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Her yılın bitimınde Almanya' da bir yılın sozu seçildığıne tanık oluyoruz. 
Yıl sonu söz seçimlerinin Almanya'da artık geleneksel bır değer kazandığı 
anla§ılıyor. 

"Yüzyılın Son Sözü: Millennium" (Türk Dılı 2000/1, 107-109) ve "2001 
Yılının Sözü: 11 . Eylül" (Türk Dılı LXXXIII, 2002, 289-291) ba§lıklı yazıla
rımda Türk Dıli' nin değerli okurlarını bu yolda bilgılendirmeye çalı§mı§tım. 

Almanya'da yıl sonlarında yapılan söz seçımlerınin gelenekselle§mesi 30 
yıl sürmü§tür. Yılın sözu (Wort des ]abres) ılk olarak 1972 yılının bitiminde 
Alman Dilı Derneğı (Gesellsehaft für deutsehe Spraehe) tarafından seçilmi§ti. 
O yıldan berı bu seçımlerde hıç aksama olmaml§tır .. 

Alman Dili Derneği yılların sözlerine ilı§kın çalı§maları ve belli ba§lı yazı 
ve yayınları 1999 yılından ba§layarak W.rter und Unw()rter. Sinmges und 
Uminmges der deutschen Gegenwartsprache ba§lıkları altında toplamaktadır. Bu 
dızide yer alan yazı ve yayınların yalnız Almanları ilgilendirdığı sôylenemez. 
Yıl sonlarında gerçekle§tirilen söz seçimlennın Alman diline birtakım yeni 
değerler, yeni kavramlar, yenı anlamlar getırdiği bir gerçektir. Aneak bu 
seçimlerin gitgıde uluslar arası bır ağırlık kazandığı da göz ardı edilemez. 

"Yılın sözlerı", yaygın olarak dü§unüldüğü gibi, bir yılıçınde en çok veya 
en sık geçen sözler değildir. Bellı bir süre içınde en sık kullanılan bir sözu 
ortaya çıkarmak ıstedığimizde kesın olarak yıl veya zaman kavramları ile kar
§ıla§ılaeaktır. Yıldan yıla yapılan söz seçimlerınde dilsel sayımlardan elde edi
len yalın verıler değerlendirılmektedir. Seçımlerde ülkenın bır yıl içindekı 

toplumsal, siyası-ıktisadi ve kültürel ya§amına ili§kin olgu ve anıları çağrı§tl
ran karakteristık "sözel fosıller" üzerinde durulmaktadır. Ba§ka bir deyİ§le, 
yılın dilsel damgasını ta§ıyan sözlere onem ve ağırlık verilmektedir. Böylelikle 
yılların sazleri yoluyla bir dil kronığı olu§turulaeaktır .. Tarih kroniklerine ben
zemeyen bir kronık. Ve dil kronikçılerı, değerlendirmelere gırı§meyerek daha 
çok gerçekleri bütün açıklığı ve doğruluğu içınde yansıtma görevi yapaeak
lardır. 
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1972 yılından bu gune değin yapılan "yılın sözlerı"ne yönelık seçımıerde 
kazanan sözler arasında değerli değersız, önemlı önemsız, geçicı ve kalıcı söz
ler de göze çarpacaktır. Kalıcı, yani giıniımiıze değın kalmı§ birtakım sazler. .. 
Vmwe!tverschmutzung (1971), yanı çevre kirlenmesı, Perestrotka (1987), yani 
yeniden yapılanma, Glamost, yanı açıklık gıbı. Bu sozler arasında Wende 
(1982-1989) gibi çok sevilen bir deyi§ de geçer. çağımızın söze! fosılleri ola
rak bu sözler karakteristik değerlerini yıllar sonra bile yitırmeyeceklerdir. 

Wa!dsterben (1983), Çernobt! (1986) gibi. Son olarak, bu sözler (Wörter) ara
sında yılın yerlı yersiz, yeterlı yetersiz, yanlı§ sozlerı (Unwörter) de geçecektır. 
Ethnische Sauberung (1992) kavramı gibi. 

1971 yılından ba§layarak Almanya'da "yılın sözu" (veya "yılın sözleri") 
arasında geçen belli ba§lı brnekleri gözden geçirelim mı? 

Bu sözlerin ülkemızde de yaygın olarak değer kazandığına tanıklık ede
ceğiz. Örneğin Almanca Vmweltschutz ve Vmweltverschmutzung (1971) ,,:izleri
nin tilkemizde de çevre koruma ve çevre kırlenmest olarak sık sık geçmeye ba§la
dığını bılıyoruz. Bunun gibi, Almanca Nostalgıe de dilimizde Fransızca söyle
nı§i ile nostalji olarak yerlqmi§tır. 

1977 yılında Almancada Terrorismus ve Terrortst yılın sbzleri olarak de
ğerlendirılmi§tir. Terorizm ve terorıst iılkemizde de büyük yer rutmaya ba§la
yacaktır. Terorızmın 2001 yılının 11 Eylül günü New York'ta gerçekle§tirilen 
uçak saldırısı ile doruğa çıkacağını goreceğiz. 

1978 yılında Disco ve Sıngle sozleri yaygınla§acaktır. 
1979 yılında Holocaust en iırkiınç söz olarak dillerde dola§tı. Bu sözün 

Amerikan TV filmı yoluyla Almanya'ya geldığini görüyoruz. Bundan ba§ka, 
Boat People, Nachriistung ve Ölschock olayları biıyiık sorunlar olarak tartı§malara 
yol açmı§tır. 

1980 yılında Olympıa Boykott goze çarpar. 
1981'de Nullb'sung dile girmİ§tİr. 1979'da NATO'da sıliihsızlanmaya ılı§

kın tartı§malar Nullösung sözünü Almancaya kazandırmı§tı. 
1882'de Bonn'da ya§anan ekonomik ve sıyası sorunlar Wende'yı sağladı. 

Arbeıtslosigkeıt (i§sızlik) ve Ausldnder (yabancılar) sorunları toplumu uğra§tır
maya ba§ladı. 

1983'te Waleisterben (orman ölUmlerı) de zararlı maddelerın yayılması ile 
sıkı sıkıya bağlıdır. Bu söz o denlı anlam doludur kı Fransızcaya bile le 
waldsterben olarak girmı§tır. Sonuç olarak ağaç ve orman ölümleri bir ölüm 
türü olarak sözlüklere geçmi§tir. Orman ölümlerinin sorumlusu olarak ta§ıtla
rın çıkardığı gazlar görulmü§tiır. (Almanya'da 1989'da toplam 30 milyon 
binek otosu vardı.) 
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1984'te az zararlı gaz çıkaran bir otomobil arandı. Gerçekle§tirilen Oto
mobıle Umweftanto (çevre otomobili) adı verirdi ıse de, çevre koruyan bir oto
mobıl yapılıp yapılamayacağı sorunu çözıimlenemedi. Tempolımit de bu yolda 
bır çozüm diye dü§ümıldü. 

Bu yıl ıçınde Bananenrepublik kavramı da ortaya çıkmı§tır. 

Bananenrepubltk (muz cumhuriyeti) küçultücü anlamda bir devlet olarak dile 
gırdi. 

1985 yılında Hıgh-Tech, Aıds ve Rambo dillerde geçmeye ba§lamı§tır. 

Rambo bir film kahramanının adı olarak tanınır. Sık sık mecaz olarak kulla
nılmı§tır Örneğin saygısız araba surucülerıne trafik Rambosu adı verildi. 
Fransız uzun yol kamyon surücüleri boykodarını Rambo hareketı olarak ni
telendırdiler. 

1985 Hıgh-Tech kazaları yılında Çernobıl, Ukrayna'daki bır yer adı ola
rak ortaya çıktı. Almancada bir cins ismı değerı kazanan bu soz, insanlığın 
belleğine damgasını vurmu§tur, tekniğın dizgınlenemeyeceğını bildiren bır 
anahtar soz olarak. Çernobıl' deki kazada serbest kalan radyasyon Becqneref 
olarak ölçuldu .. Bu olçu bırımı ile fizıkçi Henrı Becquerel onurlandırılmı§tı, 
Curie çiftinin yol arkada§ı olarak Dinı inançlardan yola çıkan çevreciler, ev
renın korunması üzerinde durdular .. Çünkü radyasyonun oyuna getirilemeye
ceği açıklık kazanmı§tL Bu bağlamda radyasyonun OZon deliğıni buyüteceğı 
gerçeği yaygınla§tı. Spray kullananlar da "ozon delığı gangsterı" olarak suç
landırıldı. 

1987 yılında Aıds kavramı söz varlığına en derin bir damga vurmu§ oldu. 
Aıds, Acquıred Immune Deficiency Syndrome sözlerının ba§ındakkı harfler
den olu§turuldu bır akronim olarak. Aids adı yanında Aidsi gibı bır zevksiz 
turev de ortaya çıktı. Bu türev Spasti' den orneklenmı§tı. Perestroıka, C/amost 
yanında Ozon!och (ozon deliğı) bu yılın anılan olarak ya§amaktadır. 

1988'de Atommültskanda!, 'nukleer atıklar skandalı' olarak dilimizde de 
geçerlık kazandı. Europaıscher Binnenmarkt da Avrupa ıç pazarı konusunu ge
tirdi. 

1989'da Reıse/reıheit (gezı hurnyeti) sağlandı. Buna Wende yılında direkt 
olarak elde edilen kı§isel hürnyeti bildiren en karakteristik söz gozuyle bak
mak gerekır 

1989'da BRD ıle DDR'nin BRDDRdıye birle§tırılmesi tartı§maya açıldı. 
F!ucht!ıngsstrom, Almanya'ya sığınma yolundaki akını bildiren bir kavram 

olarak Alman dilinde yerini aldı. Bundan ba§ka, Berlin' de Wedding ile 
Prenzlauer Berg arasındakı eski sınır çizgısı merinde bır Duvar parkı kuruldu. 
Duvarın kalıntıları da anıt olarak kalelı 
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Trabı de eski otomobıl markası Trabant"ın anısı olarak bır kult otomobıh 
değerı kazandı: "Kral öldü, ya§asın Kral!" sözünden örneklenerek "Der Trabı 
ist tot, es lebe der Trabi!" deyi§i yaygınla§tı. 

1991'de Pax amerıeana yanında "Prusya sıtması" anlamına gelen 
Preuj3enfieber toplumda tltre§imlere yol açtı. Autodıdt yanında Mtilldidt (atık 
dıyen) çevrecileri uğra§tırmaya ba§ladı Solzdarıtdtszuseh!ag da ikı Almanya' nın 
birle§mesının yol açtığı gereksınımı kar§ılamak uzere getirilen bır zorunlu 
ödenti olarak kaldı. 

1992 yılında Fremdenhass (yabancı dü§manlığı) ve Rassısmus akımlarının 
arttığı görüldü. Almanca Fremdenhass sözünün olduğu gibı İngılızceye geçme
Si, üzerinde durulmaya değer bır gelı§medır. 

Ethnisehe Sauberung (etnik temizleme) de bu yılın olayları arasında geçer. 
Sırbıstan ve eskı Yugoslavya' dan kalan bölümleri "yenı Yugoslavya" adı al
tında bırle§tırmeye giri§nler. Bu yolda gerçekle§urilen gıri§imler "etnık te
mizleme" adı altında saklanmaya çalı§ıldı. Bu adın öfemizm yanında sınızm 
olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Yugoslavya'da ya§anan bu olaylar, 1992'de Amerıka'nın ke§fınin 500. yıl 
dönümu kutlamalarını çağrl§tırml§ oldu. Bu kutlamalar 100 yıl onceki 
Columbus kutlamalarına benzemıyordu. 1992'de geçmı§ten kalma 
Conquista, Erobernng, Invasıon, Occupation, Kolonıalismus, Genozid gibi 
suçlayıcı kavramlar ortaya sürüldü Bu bağlamda Maınz kentinde düzenlenen 
18. Open Ohr Festivalinde "das faule Eı des Kolumbus" (Columbus'un çurük 
yumurtası) sloganının kullanıldığı grize çarpar. Bu olaylarla ılgılı olarak 
Blauhe!meınsatz deyımı Bırle§mı§ Milletler Örgütunün askerlerıne verilen bir 
ad değerı kazandı. 

1992'de Lıehterkette (ı§ık zıncıri) sözü sembolık bır değer olarak yaygın
la§tı. Bu mum ı§ıklarıyla Almanya' dakı yabancı konukların konutlarına yapı
lan yangın saldırılarına kaf§1 çıkıldı. Ülkemizde de mum ı§ıklarıy la birtakım 
gösterıler düzenlendığine tanık olduk Bu gristerılerın Alman orneklerinden 
k6klendıği açık bır gerçektir. 

1993 yılında Mostar'daki Starı Most ("Eski Köprü!) adlı koprünun yı
kılmasının anlamı çok derindir. 1556 yılında Türkler tarafından yapılan bu 
anıtsal köpru Mostar'a adını verecek kadar değer ta§ımaktadır. Bu köprünün 
yıkılınası Tod der Brneke (köprünün blümü) olarak Almancaya geçti. Bu olay 
eski Yugoslavya' da gerçekle§tirilen bır Urbizıd (kent yıkımı) brneği sayıldı. 

Maastrıcht Anla§ması (1 Kasım 1993) Avrupa' nın ya§amında onemlı bir 
adım sayılır. 

1993'te Ostalgıe terımı ortaya çıktı. Uç yuz yılı a§kın bır zaman önce 
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Grekçe nOJtOJ 'yurda dönü§' ve algoJ 'ağrı, sancı, acı, sızı' sözlerınin birle§tiril
mesı yoluyla nOJıalgia diye bır tıp terimı olu§turulmu§tu. Bu terım daussı
la' nın bilgınce bir adı oldu. Bu anlamıyla bu terim gitgide genel dile geçmi§ 
ve uç yüz yıldan beri 'geçmı§e ozlem dolu dônu§' anlamını kazanmı§rır. Bu 
sözun değerı o denli artmı§tır ki ondan yenı bir anlam ta§ıyan yeni bir söz 
yaratılmaya bile kalkı§ılmı§tır. Örneğın TV oyuncusu Uwe Steimle, DDR 
nostalJlsıne OJtalgıe adını takmı§rır. Steımle OJtalgıe sözünun patentini de 
alml§tı. OJıalgıe'de Almancada 'doğu' anlamına gelen OJI sözü değerlendiril
mı§tir. 

Bu yıl içinde Dıno, dınazor sözünün kısaltması olarak kullanıldı. 

Almancada atalardan kalma bır s6z, "aus einer Mücke einen Dino machen" 
(bir sinekten bir dinozor yapmak) olarak güncelle§tirildı. Dinozor'un 
Almancada güncellik kazanması j uraJıc Park adlı ba§arılı Amerikan fılmine 
dayanır. Bu fılmın ülkemızde de büyük ılgı gördüğünü bilıyoruz .. Dinozor'u 
ilk çağlarda ya§amı§, gtimimuze fosilleri kalmı§ bir sürüngen olarak biliyor
duk. juraJJıc Park'tan sonra dınozor dılımızde 'çok ya§lı kımse' anlamında 
kullanılmaya ba§landı. Dinozor'un bu anlamı Mina Urgan'ın Bir Dinozorun 
Andarı (İstanbul 1998) ba§lıklı kitabında ustalıkla değerlendırılecekti. 

II Dtinya Sava§ına on gelen yillarda Leipzıg, Almanya' da yayın evlerınin 
toplandığı bir kültür kenti idi. Dilimızde bu kentin adı lepıJka sözünde sak
lanmı§tır, 'Leıpzıg kentınde uretilen ipek' ve daha çok 'uzun, sarı ve yumu§ak 
(saç)' olarak. O yıllarda Leipzig' de kitap panayırları düzenlendiğini bıliyoruz. 
(Panayır sözünü bılmçlı olarak kullandım. Bu sözün dilimizdefuar'a çevrilme
si daha sonraki yıllarda gerçekle§mi§ti. Örneğın İzmir Fuarı ba§langıçta İzmir 
Panayırı olarak açılmı§tı.) II Dünya Sava§ının bitiminde bu kültür kenti 
DDR'de kaldı ve eskı değerini yitirdi. Bırle§meden sonra Leipzig'de eski kül
tur geleneğı ağırlık kazanmaya ba§ladı. Kıtap fuarları kentin ya§amında eski 
yerini aldı. Bu yıl da 21-24 Mart gtinlerinde Leıpzig'de bir kitap fuarı dtizen
lendi. Fuarda DDR sonrasının yazarları çokluğu kazanmı§lardır. Bu yazarlar 
arasında Chrısta Wolfun bır ıkon gibi kaldığı medyada dile getırılmi§tir. Ona 
özenle yakla§ılması gerektiğı de vurgulanmı§tır. Wolfun "Leibhaftig" ba§lıklı 
hikayesinın toplam ıoo 000 sayı sattığı çarpıcı bır gerçektir. Christa Wolfun 
yanında fuarda eskı DDR yazarlarının çokluğu kazanması kaf§ısında Alman 
medyasında "DDR ya§ıyor" ınancı bile dile getirıldi. 

Almancadan Rusçaya geçen sözlerin sayısı az değildir. Buıterbroı, 

Schlagbaum, WachımeıJler gibı. Rusçadan Almancaya gelen sözler ise sayılıdır. 
SamIJWar, DalJcha, Troıka ve Sputnık gibi. Bu sözlerin Türkçeye de Jemaver, 
dafa, ıroyka ve Sputnık olarak geçrığinı biliyoruz. Yalnız, bizim Jemaver'in doğ-
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rudan doğruya Rusçadan gelmediğı anlaşılıyor. Rusça sam(fVar biçimi 
Türkçeye Farsça yoluyla geçmiştiL Türkçe semaver'in ıçindekı uzun a 
Farsçadan kalma bir damgadır. Almancada alla§la karşılanan Rus kökenli 
bırtakım sıyasi kavramlar da vardır. Örneğın yetmişli yıllarda Gtasnost (açık
lık) ve Perestroıka (yenıden yapılanmal'ya tanıklık eden tarihi bir söz olarak 
Samizdat 'yer altı yayın evı' Almancaya girecekti. Rusça Gtasnost ve Perestroıka 
yalnız Almancada kalmayarak, uluslar arası bir değer ve yaygınlık kazana
caktır. Gtasnost ve Perestroika ile dı!sel bir siyasi mucizenin gerçekle§tırıldığine 
tanık olduk. Yabancı alıntılara kar§ı tutumlu ve ôzenli davranan ulkelerde 
bile bu Slav kökenli süzlere kucak açılmı§t!. Turizmde perestroıka'dan söz edil
diğı gibi, ökogtasnost da gundeme gelmi§t!. Gtasnost ve perestroika 1987 yılın
dan kalma yenı kavramlardır. 

1989 yılının Kasım ayında Berlin Duvarı yıkılını§t!. Süddeutsche Zeitung'a 
göre (24.9.1989), Duvar Yeni çağın en çirkin yapısıdır. Duvarın ortadan 
kalkması ıle "iki Alınan dılınin yeniden birle§tirılmesı" ağır bir sorun olarak 
gündemde yer ald!. 1 99 l' den ba§layarak Almanya' da bu yolda yenıden bir dı! 
sorunu da yaşanacaktır. SSCB'nin kurduğu Berlın Duvarı yıkılmı§tı, ama 
geçen 40 yıl içinde ikı Almanya arasında bir "dı! duvarı" örüldüğü gerçeği 
açıklık kazanını§t!. Alman Dil ve Yazın Akademısının Weimar' da yapılan 
ilkbahar toplantısında Frıedrıch Schorlemmer, Almanya' da birtakım duvarla
rın varlığına vurgu yapmı§, bu arada "dıl duvarı"ndan da söz etmı§ti. Rolf 
Schneider, "Notizen vom Untergang der DDR" ba§lıklı nodarında, Erich 
Honecker'in, Duvar'ın daha yuz yıl kafalarda ya§ayacağını söyledığıni açıkla
mışt!. Freinwalde' de bir evın duvarında gbze çarpan bir graffitı gazetelerde 
yer almı§tı: "Yeniden Duvar'ımızı istıyoruz." Batı Almanya'da da ana çizgileri 
ile buna benzer bir durum göze çarpar. Doğu Almanların başka bir dil ko
nu§tukları yolundaki inanç yaygındır. Ellılı yıllardan yetmi§li yıllara değin çok 
tartışılmı§ olan"dı! ayrılığı" yenıden bir sorun olarak Almanları uğra§tırmaya 
başlamı§t!. Macar §airi Peter Nadas'a göre, doğulular ve batılılar "Almanca 
konu§uyorlar. Ancak iki değı§ık dil konU§uyorlar." 

1989 yılının güz aylarında doğuda köklu bir dıl devrimine gırı§ilmiştir. 
Bunun üzerine doğuda dil hızla deği§meye b"§laınıştıL 4 Kasımda Doğu 
Berlınlılerin gerçekle§tırdiklerı buyiık gösteriden sonra Christa Wolf unutul
maz bır konuıma yapmı§tı: "Her devrim gıri§imi dili de kurtarır." 

Wıy sznd das Votk sözu Wır sznd ein Votk biçiminı alarak açık bır değer ka
zanacaktıL Ancak bu yolda 1991' de Eulempieget dergısınde yer alan bir fıkra 
çarpıcıdıL Batı Alman Doğu Almana "Wır sind ein Volk" der. Doğu Alman 
Batı Almana "Wır auch" diye yanıt verır. Bu fıkrada derin ve dü§undurucü 
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bir gerçek saklıdır. 
Eulenspıegef deki fıkrayı açıklamaya çalı§alım. Batı Almanın "Wır sınd eın 

Volk" sözü "Bız halkız" demektır. Doğu Alman da bu söze "Biz de" yanıtını 
vermı§se de Batı Almanın sozüne katılmadığını açıklamı§tır. yani Batı Alma
nın "Batı ve Doğu Almanlar bır halkıtır" demek itedığını anlamazlıktan gel
mi§tır. Onun "Biz de" yanıtında Doğu Almanların da "Bır halk", yanı ayrı bır 
halk oldukları dile getırilmi§tır. 

Bu fıkrada bır söz oyunu yoluyla bir gerçeğin sözlendirildiğı açıktır. Sırası 
geldi. Bu bağlamda Rusya ve SSCB'nın sınırları içinde kalmı§ olan 
dilda§larımzın 1991 olayından sonra Kırgızca, Kazakça, Özbekçe, Tatarca, 
Nogaycayı "dıl" diye değerlendirdıklerıne tanık olduğumuzu açılayalım. 

1990 yılında Eınheit (Bırlik) ve Vereinigung (Bırle§me) kutlandı ve 3 Ekim 
Birlik Bayramı (Fest der Einheit) ıHin edildi. D-Mark Doğuya girmi§, butun 
umutlar pazar ekonomısıne yönelmı§tir. Bu Ernüchterung (Richard v. 
Weizsacker) evresı bu gune değin surme~tedır. 1987 Atatürk Barı§ Ödülünü 
kazanmı§ olan eskı Alman cumhurba§kanının bu sözünü dılımize "ayılma" 
veya "uyanma" dıye çevirebilirız. 

Doğuda "karde§ ülke", "be§ yıllık plan", Marxismus-Leninismus, SSCB 
gıbi dılden dü§meyen sozler artık ağıza alınmaz oldu. SSCB sonrasında Rusya 
adı yalnız Rusya olarak kaldı, eski SSCB'ye Rusya adı verılmesinden ozenle 
kaçınıldı. Genosse (Y olda§) hitabı geçerliğini yıtırdı. Artık Freunde (sovjetische 
Genossen, Soldaten) sözünun yerını normal olarak dıe Russen (Ruslar) adı aldı. 
Bunun gıbi, Komünıst Partısı merkez komıtesınin sürekli organı olan 
Politbüro da tarihe karı§tı. .. 

Almanya'nın bırle§mesinden sonra ortaya çıkan dil sorunlarının yalnız 
Almanları ilgilendirdıği dÜ§ünülemez. Bunlara benzer sorunlar bütün uygar 
ülkelerın güncel sorunları arasında yer alır. Özellikle uzun yıllardan berı 
kôklü bır yazı reformu ve kapsamlı bir dil ınkılibı gerçekle§tıren ulkemizın 
dil alanında tartı§ılmaya değer sorunları az değıldır. Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetlerı Bırliğinin 1991 yılında dağılması bızım dil konusundaki sorunlarımı
zı bir kat daha artırmı§tır. Azerbaycan, Türkmenıstan, Kırgızıstan, Kazakıs
tan, Özbekistan gıbı Türk cumhurıyetleri kuruldu. Bu devletlerin durumu 
ana çızgıleri ile Doğu Almanya' nın konumuna benziyordu. 

Batı Almanya ile Doğu Almanya arasındakı ayrılık 40 yıl surumu§tü. Bu 
ayrılığın Alınan dilinde derın bo§luklar açtığını gördük. 

Azerbaycan, Türkmenıstan, Kırgızıstan, Kazakistan, Özbekistan' da Rus 
baskısı Rusya döneminde ba§lamı§tı. Bu baskının SSCB yıllarında bır kat 
ağırla§tığını biliyoruz. Boylelikle geçmı§ çağlarda ba§layan Rus baskısının 
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Rusya ve SSCB Türkleri arasında dil bakımından uçurumlar açtığı bır ger
çektir. SSCB dönemınde gırı§ılen yazı reformlan bu uçurumlan bir kat daha 
derinle§tırmı§tir. SSCB yıllannda ekonomık ve toplumsal ya§amda bırtakım 
gırı§imler denenmı§ti Bu gırı§imler Türklenn dillenne Rusça sözlenn girme
sıni gerektirmi§tır. Bunun sonucu olarak SSCB Türkleri arasında Doğu Al
manya ıle Batı Almanya arasındaki "dı! duvarı"na benzer bir duvar örüldüğü 
saklanamaz 1991 olayından sonra bağımsızlıklarını elde eden dilda§lanmızın, 
Weizsacker'in sözleriyle söyleyelim, artık uyandıklan sevindiricı bır gerçektir. 
Bu uyanıı ilk olarak yazı reformlarında dile getırılecektir. Bu yolda Alman
ya'dan örneklenmek olanak ve kolaylığı vardır. Azerbaycan, Kazakistan, Kır
gızıstan, Turkmenıstan, Özbekıstan' da reformlara giri§ildi. Bu alanda ılk 
olarak Azerbaycan' ın yenı bır yazı sistemı kurduğuna tanık olduk. 1 Ağustos 
2001 Çar§amba gumi Azerbaycan' da yeni yazıya geçilmi§ oldu. Kiril yazısı 
büsbutün yasaklandı. Azerbaycan' dakı yazı reformunun, Rusçadan kalma 
sözlerin ayıklanması yolundakı çabalarla surdürüleceği doğaldır. Doğu Al
manya örneğinde olduğu gıbı. İlk olarak yolda§ sözumi kurtarmak gerekecek
tır. Eski yıllarda dılımızin arkadaı, kardeı gıbi güzellıkleri yanında 'yol arkada
§I' olarak yoldaj'ı uzerindekı kızıl damga nedeniyle kullanmaz olınu§

tuk 
Buna benzer örnekler dı/daı ulkelerın sözlüklerinde çoktur O açıdan bu 

ülkelerde sozluklerın ozen ve tıtizlikle bır suzgeçten geçinlerek normalle§tı
nlmesi kaçınılmaz bır ko§ulduf. 

Azerbaycan'ın dıl alanındaki tutumu Türkmenistaı" Kırgızistan, Kaza
kıstan, Özbekıstan ıçin göz onunde tutulmaya değer bir ornektir, sanırım. 
Latin alfabesine dayanan yeni yazı sıstemlerınin, Türkler arasındakı ilı§kilerin 
geli§mesını kolayla§tıracağı açıktır. Kultüre! alandakı ılı§kilerin güçlenmesı 

sağlanacağı gıbı, alı§ ven§ alanındakı bağların geli§mesıne de yol açılacaktır. 
"Dilde bırlik" (Gaspıralı İsmail) yolunda sağlam adımlar atı/mı§ olacaktır. 

Almanya' nın bolünmesinin dıl alanındakı kalıntı ve uzantılan bizim ıçın 
gozden geçirilmeye değer örneklerdır. 

Doğu Alınanya'nın Batı Almanya ile bırle§mesınden sonra ortaya çıkan 
burun sorunlan uzun uzadıya tartı§arak değerlendırmek uzun surecektlf. 
Yenmızın darlığı kar§ısında sözü kesmek gerektığim bılıyoruz. Ancak AI
manya'da yapnan sorunlarla 1991'den sonra kaf§ıla§tığımız gelı§meler ara
sındaki buyuk benzerliğı vurgulamaktan kendimi alamayacağım. O açıdan 
Almanlar arasındakı dil gelı§melerinı özet olarak çizgı/endırmeye çalı§tım 

Almanya'da 30 yıl içınde seçilen yıllık sözleri toplu bır bakı§tan geçirdik. 
Bu sure ıçınde Alman dilınin birçok yeni kavram kazandığını gördük Ama 
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Almanca yanında ba§ka dıllerın de bu seçimlerden kazanç sağladıklarına ta
nıklık ettik. Türkçenin de Almanya' dakı örneklerden birtakım yeni değerler 
elde ettığini göz ardı etmeyelım. 

Almanya' da 3 O yıldan beri yapılan "yılın sözleri" seçımlerınin getirdıği 
yenı söz ve kavramlardan birkaç örnek vermek üzere yola çıkmı§tık. Bu yolda 
Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındakı dıl sorunları üzerinde durmak 
gereksinimı ile kat§ı1a§tık. İki Almanya arasındaki ili§kilerle 1991' den sonraki 
olaylar arasında büyük benzerlikten söz ettik. Türk Dılı'nın dılsever okurları
nı son yıllarin sözlerı konusunda bılgilendırmek du§uncesınden ara sıra uzak
la§tığımın bılincındeyıtn Özünde bu yolda üzerınde durulmaya değer birçok 
sorun ve örnekten söz edilebilir. 

Ama Mercimek Ahmet'in önerılerine uyatak sözü "uzun etmeyelim". 
Almanya' da Alman Dili Derneğınin yaptığı söz seçimlerine benzer bir giri§ım 
ülkemizde de yapılamaz mı? Diı§unüyorum ... değil, inanıyorum ki yılların 

bıtiminde seçilecek sözler dilimıze yeni değerler, yeni kavramlar, yeni kaza
nımlar, yeni guzellıkler getirecektır Ve Türk Dil Kurumunun çatısı altında 
roplanmı§ olan uzmanlar, bu seçımıeri ozen, tıtızlık ve yansızlık ile gerçekle§
tireceklerdır, inancındayım. 
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