onun kullan›m›n› gerektiriyor olman›z veya ka-
bul ediyor olman›z gerekmektedir. Peki, Türkçe dil deste¤i oldu¤unda o kameran›n
üzerindeki kullanaca¤›n›z ayg›tta o zaman Türkçenin herhalde “c”ler ile, “ç” yerine
“c” ile ya da “fl” yerine “s” ile yaz›lmas›n› istemeyiz. Dolay›s›yla Türkçe dil deste¤i
dedi¤imiz sadece ‹nternet ya da sadece bilgisayar›n içindeki karakterler olarak de¤il,
bu tüp, içinde gömülü olarak dedi¤imiz yongalarda da Türkçe dil deste¤inin olmas›
gerekmektedir. Bunun yan› s›ra yaz›c›larda da olmas› gerekmektedir. Yaz›l›mlar› il-
gilendiren standartlara bakt›¤›m›zda ise içerik haz›rlamada kullan›lan yaz›l›mlarda
Türkçenin kullan›lma zorunlulu¤u çok önemli. Yine, örne¤in; siz ‹nternet’ten bir
dosya yolluyorsunuz, bir e-posta ve bu e-postay› ald›¤›n›zda sizin makinenizde ve
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web sayfas›nda ayn› kurumlar›n ve dil deste¤inin olmas› gerekir. Dolay›s›yla insan ve
makine yönünden bakt›¤›m›zda klavye standartlar›, veri iletiflim standartlar›, k›salt-
malar, semboller, bu standartlar hatta ‹nternet’in “kendi jargonu” denen, kendi ko-
nuflmas› denen bu standartlar› da haz›rlayabiliriz. Bu tabii ki, bir standart enstitüsü-
nün tek bafl›na yapaca¤› bir fley de¤il. Yani bu jargon k›sm›, örne¤in; e¤er gençler
aras›nda bir k›saltma kullan›lacaksa, “çivi” yerine e¤er “civi” gibi yaz›lacaksa bunun
Türkçe olmas› da bizim Türkçeyi kaybetmemiz anlam›ndad›r. Yani Türkçe rumuz
k›saltmalar›nda biz, bir standart olarak de¤il, fakat gençler aras›nda bunu da özen-
dirmeliyiz. ISO 1947 y›l›nda kurulmufl bir uluslararas› teflkilat, F-klavye, en çok tar-
t›fl›lan, yaklafl›k k›rk sekiz karakter kümesi olan, yirmi dokuz tane Türk alfabesi ve
bunun yan› s›ra “w” yani “double v”, “q” ve “x” olarak üç tane Latin alfabesinden al›-
nan karakterler, bir tane de kayd›rma bofllu¤u olmak üzere haz›rlanan bir klavye. Ka-
s›m1992’de ç›km›fl bir standart var. ‹ki tane klavye ile ilgili standard›m›z var; bir ta-
nesi, alfanumerik Türk klavyelerin yani hem içinde harflerin ve say›lar›n oldu¤u, te-
mel düzeni iki elle kullan›lan, di¤eri ise yine F-klavye için bilgisayar, elektrikli dak-
tilo klavyelerinin temel düzeni. En son 1992’de önerilen standartta ise bunlarda ikin-
ci düzey ve üçüncü düzey yerleflim denen klavye yerleri belirlenmifl, karakter kümle-
rinin yerleri ve en çok da 1954’lerden sonra Türkiye’de yayg›n olarak daktilolarda ve
daha sonrada elektronik daktilolarda kullan›lm›fl. Peki, Q-klavye nereden geldi? Q-
klavye, tamam›yla bizim ithalattaki bu teknolojiyi hiçbir kontrol sistemi kurmadan
ithal serbestisini sa¤lamam›zdan geldi. E¤er zaman›nda biz bilgisayar klavyelerini de
F-klavye olarak istemifl olsayd›k flimdi gördü¤ümüz bu karmafla olmayacakt›. F-klav-
ye mi, Q-klavye mi? Tabii ki, Türkiye’de bir dönem için en yayg›n olarak kullan›lan
F-klavyeydi. Burada da bizim tercihimiz F-klavyeden yana olmal›. Sadece, yurtd›fl›n-
da yaflay›p da, orada, veya yurtd›fl›nda Türkçeyi kullanmak durumunda olup da Q-
klavyeye al›flm›fl olanlar için de Q-klavyede, t›pk› bizim burada gördü¤ünüz “w”, “q”
ve “x”’i ald›¤›m›z gibi onlarda Türkçe karakter kümesini nereye yerlefltirecekleri ko-
nusunda bir Q-klavyenin Türkçedeki yeri konusunda bir standart gelifltirilebilir, do-
lay›s›yla ulusal standart zorunlulu¤u anlam›nda F-klavye kullan›l›r, ama ikinci bir
standart olarak da yani Türkçe deste¤i olarak da Q-klavyede yer alan bir standart
oluflturulabilir. Türkiye’de Q-klavye düzeninde bir standart henüz ç›km›fl de¤ildir.
Örne¤in siz e¤er Kiril alfabesini kullanacaksan›z, Rusça bir fleyler yazacaksan›z veya
‹spanyolca yazacaksan›z, tabii ki, klavyenizin ‹spanyol ya da Kiril alfabesine uygun
olmas› en do¤ru sonuç olur. Bu standartlar›n nas›l haz›rland›¤›na dair bir-iki örne¤i-
ni göstermek istiyorum. Bir standart tasar›s› bir grup veya bir ülkenin kendi ulusal
standart teflkilat› öneriyor önce veya bunlar bir programa al›n›yor, programa al›nd›k-
tan sonra çok de¤iflik aflamalardan geçiyor, on, yirmi gibi ana bafll›klar. Bunlar, be-
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lirli toplant›larla, daha sonra eskiden mektup ile flimdi ‹nternet ortam›nda elektro-
nik posta ile yollan›yor. Bunlar›n bir k›sm› teknik raporlara dönüfltürülüyor. Teknik
raporlar yine bir süreç geçiriyor, en sonunda gördü¤ünüz gibi, burada doksan beflin-
ci seviyeye kadar gelen bir süre var. Yani san›ld›¤› gibi bir standard›n haz›rlanmas›
öyle 6 ayda veya 1 y›lda olacak fleyler de¤il. Çünkü uzun bir çal›flma ve di¤er ülkele-
rin katk›lar› al›nm›fl oluyor. fiu an Türkiye’de, 8859 standard›n›n birincisi, Türk
Standartlar›ndan 5881-1 olarak ç›km›fl. Bu, Latin 1 olarak söyledi¤imiz standartt›r.
Türkçenin olmad›¤› di¤er dilleri destekleyen bir standart. fiu da, bu standard›n ka-
rakter kümesi. Burada Türkçe karakterlerden “ç” var gibi görünüyor ama asl›nda o
Türkçeden dolay› de¤il, Frans›zcada oldu¤u için ve bu karakter kümesinde Türkçeyi
göremiyoruz. Bu Latin 1 dedi¤imiz karakter seti. fiimdi, Türkiye’nin de içinde yer
ald›¤› ve 5 Nu’lu Latin Alfabesi dedi¤imiz 8859-9’ da ise birlikte bir çok ülkeyle
Türkçe de var. Bunun karakter kümesine bakt›¤›n›z zaman, burada Türkçedeki kul-
lan›lan hem büyük harfler hem de küçük harflerin yer ald›¤›n› görüyoruz. Olay sade-
ce Türkçe karakter seti de¤il, her türlü gözden kaçan bir olay da gömülü yongalar-
daki Türkçe karakterler de önemli. Bir de bizim bunu günlük hayat›m›zda kullan-
mam›z çok önemli bir unsur, çünkü bir standard› ç›kart›rs›n›z ama o standart top-
lum taraf›ndan benimsenmezse ve de korunmazsa tabii ki, s›n›rl› kalm›fl olur. Teflek-
kür ederim.

Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: Biz de size teflekkür ederiz. Söz Tüm ‹nternet
Derne¤i temsilcisi say›n Nevzat Bas›m’da.

Nevzat BASIM: 1997’den bu yana ‹nternet yay›nc›l›¤› yap›yorum. Asl›nda ga-
zeteciyim, Aktüel dergisinde, 1994 y›l›nda ‹nternet üzerine yazmaya bafllad›m. 1997
y›l›nda Radikal gazetesinden ayr›ld›m. Daha çok gazete profesyoneliyim. Haber mü-
dürlü¤ü, yaz› iflleri müdürlü¤ü türü görevler yapt›m. 1997’de Superonline ile birlik-
te Türkiye’de en genifl içerikli web siteyi kurmak gibi bir görevle ‹nternet yay›nc›l›-
¤›na bafllad›m. Yani bu dünyaya yabanc› kavramlar› kazand›ran insanlarla birlikte ça-
l›flt›m. Ben gazeteci olarak bu dünyan›n içerisinde bir insan de¤ildim, d›flar›dan ba-
k›yor idim. Türkçe d›fl›nda bir dilin, ‹ngilizce’nin bu teknolojinin kullan›m›nda bir
zorunluluk hâline gelmesinin nedeni bu teknolojiyi üretenin biz olmay›fl›m›z. Haki-
katen bir zorunluluk, çünkü hiçbir flekilde bu teknolojinin ayr›nt›lar›n› ve teknolo-
jinin iflleyiflini o dili bilmeden kavraman›z mümkün de¤il. Sektörün profesyonelleri
1997 y›l›nda, birlikte çal›flt›¤›m›z arkadafllar›n ço¤u yabanc› idi ve toplant›lar ‹ngi-
lizce olarak yap›l›yordu. ‹ster istemez o dönemde o kavramlar› benimsemek duru-
munda kal›yordunuz ama tabi bu bir al›flkanl›k de¤il, bu niyet ile de ilintili bir fley.
E¤er niyetiniz bunu sürekli hale getirmek de¤ilse, sonuçta çok eklektik bir dil ç›k›-
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yor ortaya. Örne¤in customize etmek diye bir fleyden söz etmek zorunda kal›yorsunuz.
Fiil yabanc› ve onu tamamlayan fley Türkçeye dönüflüyor. ‹nternet’te Türkçe içeri¤in
yaz›l›m ve donan›mdan ba¤›ms›z bir de psikolojik faktörü var. Psikolojik faktörler,
kullan›c›lar›n taraf›ndaki faktörler. Türkçe çok genifl bir dünyada kullan›l›yor. An-
cak ‹nternet’teki fiziki varl›¤›, Medyametriks diye bir ölçümleme flirketi var, bunla-
r›n 2001 rakamlar›na göre sayfa say›s› bak›m›ndan bakt›¤›m›zda, ‹nternet üzerinde
yarat›lm›fl her türlü içeri¤in aras›nda bir oranlama yap›ld›¤›nda, Türkçe binde dört
gibi bir oran oluflturuyor. Yani Türkçe kullan›larak üretilmifl içeri¤in oran› binde
dört civar›nda. Bunun temel etkenlerinden bir tanesi, kullan›c› taraf›ndan biz Türk-
lerin, bilgimizi, ilgimizi, merak›m›z› ‹nternet’e yans›tmak konusunda gösterdi¤imiz
çekinceler. ‹nternet’in bafllang›ç döneminde yani o www teknolojisinin ilk ç›kt›¤›
dönemlerde özellikle Amerika’da içeri¤i yaratanlar sizin, bizim gibi s›radan insanlar-
d›. Bunlar meraklar›n› ‹nternet’e tafl›ma konusunda ciddi bir fley oluflturdular. Yani
profesyoneller içerik yaratmak yerine, örne¤in bir tür sakal› yo¤unlukla kullanan bir
grup, sakal t›rafllar›na iliflkin bir web sitesi açt›. ‹ngilizce veya ‹nternet’te çok pipo
düflkünü bir grup pipoya iliflkin çok özel bir içerik yaratt›. Türkçede bu tarzda içe-
rik yarat›m› çok alt düzeyde kald›. Yani Türk insan› kendi bilgisini, merak etti¤i bir
konuyu, hobisini ‹nternet’e tafl›mak, oran›n interaktif ortam›ndan yararlanarak bu
içeri¤i baflkalar›na sunmak, paylaflmak kayg›s›n› çok fazla gütmedi. Türkçenin ‹nter-
net üzerinde yayg›nl›kla kullan›lmamas›n›n temel nedenlerinden bir tanesi bence bu
olgu olmufltur. Tabii, bununla birlikte önemli bir faktör daha var, yaz›l›m konusu
çok önemli. Türkiye’de kullan›lan, flu an yaz›l›mlar›n sadece % 5’i, her yüz yaz›l›m-
dan sadece befl tanesi Türkçe. Bir yaz›l›m, e¤er sizin dilinizde, size ne yapman›z ge-
rekti¤ini anlatm›yorsa zaten o yaz›l›mdan sizin maksimum fayda beklemeniz, sa¤la-
man›z mümkün de¤ildir. Çünkü ekstra donan›ma sahip olman›z gerekir. Yani bir
web sitesi açmak için flu anda bir Türkçe yaz›l›m bulunmamaktad›r. E¤er Türkçeden
baflka bir dil bilmiyorsan›z herhangi bir ilginizi, merak›n›z› ‹nternet’e tafl›mak için
bulabilece¤iniz, kullanabilece¤iniz hiçbir araç yoktur. Bu da pazar koflullar› ile çok
ilintili bir fleydir. Örne¤in Microsoft Türkiye’de yaz›l›mlar›n› 1990’lar›n bafl›ndan bu
yana Türkçelefltiriyor yaz›l›m üretenler taraf›ndan, ama bu bir maliyet unsurudur.
Bizim, Türk tüketiciler olarak yaz›l›m üretenlerden yaz›l›mlar›n› Türkçelefltirmele-
rini, ›srarla istememiz gerekiyor. Türkçenin yayg›nlaflmas› ad›na bunu mutlaka yap-
mam›z gerekmektedir. Sonuç itibar›yla bu pazar›n belirleyenleri biz tüketicileriz.
Bunu talep etmedi¤imiz sürece de o yaz›l›mlar› etkin bir biçimde kullanmam›z
mümkün görünmüyor. Bu Türkiye’de, bir maliyet unsuru bu, Türkiye’de, Türkiye
pazar›nda, yaz›l›m pazar›nda korsan yaz›l›mlar›n yayg›n olarak kullan›l›yor olmas› da
yaz›l›m üreticilerini, Türkiye’ye yaz›l›m getirenleri bu yaz›l›mlar› Türkçelefltirmek-
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ten al›koyan bir etken oluyor. Çünkü pazarda ne kadar çok satacaklar›n› varsayarlar-
sa o kadar buna istekli görünüyorlar. Burada belki bir bilgi, zihinlerimizde önemli
bir fley oluflturabilir. Bir bilgisayar, dedi¤imiz fley, donan›mdan oluflan, toplam ma-
liyetinin % 25 ile 30’u yaz›l›m›n kendisi oluflturuyor. Yani buna siz e¤er bir milyar
lira veriyorsan›z, bunun üç yüz, dört yüz milyon liras› yaz›l›m›n kendisi. Yaz›l›m çok
ciddi bir maliyet ve yaz›l›m›n Türkçelefltirilmemesi durumu pazarda bizim bunu ye-
terince talep etmiyor olmam›z Türkçenin de etkin bir dil olarak ‹nternet’e girmesi-
nin önündeki engellerden biri oluyor. ‹kinci ana faktör de, bizim psikolojimiz, ger-
çekten de ‹nternet’in bafllang›ç döneminde birtak›m özel siteler vard›, ‹nternet’te ara-
ma yapt›¤›n›z zaman, veya herhangi bir içerik arad›¤›n›zda karfl›n›za ilk ç›kan, ilk
içerik örnekleri kiflilerin, tek tek bireylerin ürettikleri içerikler oluyordu. Ama Tür-
kiye koflullar›nda bunu sa¤layamad›k. 

Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: Teflekkür ederiz say›n Bas›m. Sözü Prof. Dr.
Ayd›n Köksal’a b›rak›yoruz. 

Prof. Dr. Ayd›n KÖKSAL: Bilgisayar, biliflim, bilgi ifllem, donan›m, yaz›l›m,
imleç, iletiflim, bütün bu kelimeler, benim Türkçe köklerden ve eklerden oldukça s›-
k› çal›fl›p Türkçeye kazard›rd›¤›m sözlerdir. Bu konuda Türkiye Biliflim Derne¤i di-
ye and›¤›m›z, 1971’de kurdu¤umuz Biliflim Derne¤i de s›k› çal›flmalar yapt›. Mesle-
¤imizi Türkçe ile konufltuk çünkü Türküz.  Ama kimileri biz Afganistan gibi olal›m
istiyorlar. O zaman Türkçe de dünyan›n yedinci büyük dili dünyada örgütlü olma-
s›n, Latin 5 bile olmas›n, ne lüzumu var, ‹zlanda dilini konuflan sadece iki yüz bin
kifli var. Afrikan dili denilen dil de var ile yok aras›d›r, yar› Hollandacad›r yar› ‹ngi-
lizce kar›fl›m› bir k›rma dildir. Sadece Güney Afrika dilinde kullan›l›r. Onlar›n ki
dil, iki yüz bin nüfuslu ‹zlanda dili dil, ama iki yüz milyon nüfuslu Türklerin konufl-
tu¤u dil en güzel yap›da, en ayr›ks›l›¤› olmayan dünyan›n en düzgün yap›daki dili,
tam bilgisayar ça¤›na uygun dili, âdeta yasakl› biçimde hiç yaz›lmasa da olur. D›fl
dünya bizi böyle isteyebilir ama bizim içimizden de böyle istenmesi veya böyle so-
nuçlara do¤ru gidecek ayr›l›klar›n ve yumruklaflmalar›n oyununa gelip d›fl, yabanc›
güçlerin oyununa gelip böyle resim çektirmemiz çok büyük ac› veriyor bana. 

‹nternet ulusal dillerin korunmas› ve geliflmesi için bir araçt›r konulu görüflü sa-
vunuyorum. Biliflim, özellikle ‹nternet, dillerin ve kültürlerin tek düzeleflmesinin mi
yoksa çeflitlili¤inin korunmas›n›n m› arac›d›r sorusu yaln›zca Türklerin de¤il Fran-
s›z, ‹spanyol, Rus, Çin, Japon herkesin tart›flt›¤› bir konudur. Benim savundu¤um
konu tam tersine korunmas› için uygun bir araçt›r, tekdüzeleflmesi için de¤il. Tek-
düzeleflme derken küreselleflme ortam›nda Amerikal›lar›n tan›mlad›¤› gibi, küresel-
leflmeyi Amerikal›laflma biçiminde yorumlayan ve haz›r bilgisayar gücüyle de bu ka-
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dar devrimler, biliflim devrimi olmuflken tek kutuplu bir dünyaya da dönüflmüflken
Sovyetler Birli¤i’nin çökmesinden sonra o zaman Amerikal›laflma fleklinde bir girifli-
me mecbur edelim dünyay› ve öyle gidelim, herkesi bast›r›r›z zaten. Avrupa’n›n için-
de bile ‹ngilizce konuflan kardefllerimiz var, ye¤enler var. Gerçi Fransa, Almanya da
var ama ‹talya da, ‹spanya da var ama ‹ngilizler de var Avrupa içinde. Geri kalan dün-
yada da bize kafa tutacak kimse kalmad› nas›l olsa diye Amerikal›laflt›rma gibi küre-
selleflmeyi sunan yazarlar, bilginler, tart›flmac›lar var, ekonomistler de var ama biz
küreselleflmeyi öyle alm›yoruz. Küreselleflme insanl›¤›n yer yuvar› kapsayan bütün
neresinde olursa olsun dünyan›n her yerde yaflayan insanlar›n birbirleri ile iletiflim
kurabildikleri, âdeta tek bir köyde, elektronik köyde yaflar gibi kolayca bir yerden
ötekine gitmeye gerek duymadan bilgi al›flveriflinde bulanabildikleri bir ‹nternet or-
tam› asl›nda. Bu soru iki düzeyde incelenebilir; ulusal düzeyde bir, her yurttafl›n ve
sivil toplumun devlet karfl›s›ndaki özgürlükleri anlam›nda tart›fl›labilir. ‹ki, her ulu-
sun dil, kültür çeflitlili¤ini ABD ve çok uluslu ortakl›klar karfl›s›nda koruma hakk›.
Baflka bir deyiflle, eski Baflbakan›m›z›n dedi¤i gibi “küreselleflmeyi insanc›llaflt›rma-
m›z gerekiyor”. Bu yeni bir fikir de¤il asl›nda, daha 1978’de Fransa Cumhurbaflka-
n›’na sunulan Giscard d’Estaing’e sunulan “Biliflim toplumunun oluflturulmas› rapo-
ru”ndan iki saptama flöyle: Bir Fransa yeni ve a¤›r teknik, bilimsel meydan okuma-
lara do¤ru yan›t bulamazsa kendi al›nyaz›s›na egemen olma yetene¤ini yitirecektir
diyor. Her yurttafl›n hizmetinde olmas› ve uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde geliflme-
si gereklidir. Kiflisel verilere eriflen herkesin hakk›d›r. ‹nternet’in bugün web tabanl›
kamusal biliflim dizgeleri üzerinde bize ve kat›lmal› demokrasinin saydaml›k ilkesini
benimseyen herkese bu olana¤› sundu¤u aç›kt›r. 1971’de kurulan Türkiye Biliflim
Derne¤i ad›yla dernek 31 yafl›nda flu anda ve yedi bin yüz üyesi var. Bilgisayar kulla-
n›m› do¤ru ve bilinçli bir çizgide yayg›nlaflt›r›lmas›, biliflim toplumu alt yap›s›n›n ha-
z›rlanmas› do¤rultusunda bir toplumsal de¤iflim etmeni olmufltur biliflim. Böylece
Türkçemiz için iki bin befl yüz kelime türetilmifl, bilgisayar mühendisli¤i yönetimi
bafllat›lm›fl, kamusal ve özel kurulufllarda biliflim dizgeleri gerçeklefltirilmifl bulun-
maktad›r. Teknoloji bak›m›ndan ileri bir düzeydeyiz. 

Bugün ‹nternet hizmetinden yararlanan yurttafl›m›z›n say›s› az, ama artmakta.
Ancak bu geliflme ile flu sorunun tart›fl›lmaya bafllad›¤›n› da görüyoruz; ‹nternet
Türk diline zarar m› veriyor, yarar m› sa¤l›yor? Birçoklar›m›z ‹nternet üzerinde yal-
n›zca ‹ngilizce harfleri kullan›yor diye aç›kland› burada, “fl” den, “¤” den i¤rendi¤i-
ni söyleyen, bak›n sözcük bu, “i¤rendi¤ini” söyleyen gençler de yetifltirmeyi baflar›-
yoruz, hem de ‹ngilizce ö¤retim yapan en iyi üniversitemizden. Onlar Türk yurttafl›
olman›n bilincinden uzaklaflm›fllar. Bir daha, hiç bir flekilde geri gelmeyecek biçim-
de yurttafll›klar›n› kaybetmifl, ne yaz›k ki, Amerikal› da de¤illerdi, ne de Avustralya-
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l›, gitmeyi düflünseler bile gidemiyorlar da, iki arada bir derede kalm›fl, araflt›rd›¤›-
n›zda bu insanlar›n do¤ru, dürüst mühendis de olmad›klar›n›, ellerinden hiçbir ifl
gelmedi¤ini de ö¤renmifl olduk. Son derece flaflk›nl›¤a u¤rayarak. ‹yi mühendisler “¤”
den i¤renmiyor. ‹ngilizce ile de görseler i¤renmiyorlar, onlar iyi mühendisler. Do¤a-
y› kavr›yorlar, görevlerini biliyorlar ve ifllerini yap›yorlar, ama herkes s›n›f›n›n birin-
cisi, üçüncüsü, beflincisi olup iyi mühendis olamayabilir, ulus ikiye bölünüyor, “¤” yi
sevenler ve ondan i¤renenler. ‹nternet’te istedi¤iniz bütün Türkçe harfleri kullana-
bildi¤imiz aç›k, isteyen kullan›yor. Bu konu Türk ulusunun çok de¤erli gençlerine
niteliksiz ve ezberci bir e¤itim vermemize yol açan, niteliksiz ve ezber ve onlar›n ki-
flisel yarat›c›l›klar›n› engelleyen, kiflisellerini umulmaz bir biçimde yaralayan çok bü-
yük bir sorunumuza, Türkiye’nin büyük yan›lg›s› olan yabanc› dille ö¤retim sorunu
olur. Türk dilinin yetersizli¤ine, Türk ulusunun gerili¤ine, Türklerin uygarl›ktan ve
bilimden yoksun olduklar›na bu yolla inanmaya bafllayan gençlerimiz, Türkçe a, b, c,
¤ ya da fl harfini neden sevsinler ki? Bahaneyi bulmuflken tabii kullanmazlar. Bu on-
lar›n kiflisel seçimidir, ama gençleri bu olumsuz çizgiye sürükleyen Türkiye’yi yöne-
tenlerin kurduklar› yanl›fllarla dolu ve niteliksiz e¤itim düzenimizdir. 

fiimdi ‹nternet için ve uygarl›¤a kat›lmak için, yapmam›z gereken teknolojinin
geliflmesi insano¤luna, baflka bir deyiflle, kiflilere ve toplumlara uzun dönemde her za-
man ve her yerde yarar sa¤lam›flt›r. Uygarl›k böyle geliflmifl, yaflam›m›z›n niteli¤i de
böyle yükselmifltir. Bununla birlikte yeni teknik bilime, bunun getirdi¤i de¤iflime,
geliflime ayak uyduramayan, yeteneksiz ve bilinçsiz, ilkesiz, baflka bir deyiflle haz›r-
l›ks›z toplumlar da kimi zaman teknik, bilimsel geliflme karfl›s›nda zarara u¤ram›fl,
kimileri tarih sahnesinden bile silinmifllerdir. Yapmam›z gereken, özellikle teknik ve
bilimsel çal›flmalar›m›z›n, öncelikle Türkçe metinler olarak, hakemli Türkçe bilim
dergilerimizde yay›nlanmas›n›, bunlar›n özetleri ve iflledikleri konular› gösteren
anahtar sözcükleri ile birlikte bilimsel konulara göre ‹nternet üzerinden ulafl›lmala-
r›na olanak veren, ulusal bir bilgi eriflim dizgesinde toplamakt›r. 1970’lerde, bu ko-
nuda gösterdi¤imiz çabalardan ne yaz›k ki, 12 Eylül 1980 sonras›nda yönetimin ‹n-
gilizceyi Türkiye’nin her düzeyde yayg›n ö¤retim dili olarak benimsemesinden, özel-
likle de YÖK’ün Türkçe bilimsel yay›nlar› bilimsel yay›ndan bile saymamas›ndan
sonra tümüyle vazgeçilmifltir. Yurttafllar›m›z›n bir günah› yoktur. E¤er Türkçe ya-
y›n yaparsa onu doçent yapm›yorsunuz, profesör yapm›yorsunuz, böyle yapaca¤›n›z›
aç›kl›yorsunuz, sadece ‹ngilizce yap›lan, Amerikan dergilerinde yap›lan yay›nlar ya-
y›n say›l›yor, öbürleri yay›n say›lm›yor. Böyle bir ortamda nas›l yay›n yaps›n yurttafl-
lar? Ayak uydurmaya kalkarlar genel olarak. Herkes toplumsal önder de¤ildir, önder-
ler zaman zaman ç›kar, çok say›da ç›kmaz, bast›r›rsan›z fazlaca kimse itiraz bile ede-
mez. YÖK Kurulunda, Ankara’daki ö¤retim üyeleri aras›nda ve ‹stanbul’daki, Tür-
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kiye’deki toplam rakam› söyleyeyim, iki bin dört yüz seksen kiflinin ifline son veril-
di. Onlar en iyileriydi, toplumun iyi hocalar› idi ve Türkçe e¤itim vermek istiyorlar-
d›. Böylece ‹ngilizceye dönüfltürüldü. Benim bilgisayar terimlerimi, bugün alk›fll›-
yorsunuz ama yasakland› ve bize sormadan e¤itim Türkçeden ‹ngilizceye geçirildi.
Daha baflka yirmi sebep vard›. Zaten, kolay ifl de¤il. Sonuç olarak herkesin mücade-
le vermesi kolay de¤ildir, yüksek sesle konuflmak çok zor bir ifltir. Ben konufltum,
bundan dolay› piflmanl›k duymuyorum, son derece de toplum karfl›s›nda sayg›n bir
konumda oldum her zaman. 

Öz sayg›s› olan bütün uluslar, kendine sayg›s› olan bütün uluslar, yani ulus ol-
mufl uluslar, ulus ad›na lay›k uluslar kendi bilimsel yay›nlar›n› kendi dillerinde yap-
maktad›rlar. Bunlara iliflkin dizin bilgilerini ABD’de örgütlenmifl diyalog sistemi
veya “dayalog” diye okunur, Fransa’da örgütlenmifl Pascal sistemi veya UNESCO’nun
gerçeklefltirdi¤i unisist sistemleri gibi uluslararas› bilgi de¤iflimine elveriflli bir geri-
flim dizgelerinde de yer almalar›n› sa¤layarak araflt›rmac›lara bu kaynaklar›n eriflil-
mesini sa¤lamaktad›rlar. Zaten hiç kimse Türkçe yazmay›nca, citation indeksinde
var m› Türkler diye bak›l›yor. Olmaz ki, çünkü siz onlar› sunmuyorsunuz ki dünya-
ya. Oysa Macarca, Budapeflte‘de yay›nlanan yaz›lara sadece anahtar kelimeleri veril-
di¤i için ve Macarcada bu yaz›n›n özgün kopyas›n›n haberi verildi¤i için herkes eri-
fliyor dünyadan. Türkiye’ye tabii, düflmez, Türk insanlar› tabii ne yaz› yazarlar ne bir
fley yaparlar, tabii siteleri de olmaz. Bu kadar ürkütürseniz, bu kadar depolitize
ederseniz insanlar›, ne site açar ne düflüncesini aç›klar. 20 y›l geçti, 1983’ten bu ya-
na umuyorum ki daha 20 y›l geçmeden, 40 y›l› bulmadan veya bir baflka deyiflle bu
dünyadan ben kifli olarak elimi ete¤imi çekip öbür tarafa göçmeden herhalde bu il-
keler de¤iflir diye umuyorum. Örne¤in yabanc› dille ö¤retim, “Türkiye’nin Büyük
Yan›lg›s›” kitab›m› Ö¤retmenler Birli¤i istedi¤i için yazd›m ve 2000 y›l›nda yay›n-
land›, flimdi ikinci bask›s› piyasada var ve liselerde yabanc› dille ö¤renim bu y›l k›s-
men kald›r›ld›. Yani hocas› olmayanlar Türkçe e¤itim yapabilirler izni verildi, e¤er
yeni hükümet fikir de¤ifltirmezse gelecek y›l tamamen kalkacak. fiimdi üniversiteler-
de de bunun kalkmas› için ayr›ca ulusal e¤itim derne¤i kurulmakta, bir çok kamu
kuruluflunun ve özellikle sivil toplum örgütlerinin, sendikalar›n, ö¤retmen birlikle-
rinin, hepsinin onay› al›nd›. Üniversitelerde de önümüzdeki birkaç y›l içerisinde
Türkçe e¤itime dönülece¤ine güveniyorum. fiimdi, o zaman ‹nternet, bütün bu ulu-
sal, uluslararas› bilimsel bilgi odaklar›na yer yuvar›n›n neresinde olursa olsun, uygar-
l›¤› paylaflan herkesin ifl yerinde veya evinden ulaflmas›n› sa¤layan bir alt yap› sa¤la-
makt›r. Alt yap› var, bizde içerik yok. Polonyal›da var ve o içeri¤i biz kendi dilimiz-
den koymazsak biz de yokuz zaten. 
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Bu alt yap›y› yukar›da belirtti¤imiz biçimde kendi dilini, ekinini, kültürünü ko-
rumak, dolay›s›yla gelifltirmek, kullanmak isteyen bütün uluslar için biliflim ve ‹nter-
net ola¤anüstü de¤erli bir araçt›r. Biz, küreselleflmeyi bütün uygar uluslar gibi böyle
anlamal›y›z. Küreselleflmeyi yeryüzündeki bütün uluslar› tek bir gücün yönetti¤i, ‹n-
gilizcenin tek dil oldu¤u bir süreç gibi kullanmay› özleyen Amerikal›lar gibi yorum-
larsak gelecekte ulusal sorumluluklar›n› hiçe sayan ve yaln›zca Amerikan dergilerinde
‹ngilizce yapan pek çok bilim adam›m›z› insanl›k Amerikal›lar olarak tan›yacakt›r.
Konuyu, flöyle aç›klayay›m; Konya’da 700 y›l önce Farsça yazan Türk Mevlana’y›
UNESCO, bir ‹ranl› düflünür olarak saym›yor mu? Türk hekimi ‹bn-i Sina veya ad›-
n› algoritma sözcü¤ünde yaflatan Türk matematikçisi, cebir yöntemini de bulan loga-
ritma sözcü¤ü de onun ad›ndan gelir, Alquarizmi diyor Bat›l›lar kendisine. Ad› Musa
olan Harizmi, Türk’tür, Arap say›l›yor bu dünyada. Bütün bilim adamlar›m›z, kim
yaz›yorsa Amerikan dergilerinde hepsi Amerikan bilimsel araflt›rma da¤arc›¤›na bafl-
ka yerlerde yaflayan Amerikal›lar gibi, adresinin de¤iflik yerde olmas› art›k önemli de-
¤il, her tarafa ulafl›yor ‹nternet nas›l olsa, dünyaya da¤›lm›fl Amerikan kültürünün
parçalar› gibi alg›lanacakt›r. Biz Türkler, ‹nternet’i kendi biliflim dizgelerimizle,
Türkçe içerikle dile getirdi¤imiz bilimsel çal›flmalar›m›z› kendi bilgi eriflim dizgele-
rimizle, ö¤retimimiz Türkçe yap›lan bilim ve teknik bilimi Türkçe ile üreten bir çiz-
gide kulland›¤›m›zda, gerçekten biliflimden ve ‹nternet’ten yararlanabilen bir ulus
olaca¤›z.

Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: Teflekkür ederiz say›n Köksal. fiimdi k›sa k›sa
konuflmac›lara söz verece¤im.

AKALIN: Türk Dil Kurumunun bugün kap›s› herkese aç›kt›r. Çünkü bizim or-
tak paydam›z Türkçe, Türkçenin gelifltirilmesi, zenginleflmesi için herkes ile iflbirli-
¤ine haz›r›z, herkese kap›m›z aç›k. Böyle bir yap› de¤iflikli¤i yafland›. Ama flu anda
Türk Dil Kurumu üzerine düflen görevi lay›k›yla yapmaya çal›fl›yor. Bizim de çal›fl-
malar›m›zda izledi¤imiz yol, Ulu Önder Atatürk’ün Türkçe konusundaki direktifle-
ridir. Asla o çizgiden sapmadan çal›flmalar›m›z› yap›yoruz ve tekrar tekrar söylüyo-
rum, kap›m›z eski üyelerimize de, yenilere de, herkese aç›k. 

ATAKAN: Standartlara dikkat edilirse, ifl kullan›c› kesimiyle bitmiyor. Ben,
yar›n flu cep telefonunda da, burada da standart görmek istiyorum. Türkçe karakter-
lerini, yar›n de¤il, flimdi görmek istiyorum. Bu niye sat›l›yor bana, üzerinde Türkçe
karakteri olmadan, kim sat›yor, ne hakla sat›yor, ne hakka giriyor bu Türkiye’ye, ne-
den sat›l›yor? Bunlar›n üzerinde de standart olmas› laz›m. Bu ve benzerleri sadece ya-
z›l›m sorunu da de¤il, donan›m sorunu da var. Klavye de art›k, çok meflhur bir keli-
me oldu, empedetar kelimesi, gömülü askerler var, gömülü gazeteciler var, bu gömü-
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lü gazetecileri herkes ideolojisine göre farkl›, yatakl›k eden gazeteci diye çeviriyor
ama art›k cihazlar küçüldükçe klavyeler de gömülü oluyor ve biz bu standartlar› koy-
mad›¤›m›z taktirde bunlar hiçbir zaman bize göre yerli olarak üretilmeyecektir. Ne
kadar bilinçli olursak olal›m, bunun alternatifi yok, baflka seçene¤imiz yok, mecbu-
ruz bunu almaya. Bunun standard›n›n konmas› ve ithalat k›s›tlamas›n›n getirilmesi
flartt›r.

KÖKSAL: IBM flirketi dünyada herhangi bir dergi ç›karsa, bir ulusal dilde, o
dilde yay›n yapma gelene¤i koymufltur. James Watson Junieur taraf›ndan, 42 y›l ge-
nel müdürlü¤ü yap›lm›flt›r. Bilgi ifllem alan›nda kendi bafl›na IBM Türkçe dergi ya-
y›nlamaz. Biz bunu bilmiyorduk tabi, 1971’de Biliflim Derne¤ini kurduktan sonra,
bugün de 31 yafl›n› geçen Biliflim dergisini yay›nlamaya bafllad›k. ‹lkin bir say›, son-
ra bir say› daha, sonra bir say› daha, dört, befl say› ç›kmaya bafllad›. fiimdi üç bin adet
bas›p bütün meslektafllara gönderiyoruz, bütün kitapl›klara gönderiyoruz, bütün
devleti yönetenlere götürüyoruz, biz kendimiz üç yüz kifliyiz, üç bin kifliye gönderi-
yoruz. IBM’nin genel müdürü James Watson beni ziyarete geldi, James Watson, bü-
yük liderimizin prensiplerine göre “E¤er bir ülkede ulusal dilde ba¤›ms›z ve gönül-
lü olarak o ulus kendi yay›n›n›, kendi ana dilinde ç›kartmaya bafllarsa ve bunun ka-
l›c› olaca¤› anlafl›ld›ktan sonra, kal›c› gibi gözüküyorsa yani hep ç›kaca¤› besbelli gö-
zükmekteyse biz o zaman IBM olarak o ulusun dilinde IBM dergisini Türkiye’de
Türkçe, ‹talya’da ‹talyanca yay›nlamaya bafllar›z, bu prensibimizdir.” dedi. Bundan
dolay› “biz, bir dergi ç›karaca¤›z, bize destek verir misiniz, yaz› ile fikir ile, siz de
katk› verir misiniz?” dedi. Ben de “ç›karmaya karar verdik, hay›rl› olsun” dedim, biz
de tebrik ettik kendilerini. Burada, IBM flirketinin uluslararas› flirket olarak ve Ame-
rikan flirketi de olarak, a¤›rl›kl› olarak dünya uluslar›na sayg›s› oldu¤unu
söylemeliyiz. ‹kinci gözlemim,bu 1971’de, 18 y›l sonraya atl›yorum, 1989’da IBM
kap›m› çald›, yöneticileri flöyle konufltu: Ayd›n Bey biz, 1989 oldu¤una göre demek
ki 25 y›ld›r biliflim terimleri standartlaflmas› için çeflitli kurulla toplad›k flirketimi-
zin içinde, siz de u¤raflt›n›z, bu konuyla, pek çok tart›flma yap›k, hatta Biliflim Der-
ne¤i kurullar yaps›n da oya koyal›m bilgisayar kelimesi mi kullan›ls›n yoksa computer
m›, oya koyal›m istedik, koydurtmad›n›z, sizin terimleriniz bugüne kadar geldi, biz
çeflitli bocalamalar içinde kald›k, bir türlü stabilize olamad› Türkçe biliflim termino-
lojimiz. fiimdi, dünyada biz karar verdik IBM olarak, bilgisayarlar yayg›nlaflmakta”
main framelerinizin, daha main frameler dahil yani ES 400’ler, 9300 serisi ana bilgi-
sayarlar art› kiflisel bilgisayarlar da arkadan gelecek. ‹spanyolca, ‹spanyolca ile baflla-
d›lar dünyada en yayg›n kullan›lan dil olarak, ‹spanyolca, Frans›zca, ‹talyanca ve Al-
manca. ‹spanyolcay› yapt›k, Frans›zca, ‹talyanca ve Almanca da üretece¤iz, bütün ifl-
letim sistemlerimizi ve bütün yaz›l›m›m›z›n her fleyini, öyle ki, f harfi koyan, dün-
yan›n neresinde olursa olsun, Frans›zca çal›flan bilgisayar siparifl vermifl olacak, Yeni
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Zelanda’da Frans›zca çal›flan bilgisayar› ona gönderece¤iz, böyle bir karar›m›z var, bir
sonraki dil olarak Türkçeyi seçtik dünya flirketi olarak ve Türkçe olarak da, Türkçe
de bu dillerle beraber, ‹spanyolca, Frans›zca, ‹talyanca ve Almanca ve Türkçe. Bak›n
Brezilya gibi yüz seksen milyon nüfusu olan bugün, Portekizce konuflan› saym›yor,
Türkçeyi say›yor nedense. Çok çal›flkan bir biliflim toplulu¤umuz vard› ve Türkiye’yi
biliflim toplumu yapaca¤›z diye ant içmifltik. Ar› gibi çal›flt› binlerce kifli. IBM bana
flunu dedi: “Ayd›n Bey sizin önerdi¤iniz sözcükler tutuyor, biz bocal›yoruz olmuyor,
karar verdik yönetim kurulumuz olarak sizden rica ediyoruz al›n flu sözlü¤ü on iki
bin terim var içinde.” IBM Computing Dictionary yaz›yor üzerinde, IBM Compu-
ting Dictionary yazan kitap, kara kapl›yd›, sonra k›rm›z›s›n› da bast›lar yeni versiyo-
nunda. “On iki bin terim var, bunlar›n madde bafll›klar›n›, tan›mlar›n›n aç›klamas›-
n› de¤il, madde bafll›klar›n› Türkçeye çevirip bize verir misiniz, yaln›z çok acil, 3 ay
sonra çeviri bafll›yor, 3 ayda yapman›z› rica ediyoruz.” dediler.

Dr. Mustafa Kemal AKGÜL: Bir karakter kod sisteminde dahi ülkeler veya o
ülkelerin alt›daki baflka dinsel veya sivil toplum örgütleri destek veriyor. Biz y›lda
hemen hemen, yaklafl›k seksen, doksan tane önemli standart ç›kart›yoruz. Yani stan-
dartlar sadece karakter olarak de¤il, güvenlik standartlar›n›z› da oluflturman›z laz›m.
Kendi iflletim sisteminizi oluflturman›z laz›m. Aç›k iletim sistemine geçmemiz laz›m
yani kendi ulusal iflletim sistemimize geçmemiz laz›m. Bütün bu çal›flmalar›n hepsi
bilgi veya biliflim toplumu olma yolunda gidersek bunlar olur. Yoksa karakter küm-
lerinin oluflturulmas› yap›l›r ama sadece o de¤il, sa¤l›ktan tutun, günlük hayat›m›za
kadar e-posta hizmetlerine kadar, e-kurum, e-kurum olacaks›n›z, e-birey olmadan e-
kurum nas›l olacak? E-birey olman›n da yolu, bu Türkçeyi kullanarak olacak. Yani
bilgi teknolojilerini daha aktif kullanarak olacak. Bunun için de birçok standartlar
haz›rlan›yor, sadece karaktere, standartlar çok çok önemli, klavye standartlar› da öy-
le ama sadece onlar› de¤il, bunun yan› s›ra bilgi, güvenli¤i, bilgi paylafl›m›, verilerin
iletiflimi gibi konularda olmadan e-kurum ya da e-devlet olmuyor ki, özellikle ben
bir y›ld›r yaklafl›k, may›sta bir y›l olacak, bir y›ld›r odakland›¤›m›z nokta belirli, bafl-
ta Türkçe karakterler olmak üzere, oradan taviz vermeden e-kurum, e-birey, e-devlet
olman›n öncelikli olarak belirledi¤imiz birkaç alan var, o konuda programlar›m›za
standartlar› ald›k, baz›lar› da özgün standartlar ald›k bu y›l, dolay›s›yla standart ça-
l›flmalar› toplumun kabullenmesiyle olacak.

Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: Dinleyicilerimiz de konuflmac›lara soru
yöneltebilir. Buyrun...

KATILIMCI: Ben Say›n Akal›n’a soru yöneltmek istiyorum. Ben, Osman Ka-
baday›, K›r›kkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü son s›n›f ö¤rencisiyim.

38 TÜRK‹YE’DE GENEL A⁄



“‹nternet’te Türkçe Kullan›m› “ adl› bir bitirme tezi haz›rl›yorum, gözlemledi¤im
kadar›yla ve yapt›¤›m araflt›rmalar neticesinde sadece ‹nternet’te de¤il, bir çok ku-
rum, kurulufl adlar›nda yabanc› kelimelere, özellikle imla düzeyinde bozukluklara
rastlad›m. Örne¤in, Global Center diye kocaman yaz› ile yazm›fl orada reklam gibi
fakat anlam›n› sordum, bilmiyor, ‹ngilizce biliyor musunuz diye sordum, onu da bil-
miyor, sadece halk talep ediyor diye, özenti diye aç›klayabiliyor bu ismi koymas›n›n
nedenini. Ben, bir çok ‹nternet sayfas›nda da bunun özentiden baflka hiçbir sebebe
ba¤layamad›m. Gerçi yabanc› dille e¤itim yapan bir ülkede özentinin olmas› da do-
¤al ama sorum flu; nas›l bu özentinin önüne geçebiliriz. Yani bunu nas›l toplumun
bütün k›sm›na Türkçeyi kavratabiliriz ve Türkçe biliflim terimleri kullan›lmas›n›
sa¤layabiliriz? 

AKALIN: Gündelik hayatta ne varsa ‹nternet’te de a¤ ortam›nda da ayn› sorun-
lar› yafl›yoruz. Nas›l sokaklar›m›zda yabanc› adl› ifl yerleri varsa, gündelik hayatta,
kitle iletiflim araçlar›nda yabanc› sözler, olur olmaz her yerde kullan›l›yorsa ayn› so-
runlar ‹nternet ortam›nda da var. Çok çarp›c› örnekler bize geliyor. Alanya yak›nla-
r›nda bir otel aç›lm›fl, kap›s›nda yaz›yormufl, büyük harflerle, “Five O’clock Tea Bu-
lunur” diye... Tam karfl›s›nda da bir küçük çay evi varm›fl. Bunu görünce o da karto-
na flöyle yazm›fl, “Günün her saatinde five o’clock tea bulunur”... Bu yabanc›laflma-
n›n, bu özentinin s›n›r› yok. Burada, çözüm nerede? Çözüm, hepimizde. Bunlara tep-
kimizi belirtmek zorunday›z. Biz Kurum olarak gerekli yerlere yaz›lar› yaz›yoruz, bu
konuda Meclis’te kanun ç›kar›lmas› için teklifte de bulunduk, ifl yeri adlar› konusun-
da da, yabanc›laflma konusunda da, kitle iletiflim araçlar›nda kullan›lan bozuk dil ko-
nusunda da... Ama esas olarak bireylerin bu konuya sahip ç›k›p, kiflisel tepkilerini
göstermeleri gerekiyor. O yabanc› ad kullanan ifl yerine tepkinizi göstereceksiniz,
olur olmaz her yerde ‹ngilizce konuflanlara tepkiniz göstereceksiniz, elektronik pos-
ta göndereceksiniz, telefon aç›p flikâyet edeceksiniz, bunu el birli¤i ile baflaraca¤›z. 

KATILIMCI: Bilkent Üniversitesi’nin, Bankac›l›k ve Finans Bölümü’nde oku-
yorum. Ad›m Asl› Erdem. Öncelikle flunu belirtmek istiyorum; Bilkent’te san›lan›n
aksine Amerika hayran› bir ö¤renci de¤ilim, Türk milliyetçisi ve Atatürkçü bir ö¤-
renciyim. Türk Dil Kurumu taraf›ndan gerçeklefltirilen bu aç›k oturuma gerçekten
mutlulukla ve koflarak geldim. Yaln›z buradaki konuflmac›lar›n›z aras›nda baz› ya-
banc› kelimelere rastlad›m. Bunlardan baz›lar›, rasyonel, faktör, maksimum, deza-
vantaj, aktif, delege gibi birtak›m kelimeler. Bunlar›n bir k›sm› ‹ngilizce bir k›sm›
da Frans›zcad›r ve benim bildi¤im kadar›yla hepsinin de Türkçeye yerleflmifl bir kar-
fl›l›¤› vard›r. Örne¤in; faktörün karfl›l›¤›na etken diyebiliriz, dezavantaj yerine yarar-
s›z, faydas›z, kârs›z diyebiliriz ve di¤erlerine de örnekler verebilirim. Ben, bir ö¤ren-
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ci olarak bu yafl›mda bunlar›n karfl›l›¤›n› size verebiliyorsam, siz de bana verebilme-
niz gerekir diye düflünüyorum. O yüzden bu konuda çok rahats›z›m.

KATILIMCI: Ben, Hacettepe Üniversitesi’nde Hemflirelik ve Çocuk Sa¤l›-
¤›’nda doktora ö¤rencisiyim. Türkçeyi, özellikle e¤itim yönünde kullanma taraftar›-
y›m. Çünkü insanlar kafalar›nda e¤er bir fley canland›ram›yorlarsa onu unutuyorlar
ezberliyorlar veya anlam›n› bilmeden konufluyorlar, Almanya’ya arkeolog olarak e¤i-
timini yapmaya giden bir arkadafl›m, “siz maçlar› neden kazan›yorsunuz biliyor mu-
sunuz” demifl. Alman›n bir tanesi, Türkiye’den örnekler vererek, sizin isimlerinizde
çok “ü” var, o yüzden, siz “ü”lerle çok flansl›s›n›z demifl. Bazen Türkçedeki karakter-
ler, semboller çok güzel sembolize edebilir. Onun için asl›nda e-Türkçe ile bunlar›
‹nternet’e yayd›¤›m›zda yani a¤ paylafl›m›n› sa¤lad›¤›m›zda bizi baz› sembollerle ha-
t›rlayacaklar. Sembollerle tan›t›lmak çok önemli.

KATILIMCI: Ben Ünal Uzdil. Bizim, F-klavyemiz, dünyan›n bilimsel olarak
örnek gösterdi¤i bir klavye. Intersteno bunu övgü ile ve örnek olarak gösterir, Bir-
leflmifl Milletlerin bir yan kolu. Türk Standartlar› Enstitüsü temsilcisine sormak is-
tiyorum, acaba bu F-klavyeyi zorunlu standart hâline getirmek üzere gayretleri var
m›? 

Dr. Mustafa Kemal AKGÜL: Türk Standartlar› Enstitüsü kurulufl kanunu ge-
re¤i sadece önerici bir kurulufltur. Bunun zorunlulu¤unu Sanayi Bakanl›¤› ya da il-
gili bakanl›klara önerir ama onlar Resmi Gazete’de yay›mlanmas›n› sa¤lar. 

Doç. Dr. Mustafa AKGÜL: “Türkiye ‹nternet’inin Onuncu Y›l›” dolay›s›yla
yapt›¤›m›z ‹nternet Haftas›ndaki bu ilk etkinlik için herkese teflekkür ederim. fiunu
söylemek laz›m; ciddi sorunlar›m›z var. Yani standartlar konusunda, terimler konu-
sunda, Türkçeyi kullanma konusunda. Pek çok kifliye görev düflüyor. Toplant›m›za
kat›ld›¤›n›z için hepinize teflekkür ederim.
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