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Öz  
Osmanlı Devletinde 19. Yüzyılda ba�layan batılıla�ma hareketleriyle birlikte devletin bekası 

için kaçınılmaz bir unsur olarak görülen ve ulus olma bilincinin en büyük göstergelerinden biri olarak 
görülen dil sorunu belirli dönemlerde hakim ideolojilerin etkisiyle farklı boyutlar içinde tartı�ılmı�tır. 
Özellikle Fransız ihtilali sonrası ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla ulusal diller önem kazanmı�, bu 
bilinç Osmanlı Devletinde de etkisini göstermi�tir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte dil alanında 
asıl köklü de�i�iklikler meydana gelmi�tir. Dil politikaları modern ulus-devlet yapısını olu�turma 
do�rultusunda gerçekle�mi�, dilde modernle�me çalı�malarını bu alanda çalı�maları yürütecek dil 
kurumu yürütmeye ba�lamı�tır. ��te bu makalede de; dilde modernle�me, anla�ılır bir dil olu�turma, 
dilde sadele�tirme �eklinde kar�ımıza çıkan dil devrimi gerçekle�irken Türk Dil Kurumunun tarihsel 
ve felsefi arka planının ve dil devriminin gerçekle�mesinden araç veya amaçsal fonksiyonunun ne 
oldu�u belirlenmeye çalı�ılmı�tır.  

Anahtar Kelimeler: Dil Devrimi, Türk Dil Kurumu, Türkçülük, Dil Siyaseti. 
 
Abstract 
The language problem, regarded as unavoidable factor of permanence of the Empire with 

the westernization movement which had began in 19'th century in Ottoman Empire and as one of the 
biggest indicators of the senses of being a nation, was argued in certain times with the effect of 
dominant ideology at different dimensions. Especially after the French revolution, the national 
languages became important with the rise of nation-states, and this awareness showed its effects on 
the Ottoman Empire too. Real fundamental changes occurred in the language field with the 
proclamation of the republic. Language policies raised in accordance with constituting of structure of 
modern nation-state, and the Language Association which would carry out the work in this field 
started to carry out the modernization works.  

So, in this article, it is tried to specify what the historical and philosophical background of 
Turkish Language Association and, its instrumental and teleological function on taking place of 
language reform, while language reform which confronting us in the form of language 
modernization, creating an understandable language and simplification of language, coming true. 
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Giri�  
Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve ardından kurulan yeni devletin olu�turmaya çalı�tı�ı 

toplumsal yapıyı en temel mesele olarak ilgilendiren konuların ba�ında dil meselesi 
gelmektedir. Dil meselesi gerek Osmanlının son dönemlerinde ve gerekse Cumhuriyet 
döneminde sosyal ya da toplumsal kaygılarla ele alınmı�tır. Sosyal ve toplumsal bir kaygı 
ta�ıyarak ortaya çıkan konu dönemin geçerli ideolojilerinin etkisiyle de dönem dönem farklı 
boyutlar içerisinde tartı�ılmı�tır.  

Avrupa’da Reform ve Rönesans hareketleri ve ardından Fransız ihtilaliyle birlikte ulus 
devletlerin ortaya çıkmasıyla ba�layan ulusal dillerin önem kazanması bu alanda yapılacak 
çalı�maların hızını artırmı�tır. Bu dönemde Türk toplumunda geli�tirilen siyasetlerin temelinde 
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yatan ulus olma bilincinin en büyük göstergesi olarak görülen dil sorunu belirli dönemlerde 
de�i�im sürecine sokulmu�tur. Bu konu devletin bekası için kaçınılmaz bir unsur olarak 
görülmü�tür. Özellikle 19. Yüzyılda ba�layan 

 batılıla�ma hareketleriyle birlikte Osmanlı aydınlarının da en çok üzerinde durdu�u 
konuların ba�ında gelmi�tir. Osmanlının yıkılması ve ardından Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 
aynı bilincin devam ettirilmeye çalı�ıldı�ı görülmektedir.  

Yeni devletin kendisini temel alaca�ı yeni kimlik yapısı gere�i dilde Türkçele�me, Öz 
Türkçecilik gibi yeni anlayı�lar benimsenirken, aynı zamanda toplumsal dayana�ını da yaratma 
kaygısı belirmi�tir. Eskinin tüm yapılarının silinmesi ve yerine yeni yapıların yerle�mesi son 
derece önemli bir dönü�ümü beraberinde getirmi�tir.  

��te dilde modernle�me, yeni kavramların Türkçe’ye uygun hale getirilmesi, anla�ılır bir 
dil olu�turma, dilde sadele�tirme �eklinde beliren dil devrimi gerçekle�irken Türk Dil 
Kurumu’nun tarihsel ve felsefi arka planının ne oldu�u, Atatürk döneminde dil devriminin 
gerçekle�mesinde kurumun bir amaç mı yoksa bir araç mı oldu�u sorusu bu çalı�manın ana 
konusunu olu�turmaktadır.  

1.Tanzimat Sonrası Dilde Ya�anan Geli�meler ve Tartı�malar 
Osmanlı devletinde batılı devletlerin zorlamasıyla ba�layan yenile�me hareketleri 

sonucunda azınlıkların elde ettikleri kazanımlarla beraber ulusalcı fikirlerin iyice peki�tirilmesi, 
Türk aydınlarında da yeni arayı�ları ba�latmı�tır. Tanzimatla ba�layan bu hareket günümüze 
kadar �iddetli bir biçimde tartı�ma konusu olmu�tur.  Tanzimat, dil konusunun daha önceki 
dönemlerde rastlanmayan ölçüde tartı�ılmaya açıldı�ı bir devirdir. Dile ili�kin ilk kaygı Re�it 
Pa�a’dan gelmektedir. “E�itimin halk arasında kolayca yayılabilmesi için fen ve sanata ait 
kitapların herkesin anlayabilece�i bir dille yazılması lüzumu üzerinde durmu�tur”. Bu kaygının 
nedeni her ne kadar yeni olu�an ulus devletlerle beraber ulusalcılık olarak gözükse de, asıl 
nedenlerden biri de Avrupa’yı anlamak ve bunu geni� toplum kitlelerine iletmek olarak 
gözükmektedir Hayatın her alanında oldu�u gibi dil alanında da Tanzimat’ın ilanıyla beraber 
ba�layan yeni bir sürece girilmek istenmektedir. Hedeflenen asıl amaç batıyı anlamaya çalı�arak 
Osmanlı toplum yapısının her alanda iyile�tirilmesi iste�idir. Darülfünun mektebinin 
kurulması, ilk defa Fransa, �ngiltere ve Avusturya gibi ülkelere e�itim amaçlı ö�renci 
gönderilmesi askeri ve siyasi olarak kurumların iyile�tirilmeye çalı�ılması için yapılmı�tır. 
Galatasaray Sultanisi’nde e�itimin Arapça ve Farsça yapılırken Fransızcaya dönü�türülmesi bu 
kaygıya iyi bir örnek te�kil etmektedir (�avkay, 2002: 27-28). 

Türkçenin ilim dili olmasını savunan di�er ilim adamı Ahmet Cevdet Pa�a’dır. Ahmet 
Cevdet Pa�a “Türkçenin bilim dili durumunu alabilmesi için Osmanlıcanın sadele�tirilmesini, 
eserlerin herkesin anlayabilece�i tumturaklı ifadelerden uzak, açık bir dille yazılmasını ilmi ve 
kültürel geli�me kavramlarını kar�ılayabilecek yeni terimlerin bulunması” fikrini savunmu�tur. 
Tanzimatın ilanıyla ba�layan eski dil ve edebiyatın tümüyle ele�tirilmesi fikrini birinci dönem 
aydınları �inasi, Namık Kemal ve Ziya Pa�a dil ve edebiyatta “estetik bir gayeden çok sosyal 
fayda” sa�laması prensibine” dayandırarak ele almı�lardır (�avkay, 2002: 28). Ziya Pa�a’ya göre 
aslında asıl olan dil �stanbul ahalisi ile ta�ra halkının kullandı�ı dildir. Bu dilin 
kullanılmamasının toplumla devlet arasında ileti�imin kopuklu�u anlamına geldi�ini ve bu 
kopuklu�un giderilmesi gereklili�i üzerinde durur (�avkay, 2002: 29).  

Tanzimat döneminde dile ili�kin söylenenlerin yanında di�er önemli bir konu imla ve 
alfabe meselesidir. Daha sonra detaylı bir biçimde tartı�ılacak olan alfabe konusunun bu 
dönemde tartı�ılıyor olmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi batılıla�ma ve buna paralel 
olarak geli�en ulusalla�ma sorunudur. Tanzimat döneminde imla üzerinde ittifakla durulan 
konu Osmanlıcanın içinden çıkılamaz bir imla yapısı içinde bulunmasıdır. 

2. Me�rutiyet Döneminde Dil Tartı�maları ve Dilde Türkçülük 
Dil konusunda me�rutiyet döneminde yapılan en önemli tartı�malar dilde özle�tirme 

hareketi altında ele alınabilir. Türkçenin bir kavim lisanı olması gereklili�i, dile giren bütün 
yabancı unsurların atılması ve yerine Türkçe kar�ılıklar bulunması gerekti�i tartı�maların 
oda�ını olu�turmu�tur. Dilde tasfiyecilik ve ya özle�tirmecilik akımı olarak öne çıkan bu akım 
Ziya Gökalp tarafından yo�un ele�tirilere maruz kalmı�tır. Ziya Gökalp, yazıları ile 
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Türkçecili�in, bilhassa Fuat Köse Arif tarafından tasfiyecilik �eklinde tamamen ters ve yanlı� 
anla�ıldı�ını; halkın konu�ma diline geçmi� olan “hasta, kitap, mektup, kalem, imam, müezzin, 
namaz, cami, �air, �arap, �afak” gibi Arap ve Fars aslından olan bütün kelimeleri Türkçeden 
çıkartıp atamayaca�ımızı, atmaya da lüzum olmadı�ını beyan etmi�tir (Ülküta�ır, 1996: 1111-
1112).  

Dilde vatanseverlik duygularının i�lendi�i yazarlardan biri Mehmet Emin 
Yurdakul’dur. Etkisi geni� çaplı olmasa da �iirlerini Türkçe ve hece vezniyle yayınlayarak 
�mparatorlukta ya�ayan Türklere ula�mak amacını benimsemi�tir. Dile ili�kin ilk programlı 
giri�im ise Selanik’te Ömer Seyfettin’in çıkartmaya ba�ladı�ı dergi etrafında olu�mu� bir 
akımdır. Arapça ve Farsça kullanılan dilbilgisinin kullanımına son verilmesi ve yine bu dillerde 
kullanılan kelimeler varsa bunlara kar�ılık Türkçe e�anlam kar�ılıkları olan kelimelerin 
kullanılmasını savunurlar. 

Öteden beri devam eden yabancı terimler meselesi aslında Osmanlı aydınlarının en çok 
üzerinde durdu�u konulardan biridir. Her alanda oldu�u gibi dilde de batılı toplumların 
dillerinden Osmanlıya nüfuz eden yeni terimler Tanzimat boyunca tartı�ıldı�ı gibi daha 
sonraları da gündeme sürekli gelmi�tir. Dilin yirminci yüzyılın ba�larından itibaren tartı�ılması 
Tanzimat döneminin aksine bir ulusal problem haline dönü�meye ba�lamı�tır. Tanzimat 
dönemi aydınlarında dil konusu hayatın her alanında oldu�u gibi toplumsal bir mesele olarak 
tartı�ılmakla beraber milli bir yapıda ele alınmamı�tır. Bu dönem aydınları arasında yapılan 
tartı�maların ba�ında Osmanlı devlet sisteminin kullandı�ı dil ve aynı zamanda entelektüellerin 
kullandı�ı dille toplum arasında kullanılan dilin farklılıklarına dikkat çekilmektedir. Ayrıca dile 
yabancı terimlerin girmeye ba�lamasıyla kar�ıla�ılan karga�anın önüne geçilmek için gösterilen 
çabalardır. Yeni Lisancılarla birlikte dilde Türkçele�tirmeye do�ru bir yol izlenmekte ve yapılan 
tartı�malar hep bu yönde olmaktadır (Heid, 2001: 14). Dil tartı�malarındaki bu durum daha 
sonra kurulacak olan Cumhuriyet aydınlarının da bu konuya ili�kin izleyecekleri yolun ana 
temasını olu�turacaktır. 

�kinci Me�rutiyetin ilan edilmesinden sonra Osmanlı Devleti’nde söz sahibi olan �ttihat 
ve Terakki Kadroları’nın izledi�i genel siyasete uygun bir dil tartı�masının yapılmaya 
ba�landı�ını görülmektedir. Özellikle Balkanlarda ba�layan milliyetçi ayrılıkların ardından 
Osmanlı aydınları arasında da aynı do�rultuda fikirler ortaya çıkmaya ba�lamı� ve dilde bütün 
Türk dünyasını içine alan fikirler ileri sürülmü�tür. Osmanlılık, �slam ve Medeniyet kavramları 
temelinde olu�an bu tartı�maların ana ekseninde Türklük kavramı bulunmakta ve yönetenle 
yönetilen arasında kullanılan dil farklılıklarına dikkat çekilmektedir. Tartı�manın di�er bir 
yönünü de Osmanlı aydını ile tebaanın kullandı�ı dil arasındaki uçurum olu�turmaktadır. Son 
dönem Osmanlı aydını Türk toplumunun e�itimde geri kalmı�lı�ını, okuryazar oranının 
azlı�ını dilde aramaya çalı�mı�lardır. Osmanlıcanın e�itimde ö�renilmesinin zorlukları 
kar�ısında ilk defa alfabe konusu gündeme gelmi� ve yeni alfabe olu�turulması yönünde fikirler 
ortaya atılmı�tır (Ceyhan,2007: 14-15).  

Görüldü�ü üzere, Me�rutiyetten sonra tartı�maların oda�ında Türk toplumunun 
içerisinde bulundu�u kültürel, dini ve sosyal durumunun ele alınması yeni fikirlerin ortaya 
çıkmasına neden olmu� ve dil konusu ulusal kimlikle beraber ele alınmaya ba�lanmı�tır. Son 
dönem Osmanlı aydınları ümmet kavramını bir kenara bırakarak bu kavramın bütünlükçü ve 
ku�atıcı halkasından kopardıkları Türklü�ün bir millet kavramı olarak ele alınması yeni bir 
tezin do�masına neden olmu�tur. Osmanlı aydınlarının yıllarca süren sava�lar ve a�ır dı� 
baskının kar�ısında çözüm olarak ortaya koymaya çalı�tıkları halka ula�mak ve Osmanlı 
toplumunda unutulmu� bir millet olarak Türklü�ün yeniden diriltilmesi fikri �iddetli bir 
biçimde tartı�ılmaya açılmı�tır (Heid, 2001: 16) . 

Osmanlı’nın son dönemlerinde Türk dilinde meydana gelen tartı�maların merkezinde 
batılıla�ma ve ulusla�ma kavramları yer almaktadır. Ulusal ve milli bir dilin olu�umunda eski 
kültür ve uygarlık yapısından yeni bir kültür ve uygarlık yapısına do�ru evrim �eklinde bir yol 
izlenmeye çalı�ılmı�, kurtulu� reçetesi “Türkçülük yada �slamcılık” en geçerli yol olarak 
görülmü�tür. Türkçülük akımı hızlı bir geli�im göstermi�, birbirinden farklı amaçlarla ortaya 
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çıkmı� olsa da, temelde bütün Türk milletini dil, din, kültür ve medeniyet kıstasları itibariyle 
tek bir millet olma yolunda birle�tirmeye dönük çabalarla kendini göstermi�tir.  

Ziya Gökalp dil ile ilgili olarak bütün Türkler için ortak ve umumi bir Türkçe, bir 
edebiyat ve bilim dili dü�ünmektedir. Türkiye’nin milli lisanı �stanbul Türkçesidir diyen 
Gökalp “�stanbul’da iki Türkçe var: Biri konu�ulupta yazılmayan �stanbul lehçesi, di�eri 
yazılıpta konu�ulmayan Osmanlı lisanıdır. Bu ikili�i ortadan kaldırmak için, ya yazı dilini aynı 
zamanda konu�ma dili haline getirmek yahut konu�ma dilini aynı zamanda yazı dili haline 
koymak gerekir” �eklinde görü�lerini belirtmi�tir (1976: 105-106).  

Türkçülük akımının yerle�mesinde bazı dernek ve cemiyetler de etkili olmu�lardır. �lk 
olarak, 20. yüzyılın ba�larında Türk tarihinin milliyetçili�i esas alarak incelemek için kurulan 
Türk Derne�i Türk kültür ve tarihiyle ilgili olarak ara�tırmaların yapılması, Türkçeyi sevdirmek 
ve yaymak için Türkçenin sadele�tirilmesi amacıyla kurulmu�, Türk dilinin bilimsel bir temelde 
incelenmesini sa�lamı�tır (Oba,1995: 208). Aynı zamanda, kurulan Türk Yurdu Cemiyeti Türk 
milletinin siyasal olmayan, kültürel kurumlarla ilgili olarak ve bilimsel Türk Tarihi adı altında 
ortaya çıkarmak amacıyla kurulmu� ve çıkardı�ı dergiyle faaliyetini sürdürmü�tür. Fuat 
Köprülü ve Ziya Gökalp gibi üyelerinin bulundu�u tarihçi ve sosyal bilimlerle ilgilenen 
aydınlar yeni bir Türk tarihi ve Türk kültürü ara�tırması i�ine koyulmu�lardır. Türk Yurdu 
Dergisinde faaliyet gösteren grup Türk milliyetçili�inin kültürel ve entellektüel olarak 
güçlendirilmesinde önemli roller oynamı�tır (Akçura,1998: 165).  

Tarih alanında yapılan çalı�maların en önemlilerinden biri olan bir ba�ka dernek ise, 
Türk Oca�ı’dır. Kurulu� amacı Türklerin milli terbiye ve ilmi, sosyal, iktisadi seviyelerinin 
ilerleme ve yükselmesiyle Türk ırk ve dilinin olgunla�masına çalı�maktır. Oca�ın çalı�maları 
arasında Osmanlı öncesi Türklerle ilgili olarak etnoloji, antropoloji, arkeoloji ve dilbilim 
alanlarında yapılan çalı�malar tarih bilimi adı altında yapılmı�tır (Akçura,1998: 196).  

Tanzimat ve II. Me�rutiyet döneminin cumhuriyete belki de ba�lıca mirası, resmi 
ideoloji olu�umudur. II. Me�rutiyet’te Türk-�slam sentezine dönü�en resmi ideoloji 
Cumhuriyetle birlikte Türk milliyetçili�i olarak berrakla�acaktır. Cumhuriyetin milliyetçili�i 
artık do�ru bir adreste, ulus-devlet sistemi içinde i�lenmektedir. Türklük ise hukuki, kültürel, 
ırki ve dini niteliklerin bir kimyası olarak biçimlenecektir. II. Me�rutiyet döneminde resmi tarih 
yazımındaki yeniliklerden biri olan Tarih-i Osmani Encümeni, Cumhuriyet döneminde önce 
Türk Tarihi Encümeni adını alacak, sonra kapatılarak yerine Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk 
Tarih Kurumu) kurulacaktır. Ba�ka alanlarda da kurumsal devamlılıklar sa�lanabilecektir. Asıl 
önemlisi, resmi ideolojinin resmi jestlere, ritüellere de yansıyan kurumsal süreklili�ine dikkat 
etmektir (Alkan, 2009: 401).  

3. Cumhuriyet Dönemi Dil Alanında Yapılan Çalı�malar ve Yeni Dil Siyaseti 
Osmanlı �mparatorlu�unda III. Selim ve Tanzimat’ın ilanıyla ba�layan sosyal ve siyasal 

reformların yetersizli�i, cumhuriyet döneminde Osmanlının çökü�ünün asıl nedeni olarak 
görülmü�tür. Askeri yetersizliklerden çok sosyal ve siyasal yetersizlikler kar�ısında Tanzimat’ın 
ilanı ile yönünü çevirdi�i batı medeniyetinin genellikle �ekli yenilikleri alınmakla birlikte bu 
yükseli�in özüne ve ruhuna inilememi�tir. Türk toplumunun ba�ımsızlı�ının ikinci safhası 
olarak nitelendirilen toplum yapısında da köklü ve sa�lam adımlar atılması iste�i zorunlu ve 
mecburi olarak görülmü�tür.  

Tanzimat’ın ortaya koydu�u ikili dü�ünce sistemiyle ne tam batılı bir toplum 
modelinden ne de do�ulu bir toplum modelinden bahsedilemedi�i söylenmekte ve 
Osmanlıdaki bu ikili dü�ünce sisteminin yapmaya çalı�tı�ı ıslahat reformları da yeterli 
bulunmamaktadır. Cumhuriyetin ilk kurucu ve kollayıcıları her alanda inkılâp olarak 
nitelendirdikleri kökten de�i�tirme ve var olan toplumsal-sosyal yapının yeniden 
yapılandırılması i�ine koyulmaktadırlar. Bu hareket Do�unun yorumcu zihniyetinden Batının 
akılcı zihniyetine yöneli� olarak görülmektedir (Korkmaz, 1974: 40). Cumhuriyetin ilanından 
önce ula�ılmak istenen ulusal birli�e ters dü�en saltanatın kaldırılmasının ardından, 
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ümmeti öngören, dinsel birli�i temsil eden halifeli�i 
ya�atmanın ve bu kurumu devlet içinde bulundurmanın çeli�kili bir durum yarataca�ı ve 
ulusla�ma sürecini engelleyece�i açıktır.  
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Türk ulusalla�masının 3 Mart 1924 yılında kabul etti�i Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 
de�i�ik niteliklerde ö�retim yapan bütün e�itim kurumları yeni sisteme göre yeniden 
düzenlenmi�tir. E�itimde do�u ve batı kültürlerine dayanan ikili ö�retim sisteminin, ça�da� ya 
da ulusal olarak adlandırılan tek bir milli e�itim sistemine dönü�türülmesi dil birli�inin de 
kuvvetlendirilmesine yarayacak ön �artlardan biri olarak görülmektedir. 1920-1928 yılları 
arasında Türk devrimi sosyal ve kültürel olarak dil devriminin de hazırlık dönemi olarak 
görülmektedir. 1923 yılında �zmir �ktisat Kongresi’nde Latin harflerinin kabulüne ili�kin verilen 
önerge kongre ba�kanı olan Kazım Karabekir tarafından �iddetle kar�ı çıkılarak ele�tirilmi�tir. 
Bu fikir ilk zamanlarda Mustafa Kemal tarafından bile vakitsiz bir i� olarak, yazı inkılâbının 
daha zamanının gelmedi�i �eklinde de�erlendirilmi�tir (Korkmaz, 1974: 53).  

Bu dönemdeki yeniliklerin belki de en önemlisi olarak görülen alfabe devriminin 
gerçekle�ebilmesi Maarif Te�kilatına Dair Kanun maddeleri görü�ülürken mecliste dil i�leriyle 
u�ra�an bir heyetin kurulmasıyla gündeme gelmi�, bu i�in artık ciddi bir boyutta oldu�unu ve 
örgütlü ve merkezi bir çalı�manın �art oldu�u ifade edilmi�, olu�turulacak Dil Heyeti’nce bu 
konuda yapılacak hazırlıkların alfabe devriminin gerçekle�mesinde i�lerin kolayla�tırılmasının 
devletin genel siyasetine uygun dü�ece�i belirtilmi�tir. Daha sonra Mustafa Kemal’in talebi ve 
Milli E�itim Bakanlı�ının teklifi ile Dil Heyeti Komisyonu üyeliklerine Falih Rıfkı Atay, Yakup 
Kadri Karaosmano�lu, Ru�en E�ref Ünaydın, Ahmet Cevat Emre, Ragıp Hulusi, Fazıl Ahmet 
Aykaç, Mehmet Emin Eri�irgil ve �hsan Sungu seçilmi�lerdir. Mustafa Kemal, yakından takip 
etti�i çalı�malarda ortaya çıkan tartı�malara bizzat müdahale ederek komisyonu Latin harflerini 
kabulü noktasında ikna etmi�tir. Komisyonun üzerinde durdu�u ba�ka bir konu ise, alfabe 
de�i�ikli�inin zamana yayılma meselesidir. 5 ile 15 yıl arasında alfabenin tedrici olarak 
de�i�tirilmesini öngörmektedirler. Ancak Mustafa Kemal bu de�i�ikli�in ya 3 ayda yapılaca�ını 
ya da hiçbir zaman yapılamayaca�ını belirtmi�tir. Nihayet 1 Kasım 1928 günü TBMM’nin o 
günkü açılı� konu�masında alfabe ve yazı devrimine geçi�e yer veren Mustafa Kemal’in 
konu�masından sonra alfabe de�i�ikli�ini öngören kanun mecliste kabul edilmi�tir (Korkmaz, 
1974: 55). Alfabe devrimi dil devriminin hazırlayıcısı ve ona geçi�te önemli bir a�ama olarak 
görülmektedir. Alfabe devriminden sonra do�al olarak dilden çıkmaya ba�layan Arapça ve 
Farsça kelimelerden sonra dildeki karma�ayı giderebilmek amacıyla sözlük hazırlama i�ine 
giri�ilmi�tir. Ancak Dil Heyeti’nin 2 yıl kadar süren çalı�maları yetersiz görüldükten sonra 
da�ıtılmı�tır.  

Kurtulu� Sava�ı’nın ardından kurulan devletin yeniden yapılanması ve toplumsal-
sosyal yapının güçlendirilmesi amacıyla ba�layan çalı�malar arasında dil meselesi önem bir yer 
edinmektedir. Geçmi�in tasfiyesinin ve onun kurumlarının da i�lerli�inin kalmadı�ı tezinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkan Türk Tarih Tezinin1 bir bütünleyici ve ayrı�tırılamaz parçası olarak 
Türk dilini el almak do�ru bir yakla�ım olacaktır. Dilde yapılan tartı�malar Cumhuriyet 
döneminde ba�ka bir seyir içinde ele alınmı�tır. Türde� bir toplum olu�turmada dilin önemini 
fark eden Mustafa Kemal Atatürk, “dil” ile “ulus”u özde�le�tiren bir anlayı� benimsemi� ve 
Türkçeyi “Türk Ulusu”nu in�a araçlarından biri olarak kullanmak istemi�tir (Sado�lu, 2003: 
214). Atatürk’ün “Türk demek, dil demektir…Türk milletindenim diyen insanlar  her �eyden 
evvel ve  mutlaka  Türkçe konu�malıdır. Türkçe konu�mayan bir insan Türk harsına, camiasına 
mensubiyetini iddia ederse buna inanmak do�ru olmaz.” ve “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, 
zihnidir” ifadeleri bir dil ulusçulu�una i�aret etmektedir (Salihpa�ao�lu, 2007: 1038).  

Cumhuriyet öncesi dil, tarih ve sosyal bilimcilerin bu alanda yaptıkları tartı�maların 
üzerine yeni kurgu ve ideolojik tavırların in�ası ile toplum yapısının her alanında oldu�u gibi 
dile ili�kin sistemli, bilinçli ve müdahaleci bir anlayı�ın dönemi ba�lamı�tır.  

������������������������������������������������������������
1 Cumhuriyet döneminde ortaya atılan Türk Tarih Tezi milliyetçi politikalardan en göze çarpan geli�melerden biridir. 
Bu dönemde ortaya atılan tez, Türklerin beyaz ırktan olduklarını, aslen Orta Asya’da ya�adıklarını ama kuraklık ve 
kıtlık yüzünden Çin, Avrupa ve Yakındo�u gibi ba�ka bölgelere göç etmek zorunda kaldıklarını, böylece medeniyet 
yayarak dünyanın yüksek uygarlıklarını yarattıklarını, Yakındo�u’daki Sümerler ve Hititlerin aslında ilk Türkler 
olduklarını kabul ediyordu. (1930’larda kurulan 2 büyük bankanın adının Sümerbank ve Etibank olması tesadüf 
de�ildir.) 
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Bu dönemin belirgin ve ayırt edici özelli�i hem yeni bir yönetim biçimine ve onun 
hukuki-idari aygıtının olu�turulmasına tekabül etmesi, hem de tarihin sıfırlanması projesi 
(Akman, 2011: 81) olarak eskiden köklü bir kopu� üzerinden kendini tanımlayan milliyetçilikle 
harmanlandırılarak �ekillendirilmi� bir zihniyet yaratmayı amaçlamasıdır. Batılı de�erlerin 
ikame edilmesi süreci içerisinde Müslüman kimli�i üzerinde hayat bulan bireyin Türk olmaya 
dayanan bir kimli�e yönlendirilmek istenmesi dönemin temel politikalarından biri olmu�tur.  

4. Türk Dilini Tetkik Cemiyeti (TDTC) ve Türk Dil Kurultayları (1., 2. ve 3.) 
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte dil meselesiyle Mustafa Kemal bizzat ilgilenmi�, 

1928’de alfabe devrimini yapmı�, 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni 
kurdurmu�tur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmı� edebiyatçıları 
olan Samih Rif'at, Ru�en E�ref, Celal Sahir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk ba�kanı Samih 
Rif'at'tır. Türk Dilini Tetkik Cemiyetinin amacı, “Türk dilinin öz güzelli�ini ve zenginli�ini 
meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında de�erine yara�ır yüksekli�e eri�tirmek” olarak 
tespit edilmi�tir. Atatürk'ün sa�lı�ında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda 
hem Kurumun yönetim organları seçilmi�, dil politikası belirlenmi�, hem de bilimsel bildiriler 
sunulup tartı�ılmı�tır. 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan 
Birinci Türk Dili Kurultayı sonunda Kurumun "Lügat-Istılah, Gramer-Sentaks, Derleme, 
Lenguistik-Filoloji, Etimoloji, Yayın" adları ile altı kol hâlinde çalı�malarını sürdürmesi kabul 
edilmi�tir. Sonraki kurultaylarda bu kollardan bazıları ayrılmı�, bazıları tekrar birle�tirilmi�; 
fakat ana çatı de�i�tirilmemi�tir. 1934'te yapılan kurultayda Cemiyetin adı Türk Dili Ara�tırma 
Kurumu, 1936'daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu olmu�tur (http://tdk.gov.tr: 2012). 

a) I. Türk Dil Kurultayı 
Mustafa Kemal TDTC’ni kurarken, Türk dilinin en geni� �ekilde incelenmesi ve 

sadele�me cereyanının ba�arılı bir sonuca ula�tırılması gayesini hedeflemektedir. Bir yandan 
Türk dili yabancı dillerin tesirinden kurtarılıp mümkün olan sadeli�e kavu�turulacak ve öbür 
taraftan o zamana kadar yazılamayan dil bilgisi ve sözlük meydana getirilecek ve eski yeni 
bütün ilmi terimlere Türkçe kar�ılıklar bulunacaktır. Türk dilini tetkik etmek için kurulmu� 
olan cemiyetin kurucu üyeleri Türk dili incelemelerinin geni� bir planını yapmak üzere ilk dil 
kurultayını 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe sarayında yapmı�lardır (http://tdk.gov.tr: 2012). 

Atatürkçü dil devriminin altında yatan temel fikirler ilk kez I. Türk Dil Kurultayında 
ortaya konulmu�tur. Mustafa Kemal bizzat tartı�malara katılmamı�sa da, kurultay 
toplantılarında hep hazır bulunmu�tur. Kurultayın önemli tezlerinden birisi yüzlerce yıl uzak 
kalmı� Türk dili üzerindeki milli �uurun uyanı�ını belirten yüksek bir kültür hadisesi oldu�u 
varsayılarak, 1932 Türk Dil Kurultayı öncesini yok saymak alı�kanlı�ı ve tutumu devam 
ettirilmi�tir.  

Dokuz gün süren kurultayda cemiyetin bir amacı te�ebbüs halindeki TDTC’nin bu 
kurultay sonunda üyelerinde bir nizamname ve merkez yürütme heyetinin olu�turulmasıdır. 
Kurultayın son günü heyet seçilmi�tir. Merkez heyet tamamen tek parti yönetiminin mebus 
yada üst düzey yönetici seviyesindeki üyeleri arasından seçilmi� yada atanmı�lardır 
(http://www.tdkkitaplik.org.tr: 2012). Reis seçilen Samih Rıfat Bey yaptı�ı konu�masında 
yapılan devrimin siyasi tezlerini dile getirmi�tir. Konu�mada geçen tezlerden biri Osmanlı ile 
olan siyasi hesapla�ma ve ele�tiridir. Osmanlıda Türklü�ün unutuldu�u ve hor görüldü�ü 
belirtilmi�tir. Di�er bir husus dil devrimiyle batılıla�ma arasında kurulan ili�kidir. Dil devrimi 
batılı�manın asli bir unsuru olarak görülmü�tür. Kurultay boyunca Türkçenin Arapça ve 
Farsçadan kurtarılmasından bahsedilmi�tir. Son olarak, me�ruiyetini halktan alan bir devletin 
kullanaca�ı dilin de halkın dilinden farklı olamayaca�ı savunulmu�tur. Genellikle dil 
meselesine do�rudan de�inilmi� olmasına kar�ın, öne sürülen tezlerin en önemlisi milliyetçilik 
meselesi ve Türk dilinin arkaik Avrupa dilleriyle olan münasebeti olmu�tur (Samih Rıfat Beyin 
Kurultayı Açma Nutku, http://www.tdkkitaplik.org.tr ).  

Türk ırkını arkaik dillerle ili�kilendirme çalı�maları öteden beri yapıla gelen 
çalı�malardır. Türk Tarih Kurumu ve ardından da Türk Dil Kurultayından itibaren bu söylem 
hız kazanmaya ba�lamı�tır. Samih Rıfat Türk dilinin Hint-Avrupa Dil Ailesi içerisinde yer 
alması gerekti�ini ispata çalı�mı�tır. Ayrıca kurultayda yapılan konu�malarda, bir milletin 
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ba�ka bir milletin tesirine ne kadar az girmi�se anayurdundaki serbestisi ne kadar az 
sarsılmı�sa dili de o kadar saf kalmı�tır teziyle Türk dilinin henüz de�i�ime ve etkiye 
u�ramamı� tıpkı Anadolu insanında oldu�u gibi saf bir biçimde bulundu�u fikri izaha 
çalı�ılmı�tır (I.Dil Kurultayı, 1933: 99). Hatta metdeniyet tarihinde ön plana çıkmı� uygarlıkların 
dilleri ile Türk dili arasında da bir rabıta kuran Agop Martayan kar�ıla�tırmalı olarak verdi�i 
örneklerle Hititlerin de Türk olaca�ı tezini ileri sürmü�tür (I.Dil Kurultayı, 98). Artin Cebeli Ari 
ve Eski Avrupa dillerinin ve eski Türkçenin lügatlari arasında birinci derecede akrabalık 
ba�larının sökülemedi�ini, Arapça ve Farsça kelimelerin asıllarının zaten Türkçe oldu�u tezini 
savunmu�tur (I.Dil Kurultayı, 1933: 126).  

Çok fazla olmasa da kurultayda muhalif görü�ler de ileri sürülmü�tür. Örne�in, Faik 
Ali’nin Türkçe’ye sirayet etmi� olan Arapça ve Farsça kelimelerin atılmasının do�ru olmadı�ı, 
kelimelerin men�elerinin ne olursa olsun herkesin kullandı�ı ve Türkçenin öz malı olarak 
görmek gerekti�i tezi (I.Dil Kurultayı, 1933: 265) ve Hüseyin Cahit’in dildeki asıl problemin 
e�itim ve kültür seviyesinin gerili�inden kaynaklandı�ı, yazılanları herkesin seviyesine 
indirmeye çalı�manın ters bir yol oldu�u, kabahatin yazıda de�il, okuyanların bir�ey 
bilmemesinden kaynaklandı�ı �eklindeki tezi (I.Dil Kurultayı, 1933: 274).  

I. Türk Dil Kurultayının sonunda bir çalı�ma programı olu�turulmu�tur. Bu programa 
göre Türk dilinin yeniden i�lenip hak etti�i yere oturtulabilmesi için gerekli görülen bir takım 
çalı�malar yapılması gerekmektedir. Öncelikli olarak Türk halkının anlayaca�ı ve kullanaca�ı 
yeni dili olu�turmak için yine halka gitmek zorunlulu�u bulunmaktadır. Hemen i�e koyulan 
heyet üyeleri ve heyet dı�ındaki birçok insanın katılımıyla çalı�malar yapılmı�tır. Hint-Avrupa 
dili ile Türkçe söz köklerinin mukayeseli incelemeleri, Türkçe-Arapça etimoloji lügatı gibi 
çalı�malar toparlanmı� ve Türk Dili Dergisinde yayınlanmı�tır. Türk lehçelerindeki sözlerin 
derlenmesine çalı�ılmı�, söz derleme i�i bir devlet vazifesi sayılarak her memleketteki vali ve 
kaymakamların ba�kanlı�ında söz derleme heyeti kurulmu�, derleme fi�leri bütün il ve 
kasabalara da�ıtılmı�tır. Bütün resmi ve gayri resmi birimler bu i�i bir olarak yapmaları 
zorunlulu�u getirilmi�tir. Bu suretle 130.000 civarında kelime toparlanarak tasnif edilmi�tir. 
Di�er bir önemli çalı�ma yapılan dil anketidir. Gündelik dilde kullanılan yabancı sözlerin 
kar�ılı�ında Türkçe kelimeleri bulmak amacıyla dönemin radyosundan ve gazetelerden halka 
duyurulmu� olan 1.400 civarında kelime ve sözcüklere Türkçe kar�ılık bulunmak istenmi�tir. 
Bu çalı�maların sonunda da Osmanlıdan Türkçeye Söz Kar�ılıkları Tarama Dergisi 
çıkartılmı�tır. I. Dil Kurultayından sonra cemiyetin yayın bülteni olarak Türk Dili adı altında bir 
mecmua çıkartılmı� ve II. Kurultaya kadar çe�itli sayılar çıkartılmı�tır (Ceyhan, 2007: 45-50).   

b) II. Türk Dil Kurultayı 
Kurultayın toplanmasından önce bir dizi kararlar alan kurum kurultaya sunulacak 

tezlere ili�kin bir tasniflendirme görevini yürütmenin yanında, Cemiyet Umumi Merkez Heyeti 
ile birlikte Kurultay Hazırlıkları Merkez Bürosu azaları, sunulacak tezlerin ilmi de�eri ve 
cemiyetin ülküsüne uygunlu�u görevini de üstlenmi�lerdir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 
Kurultay 18 A�ustos 1934 tarihinde Dolmabahçe Sarayında ba�lamı�tır (II. Türk Dil Kurultayı 
Tezler, http://www.tdkkitaplik.org.tr).  

Kurultay açılı�ında Cemiyet Ba�kanı Abidin Bey kurultayın ana temalarına gönderme 
yaparak siyasi ve sosyal hedefi belirleyen bir konu�ma yapmı�, Türk Tarih tezini bir kez daha 
açık ve net bir dille ifade etmi�tir. Kurultay Ba�kanı Kazım Karabekir’de Türk boylarının orta 
asyadan çıkı�larıyla birlikte ço�unun dillerini unutmalarının yanında öz benliklerini de 
kaybettikleri tezini ileri sürmü�, binyıldan fazla süreden beri türlü siyasa ve din baskısı ve 
zorlu�unun öz Türk dilini geriletti�ini ifade ederken hem Osmanlıyı suçlamı�, hem de 
�slamiyeti bu ele�tirinin bir parçası haline getirmi�tir. Kurultayda önce çıkan a�ırı özle�tirme 
önemli boyutlara ula�mı�tır. Anadolu halkının Türkçesiyle Hint Avrupa dilleri ve Sami dilleri 
arasındaki ili�kinin ispatı had safhaya ula�mı�tır. Sümerce, Metler dili, Kazan Türkçesi, Maya 
dili, Mançu dili, Tunguz dili ve Mo�olca gibi diller kar�ıla�tırmalı olarak incelenmi� ve Türk 
dilinin eskili�ini ispatlamak için aynı kökten ve dil ailesinden geldi�i, Türkçeye benzedikleri 
tezleri ileri sürülmü�tür (Ceyhan, 2007: 51-55). 
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Kurultayda olu�turulan yeni merkez heyeti çabalarının ço�unlu�unu dili 
Türkçele�tirmek adına Arapça ve Farsça sözcüklerin kar�ılıklarını bulma i�ine vermi�tir. 
Osmanlıdan Türkçeye ve Türkçeden Osmanlıcaya cep kılavuzları cemiyetin önemli yayınları 
arasındadır. 1934 yılının sonuna do�ru kılavuz çalı�ma kolu kurularak, kol kendi buldu�u 
kar�ılıkları bir tasarı-anket halinde gazetelerde yayınlatarak listeler halinde yayınlanan bu 
anketlere verilen cevapları toplayıp sıraya koymu�lar ve kılavuz kolu tekrar bu gelen cevapları 
de�erlendirmeye almı�tır. Böylece hazırlanan cep kılavuzu 26 Eylül 1935 tarihinde 
yayınlanmı�tır (Ceyhan, 2007: 60-61).  

II. Kurultaydan sonra çok hızlı bir dil de�i�imine giden kurum dil i�lerine sadece 
bilginlerin ilim adamlarının katılımının yanında bütün Türkleri de seferber etmi�tir. Birinci 
Kurultayın yapıldı�ı gün olan 26 Eylül tarihi �kinci Dil Kurultayından sonra 1934’te “Dil 
Bayramı” olarak kutlanmaya ba�lanmı�tır. �kinci Kurultaydan sonra ortaya atılan Güne� dil 
teorisinin yarattı�ı heyecan kolların çalı�malarında zaman zaman duraksamalara yol açsa da 
kollar çalı�malarını devam ettirmi�lerdir (Ceyhan, 2007: 62-65). 

c) III. Türk Dil Kurultayı ve Güne� Dil Teorisinin Ortaya Çıkı�ı 
III. Türk Dil Kurultayı, 24-31 A�ustos 1936 tarihleri arasında yapılmı�tır. Bu kurultayın 

esas konusu yepyeni bir dil ekolü olarak belirtilen “Güne�-Dil Teorisi” olmu�tur. III. Türk Dil 
Kurultayı, “Türk Tarih Tezi” ile dil ili�kisinin resmile�ti�i ve dolayısıyla “Türk Dil Tezi”nin 
(Güne� Dil Teorisinin) “Türk Tarih Tezi”yle uyumlu hale getirildi�i bir kurultay olmu�tur 
(Aygül, 2008: 233-234). 

Türk dil devriminin ikinci safhasını Güne�-Dil teorisi dönemi olu�turmaktadır. Ancak 
Güne� dil teorisinin geli�imi bu dönemden daha önceleri ba�lamı�tır. Dilin kayna�ı sorununa 
dönük olan bu teoride daha önce Viyana’dan Herman F. Kvergic’in gönderdi�i bir ara�tırmaya 
dayalı olarak yapılan çalı�ma neticesinde dilde kök sorunu üzerinde durulmu�tur. Bu çalı�ma 
“Türk dillerindeki bazı unsurların psikolojisi” isimli Fransızca yazılan 41 sahifelik basılmamı� 
eserdir. Yazarı tarafından 1935 yılında Viyana'dan Mustafa Kemal 'e gönderilmi�tir. Teorideki 
esas fikir bizzat Mustafa Kemal tarafından geli�tirilmi� ve teori yeni �ekli ile 24 A�ustos 1936 
Pazartesi günü toplanan ve 31 A�ustos 1936 Pazartesi gününe kadar süren 3. Dil Kurultayında 
ilan edilmi�tir (Ceyhan, 2007: 67). 

Teori, dile hayat veren esas varlı�ın ne olabilece�i fikri üzerinde duran dil 
felsefecilerinin güne�in hayat verici bir varlık olarak dile de vücut verebilece�i dü�üncelerinden 
hareketle ortaya çıkmı�tır. Güne� dil teorisine göre ilk insanın ilk tanıdı�ı nesne güne� 
oldu�undan bütün kavramlar ve kelimelerin güne�in insan üzerinde bıraktı�ı etkilerinden 
hareketle incelenerek bulundu�u söylenmektedir. “Güne�ten” çıkan mefhumlar 6 kısma 
ayrılmı�tır. Bunlar a) güne�, ay, yıldız, yıldırım, efendi, benlik, kuvvet, kudret, yükseklik, 
büyüklük, çokluk, ço�alma, büyüme, b) ı�ık, aydınlık, parlaklık, zeka, güzellik, c) sıcaklık, ate�, 
duygu, heyecan, sevgi, sevimlilik, koku, d) hareket, imtidat, zaman, mesafe, buur, yer, kara, 
toprak, gıda, hayat, faaliyet, ruh, e) renk, su, f) ses ve sözdür (Dilmen,1936: 7).  

Bu teoriyle daha ba�langıcından beri Türk dili dı�ındaki dillerden alınmı� kelimelerin 
aslında zaten Türkçe oldu�unu köklere ba�layan etimolojik iddianın yarattı�ı tepkiyi 
hafifletmekten ba�ka, dilde yapılan tasfiyenin önüne de geçilmek istenmektedir. Güne� Dil 
teorisine göre Türk dilinin bütün dillerin anası olması dolayısıyla kelime tasfiyesinin de artık 
bir noktada durdurulmak istenmesidir. 

Üçüncü dil kurultayı tamamen Güne� Dil Teorisi çerçevesinde ele alınmaktadır. Hemen 
hemen kurultaya sunulan tezlerin nerdeyse tamamı güne� dil teorisi ba�lamında 
�ekillenmektedir. Buradan hareketle bütün dillerin ba�langıçta Orta Asya’da konu�ulan, tarihin 
en eski dönemlerine ait olan tek bir dilden çıktı�ını, bütün diller içinde bu kökene en yakın 
olanın Türkçe oldu�unu ve bütün dillerin Türkçeden geçerek bu en eski döneme ait olan dilden 
gelmi� oldu�u kabul edilmi�tir. Güne� Dil Teorisi, oldukça basit bir akıl yürütmeye 
dayanıyordu. �lk insanın çevresindekileri anlamaya veya anlamlandırmaya sevk eden etken, 
ba�ka hiçbir �eyle kıyas etmeyen, ı�ık, sıcaklık ve hayat kayna�ı olan güne�ti. Fizyolojik 
ara�tırmaların gösterdi�i gibi insanın do�al olarak çıkarabilece�i ilk ses “a” sesi olmalıydı. Bu 
“a” sesinin sürekli tekrarlanması, sonunda yarım ünsüzle birle�ip “a�” biçiminde ilk sözcü�ü 
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ortaya çıkarmı�tı. ��te bu noktada “a�” sözcü�ünün eski Türk lehçelerinde “yaratmak”, “renk 
de�i�tirmek”, “ı�ık”, “zeka”, “gök”, “ate�” anlamlarıyla kullanılması, ilk ilkel dilin Türkler 
tarafından yaratıldı�ının kanıtı sayılmaktaydı (Aygül, 2008: 244).  

�brahim Necmi Dilmen teorinin pratik olarak nasıl ortaya çıktı�ını izah ederken, insan 
ile hayvan arasındaki ilk temel farkın insandaki içgüdünün canlanmaya ba�lamasıyla 
olu�tu�unu dile getirmi�, Güne�-dil teorisinin hareket noktalarını iki esasta toplamı�tır. Bunlar; 
insano�lunun yeryüzündeki ilk �uurlu idraklari hangi obje üzerinde toplandı�ını gösteren 
filozofik ve psikolojik ara�tırmalar ile insan dillerinin üzerlerinde en geni� manaları topladıkları 
ilkel manalı seslerin hangileri oldu�unu ve bunlarda bu sonsuz anlam birikmesinin neden ileri 
geldi�ini ortaya koymaya çalı�an linguistik ve filolojik derinle�tirmelerdir. Bu iki hareket 
noktasından teorinin vardi�i netice ise, insanın �uurla kainata bakı�ından ilk dikkatini üzerine 
çeken ve bütün varlı�ın esası gibi görünen objenin güne� oldu�udur (Ceyhan, 2007: 75-76).  

Bu konudaki önemli bir geli�me yeni dil teorisinin Türk Dil Kurumu’nun da ötesinde 
1936 yılında Ankara Dil, Tarih ve Co�rafya Fakültesinde ders olarak okutulmaya 
ba�lanmasıdır. Fakültenin ismi Mustafa Kemal tarafından konulmu�tur. Bu fakülteyi herhangi 
bir edebiyat fakültesi gibi dü�ünmeyip Türk toplumunun dil ve tarihine yön verebilmek ve 
bunun bilimsel alt yapısını olu�turmak için kurulmu� bir kurum olarak dü�ünmü�tür 
(Korkmaz, 1974: 83). Fakültede kurulu� amacına uygun olarak çe�itli bölümler açılmı�, Türk 
dili, Türk Tarihi, Türk Co�rafyası yanında Türk diline ve tarihine yardımcı olacak bölümler 
olarak arkeoloji, antropoloji, sümeroloji, hititoloji gibi bölümler de açılmı�tır.  

Türk tarih tezi, Türk dil tezi ile güne� dil teorisinin bir araya gelmesiyle, Türk ırkının 
yaratımı olan kültür nasıl modern dünya uygarlı�ına kaynaklık etmi�se, tüm kültür dilleri de 
kök dil olarak Türkçeden türemi�tir yargısına varılmı�tır. Hem tarih tezi hem de güne�-dil 
teorisi bütün abartılarına, eksikliklerine ra�men dönemin dü�ünürleri ve çe�itli siyasi çevreler 
tarafından kabul edilmi�tir. Ancak dil devrimine kar�ı çıkanlar yada Türk Dil Kurumu’nun 
yapmı� oldu�u çalı�maları ele�tirenler de olmu�tur. Örne�in; dilde yapılan özle�tirmecili�i 
uydurmacılık olarak niteleyenler, dile müdahalenin olmaması ve dilin kendi geli�imine 
bırakılmasını önerenler, devrimin tepeden inme ve zorlama oldu�unu belirtenler, özellikle 
hedefin �slami kelimelerin Türkçele�tirilmesi oldu�unu belirtenler olmu�tur (Aygül, 2007: 247).  

5) Türk Dil Kurumu’nun Bugünkü Yapısı ve Görevleri2 
Kurumun 1936 yılında yapılan III. Türk Dil Kurultayın Türk Dil Kurumu adını 

almasından sonra kurulu�uyla birlikte ça�da� Türkçede çok hızlı bir özle�tirme akımı 
ba�lamı�tır. Bizzat Atatürk'ün öncülük etti�i, Türk dilinin yabancı kökenli sözlerden 
temizlenmesi akımı 1935’e kadar sürmü�; halkın diline girip yerle�mi� kelimelerin dilden 
atılması i�leminden bu tarihte vazgeçilmi�tir. Atatürk'ün ölümünden sonra öz Türkçe akımı 
Türk aydınları arasında sürekli tartı�ılan bir konu olmu� ve özellikle 1960'tan sonra Türk Dil 
Kurumu bu akımın öncülü�ünü yapmaya devam etmi�tir. 1980'den sonra tartı�malar 
durulmu�, bilimsel çalı�malar hız kazanmı�tır. 1982 yılında kadar 18 Türk Dil Kurultayı 
yapılmı�tır.  

Atatürk, ölümünden kısa bir süre önce yazdı�ı vasiyetname ile mal varlı�ını Türk Dil 
Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna bırakmı�tır. Bu iki kurumun bütçesi bugün de Atatürk'ün 
mirasından kar�ılanmaktadır. Bu miras bugün Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan 
Türkiye �� Bankası sermayesinin %28,9'unu olu�turmaktadır (Atatürk’ün Vasiyeti, 
http://www.tdkkitaplik.org.tr). 

Türk Dil Kurumunun yapısıyla ilgili ilk önemli de�i�iklik 1951 yılındaki ola�anüstü 
kurultayda yapılmı�tır. Atatürk'ün sa�lı�ında Milli E�itim Bakanının Kurum ba�kanı olmasını 
sa�layan tüzük maddesi 1951'de de�i�tirilmi�; böylece Kurumun devletle ba�lantısı 
koparılmı�tır. �kinci önemli yapı de�i�ikli�i 1982-1983 yıllarında gerçekle�tirilmi�tir. 1982 
Anayasa’nın 134. maddesine göre; Atatürkçü dü�ünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk 
kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan ara�tırmak, tanıtmak ve yaymak ve 
yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevi himayelerinde, Cumnurba�kanının gözetim ve 

������������������������������������������������������������
2 Türk Dil Kurumu Tarihçesi, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77 
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deste�inde, Ba�bakanlı�a ba�lı; Atatürk Ara�tırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden olu�an, kamu tüzel ki�ili�ine sahip "Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" kurulur hükmüyle Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, bir 
Anayasal kurulu� olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altına alınmı�tır. 
1983 yılında çıkarılan 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile adı 
geçen kurumların görevleri ve statüleri belirlenmi�, son olarak ise 11.10.2011 tarih, 664 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Kurumun kurulu�, görev ve sorumlulukları yeniden 
düzenlenmi�tir.  

Kararnamenin 10. Maddesine göre Türk Dil Kurumu Ba�kanlı�ı Yüksek kuruma ba�lı, özel 
bütçeli ve kamu tüzel ki�ili�ine haiz bir kurumdur. Görevleri ise kısaca;  

• Türkçenin sosyal, kültürel, ticari, e�itim ve ö�retim gibi toplumu etkileyen her alanda 
güzel ve do�ru kullanılmasına öncülük etmek, bilgilendirmek, yabancı sözcüklerin ve 
yazım biçimlerinin yayılmasına kar�ı dil bilincini güçlendirmek, 

• Türk dili ile ilgili ara�tırmalar yapmak, kaynak eserleri tespit ederek inceleyip yayına 
hazırlamak, bilgi bankaları ve veri tabanları olu�turmak 

• Türkçenin söz ve anlam yapısını korumak ve geli�tirmek, dilin zenginle�mesine yönelik 
inceleme ve ara�tırmalar yapmak, yazım klavuzları ve sözlükler hazırlamak, Türkçe 
terim ve kavramların bulunmasına yönelik ara�tırma ve incelemelerde bulunmak, 

• Dil bilgisi üzerinde inceleme ve ara�tırmalar yapmak, dil ve dilbilgisi konularında 
konferanslar, sempozyumlar, toplantılar düzenlemek, Türkçeyi dünya milletlerine 
tanıtacak ve kullanımını yaygınla�tıracak uluslararası etkinlikler düzenlemek, 

• Yabancıların Türkçeyi ö�renmesini kolayla�tırıcı bilimsel çalı�malar yapmak, Türkçenin 
tanıtılması ve ö�retilmesine yönelik olarak yurtiçinde ve yurt dı�ında çalı�malar 
yürütmek, bu alanda yürütülen çalı�maları desteklemek  

�eklinde düzenlenmi�tir.  
Ulus devlet yaratma felsefesiyle kurulmu� olan Türk Dil Kurumu, üstlendi�i misyonu 

1980’lere kadar ana gaye olarak ya�atmı�, bu dönemden sonra daha çok bilimsel eserler 
yaratmayı amaç edinmi�tir. Yayınlar çıkararak; kurultay, çalı�tay, konferans, açık oturum, 
söyle�i ve benzeri toplantılar düzenleyerek Türkçenin geli�tirilmesi, zenginle�tirilmesi, 
özle�tirilmesi ve yaygınla�tırılması çalı�malarını gerçekle�tirmektedir. Yalnızca günümüz 
Türkçesini de�il Türk dilinin tarihi dönemlerini, karde� Türk lehçelerini bilimsel yöntemlerle 
ara�tıran, hemen her bilim dalında Türkçe terim türetme çalı�malarını yürüten; sözlükler, dil 
bilgisi kitapları ve yazım kılavuzları hazırlayan bir ARGE kurumudur. 

Bugün Türk Dil Kurumu, 20'si Yüksek Ö�retim Kurumu; 20'si Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu tarafından seçilen 40 asıl üyeye sahiptir. Üyelerin büyük 
ço�unlu�u Türk üniversitelerinde çalı�an Türkologlardır. Ba�bakanın önerisiyle 
Cumhurba�kanınca tayin edilen Kurum Ba�kanı ve 40 asıl üye Bilim Kurulunu olu�turur.  

Kurumun bilimsel çalı�maları bu kurul tarafından planlandı�ı gibi yönetim i�lerini 
üstlenen Yürütme Kurulu ile bilimsel çalı�maları yürüten Kol ve Komisyonların üyeleri de bu 
kurul tarafından seçilir. Bilimsel çalı�maları yürüten kollar ise; 1. Sözlük Bilim ve Uygulama 
Kolu, 2. Gramer Bilim ve Uygulama Kolu, 3. Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu, 4. Terim Bilim 
ve Uygulama Kolu, 5. A�ız Ara�tırmaları Bilim ve Uygulama Kolu, 6. Kaynak Eserler Bilim ve 
Uygulama Koludur.  

Türkiye Türkçesinin ça�da� sözlü�ünü sürekli geli�tirerek yayımlayan ve Genel A� 
ortamında sürekli güncelleyen Türk Dil Kurumu, �mlâ Kılavuzu'nu 2000 yılında yayımlamı� 
olup, 2004 yılında �lkö�retim Okulları için �mlâ Kılavuzu' nu yayımlamı�tır. 1998 yılı içinde 9. 
baskısı çıkmı� olan Türkçe Sözlük'te 75.000 civarında kelime yer almı�tır. Son dönemde, yılda 30-
40 bilimsel eseri yayın dünyasına kazandıran Türk Dil Kurumunun üç süreli yayını da 
bulunmaktadır. Güncel dil konularını ve geni� kitlenin anlayaca�ı dilde yazılmı� ara�tırmaları 
içine alan Türk Dili dergisi ayda bir yayımlanmaktadır. Altı ayda bir yayımlanan Türk Dünyası 
Dil ve Edebiyat Dergisi; Kazak, Kırgız, Tatar vb. Türk topluluklarının dil ve edebiyatlarıyla ilgili 
ara�tırmalara yer verir. Türk Dili Ara�tırmaları Yıllı�ı-Belleten ise tamamen bilimsel ara�tırmaları 
içine alır ve yılda bir sayı yayımlanmaktadır.  
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Sonuç 
Dilin, toplumların duygu, dü�ünce ve ifade sistemlerinin yeni nesillere aktarılması için 

bir araç olması, geçmi�le gelecek arasında kuraca�ı köprü görevi, hem de ulus-devlet veya 
ulusla�madaki fonksiyonu, her dönem tartı�ılacak temel konuların ba�ında gelmesini 
sa�lamı�tır. Ülkemizde dil konusunun tartı�maya bu derece açık olmasının en önemli nedeni 
Türk toplumunun Osmanlı devleti ve onun çökü�üyle birlikte ortaya çıkaraca�ı sosyal, siyasal 
ve kültürel toplum yapısının hangi yönde olaca�ı konusuyla temellendirilebilir. Dil meselesi 
gerek Osmanlı’nın son dönemlerinde ve gerekse Cumhuriyet döneminde sosyal yada toplumsal 
kaygılarla ele alınmı�tır.  

Tanzimat ile beraber batılıla�ma sürecine giren Osmanlı’da dil konusu daha önceki 
dönemlerde rastlanmayan ölçüde tartı�ılmaya açıldı�ı bir devir olmu�tur. Özellikle e�itimin 
halk arasında yaygınla�abilmesi için herkesin anlayabilece�i bir dilin önemi kaygısıyla ele 
alınmı�, aynı zamanda batıyı anlama, toplumsal yapının her alanda iyile�tirilmesi iste�i ve 
ulusalla�ma sorunu ön plana çıkmı�tır.  

Me�rutiyete gelindi�inde ise dil alanındaki önemli tartı�malar dilde özle�tirme hareketi 
ve Türkçülük olarak özetlenebilir. Dile giren bütün yabancı unsurların atılması ve yerine 
Türkçe kar�ılıklar bulunması gerekti�i tartı�maların oda�ını olu�turmu�tur. Dilde tasfiyecilik 
yada özle�tirmecilik olarak isimlendirilen akım bu dönemde oldukça tartı�ılsa da, o dönem 
çıkarılan dergilerde, edebi metinlerde Türkçe ve hece vezniyle eserler yayınlanmı�, Arapça ve 
Farsça kelimelerin Türkçe kar�ılıklarına yer verilmi�tir. Yabancı terimler meselesi en çok 
üzerinde durulan konulardan biri haline bu dönem gelmi�tir. Aynı zamanda dil ulusal bir 
problem haline dönü�meye ba�lamı�tır. Bu dönemin en önemli tespiti yöneten-yönetilen 
arasında kullanılan dilin farklı oldu�udur.  

Osmanlı’nın son dönemlerinde Türk dilinde meydana gelen tartı�maların merkezinde 
batılıla�ma ve ulusla�ma kavramları yer almaktadır. Ümmet kavramının bir kenara bırakılarak 
Türklü�ün bir millet kavramı olarak ele alınmasıyla ortaya çıkan Türkçülük akımı hızlı bir 
geli�im göstermi�, temelde bütün Türk milletini dil, din, kültür ve medeniyet kıstasları 
itibariyle tek bir millet olma yolunda birle�tirmeye dönük çabalarla kendini göstermi�tir. Bu 
akımın yerle�mesinde milliyetçili�i esas alan Türk Derne�i, Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk 
Oca�ı da milliyetçili�in kültürel ve entellektüel olarak güçlendirilmesinde önemli roller 
üstlenmi�tir.  

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Tanzimat’ın ortaya koydu�u ikili dü�ünce sisteminden 
kökten kopu�, toplumsal ve sosyal yapının yeniden yapılandırılması u�ra�ı da ba�lamı�tır. 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ikili ö�retim sisteminin tek bir milli e�itim sistemine 
dönü�türülmesi ile dil birli�inin ön �artı sa�lanmı�tır. 1928 yılında ise latin harflerinin kabul 
edilmesiyle dil devriminin gerçekle�tirilmesinde en önemli a�ama gerçekle�mi�tir. Dilde bu 
dönem yapılan tartı�malar türde� bir toplum olu�turma, Türkçeyi ulusun in�a araçlarından biri 
olarak görülmesi ekseninde devam etmi�tir. Toplum yapısının her alanında oldu�u gibi dile 
ili�kin olarak da bilinçli ve müdahaleci bir anlayı�ın dönemi ba�lamı�tır.  

Dil meselesiyle yakından ilgilenen Atatürk 1932 yılında Türk dili Tetkik Cemiyeti’ni 
kurdurtmu�tur. Cemiyetin amacı “Türk dilinin öz güzelli�ini ve zenginli�ini meydana 
çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında de�erine yara�ır yüksekli�e eri�tirmek” olarak 
belirlenmi�tir. Atatürk döneminde 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan 3 dil kurultayında hem 
dil politikası belirlenmi�, hemde bilimsel bildiriler sunulup tartı�ılmı�tır.  

Dil devriminin altında yatan temel fikirler ilk kez I. Türk Dil Kurultayında ortaya 
konulmu�tur. Cumhuriyet öncesi mirası yok sayma bu kurultayda da kendini göstermi�tir. 
Osmanlı’da Türklü�ün unutuldu�u ve hor görüldü�ü, dil devriminin batılıla�manın asli bir 
unsuru oldu�u, yöneten-yönetilen arasındaki dil farklılı�ı ve türkçenin Arapça ve Farsça 
kelimelerden kurtulması gerekti�i, milliyetçilik ve Türk dilinin arkaik Avrupa dilleriyle olan 
ili�kisi ön plandaki konular olmu�tur. Özellikle Türk dilinin arkaik dillerle ili�kilendirme çabası 
bu kurultayda hız kazanmı�, Hint-Avrupa Dil ailesi içerisinde yer alması gerekti�i, Arapça ve 
Farsça kelimelerinin asıllarının zaten Türkçe oldu�u tezleri savunulmu�tur. Bu kurultayın 
önemli bir di�er özelli�i de, halkın anlayaca�ı ve kullanaca�ı yeni dili olu�turmak için halka 
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ba�vurulması olmu�tur. Derleme faaliyeti bir devlet görevi sayılmı�, bütün vali ve 
kaymakamlıklarda söz derleme heyetleri kelimeleri tasnif etmi�tir. Gündelik dilde kullanılan 
yabancı sözlerin Türkçe kar�ılıkları için radyo ve gazeteler duyurularla halkın Türkçe 
kar�ılıklar bulması istenmi�tir.  

II. Dil Kurultayında öne çıkan a�ırı özle�tirmedir. Anadolu halkının Türkçesiyle Hint 
Avrupa dilleri ve Sami dilleri arasındaki ili�kinin ispatı had safhaya ula�mı�tır. Sümerce, Metler 
dili, Kazan Türkçesi, Maya dili, Mançu dili, Tunguz dili ve Mo�olca gibi diller kar�ıla�tırmalı 
olarak incelenmi� ve Türk dilinin eskili�ini ispatlamak için aynı kökten ve dil ailesinden 
geldi�i, Türkçeye benzedikleri tezleri ileri sürülmü�tür. Kurultayda çabalarının ço�u dili 
Türkçele�tirmek adına Arapça ve Farsça sözcüklerin kar�ılıklarını bulma faaliyetinden 
olu�mu�tur. Özellikle Türkçe-Osmanlıca cep klavuzları önemli yayınlar arasındadır. Klavuz 
faaliyeti ile bulunan kar�ılıklar anket halinde gazetelerde yayınlatılmı�, cevaplar 
de�erlendirmeye alınarak 1935 yılında cep klavuzu yayınlanmı�tır. Bu kurultaydan sonra ilk 
kurultayın yapıldı�ı gün olan 26 Eylül tarihi de Dil Bayramı olarak kutlanmaya ba�lamı�tır. 

III. Dil Kurultayının esas konusu yeni bir dil ekolü olarak beliren Güne�-Dil teorisi 
olmu�tur. Türk tarih teziyle ile dil ili�kisinin resmile�ti�i ve uyumlu hale getirildi�i kurultayda 
ilan edilen teori dil devriminin ikinci safhasını olu�turmu�tur. Teori, dile hayat veren esas 
varlı�ın ne olabilece�i fikri üzerinde duran dil felsefecilerinin güne�in hayat verici bir varlık 
olarak dile de vücut verebilece�i dü�üncelerinden hareketle ortaya çıkmı�tır. Türk tarih tezi, 
Türk dil tezi ile güne� dil teorisinin bir araya gelmesiyle, Türk ırkının yaratımı olan kültür nasıl 
modern dünya uygarlı�ına kaynaklık etmi�se, tüm kültür dilleri de kök dil olarak Türkçeden 
türemi�tir yargısına varılmı�tır.  

Yeni ismiyle 1936 yılında kurulan Türk Dil Kurumu, Türk dilinin öz güzelli�ini ve 
zenginli�ini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında de�erine yara�ır yüksekli�e 
eri�tirmek hedefi altında ulus-devlet olu�umunda bir araç olarak kullanılmı�tır. Öz Türkçe 
akımı günümüze kadar tartı�ılan konular arasında olmu�, 1980’lere kadar kurum bu akımın 
öncülü�ünü yapmı�tır. Bu dönemden sonra ise daha çok bilimsel çalı�malar hız kazanmı� ve 
günümüzde de bilimsel eserler yaratmak, Türkçenin zenginle�tirilmesi, özle�tirilmesi ve 
yaygınla�tırılması için u�ra� vermektedir.  

Sonuç olarak denilebilir ki, Türkiye’de dil çalı�maları her ne kadar Osmanlı Devleti 
zamanında ba�lamı� olsa da asıl köklü de�i�iklikler ancak Cumhuriyet döneminde 
gerçekle�ebilmi�tir. Modernle�me projesinin ve ulusçuluk politikalarının merkezinde bulunan 
dil politikaları modern ulus-devlet yapısını olu�turma do�rultusunda gerçekle�mi�tir. Bu 
yapıya uymayan Arap alfabesi ve Osmanlıca adeta atılarak, yerine Latin alfabesi ve türkçe 
toplumsal yapıya yerle�tirilmi�tir. Aynı zamanda pratik bir yarar olarak da daha hızlı okuma-
yazma ö�renme süreci sa�lanmı�, e�itim sadece belli bir kesimin yararlanabilece�i bir alan 
olmaktan çıkarılmı�tır.  

Bu reform süreci özellikle harf reformunun ba�arısı ile tetiklenmi� ancak bu ba�arı 
günümüz �artlarında gözünü batıya dönen ülkemizde sosyal, kültürel, teknolojik dönü�ümlerle 
dilimize yerle�en yabancı kelimelerin istilasından kurtaramamı�tır. Özellikle Avrupa Birli�i 
sürecinde ülkemizin kar�ı kar�ıya kaldı�ı uyumla�tırma çabalarıyla da, farklı dil ve lehçelerin 
toplumsal hayatta, radyo ve televizyonlarda kullanılmasına izin verilmesi dil politikalarının 
yumu�adı�ına i�aret etmektedir.  
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