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ÇEVİRMENLER İÇİN GÜZEL TÜRKÇE KULLANIMI 

 

09.03.2013 tarihinde gerçekleşen “Çevirmenler için Güzel Türkçe Kullanımı” 

konferansının metnidir. 

Konuşmacı: 

Mehpare Çelik; TRT Eski Spikeri, Sunucu, Televizyoncu ve Radyocu 

Sunucu: Çevirmenlik eğitimi alan öğrenciler olarak yaptığımız çevirilerin sadece ne 

kadar doğru olduğu değil, çeviri yaparken Türkçemizi ne kadar doğru kullandığımızda 

önemli bir konudur. Çevirmenler olarak sözlü bir çeviri de yaptığımız çeviriyi 

aktarırken konuşmamıza, vurgu ve tonlamamıza çevirimiz kadar dikkat etmemiz 

gerekir. Bugün sayın konuğumuz Mehpare Çelik, bu konudaki değerli bilgilerini 

bizimle paylaşacaktır. Mehpare Çelik; 1970 yılında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler 

Akademisi Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünden 

mezun olmuştur. Aynı yıl TRT Ankara Radyosunun açtığı sınavı kazanarak spikerlik 

hayatına başlamıştır. Mehpare Çelik, 1990 yılında Ankara Televizyonu Baş 

Spikerliğine atandı. Uzun yıllar TRT’de program yapımcısı ve sunucusu olarak görev 

yapan Mehpare Hanım Ankara Televizyonunca hazırlanan pek çok kuşak programda 

canlı yayında ve özel sunumda görev aldı. 1995 yılında TRT tarafından düzenlenen 

Haydi Türkiye Mehmetçikle El Ele kampanyasında 60 saat aralıksız sürdürdüğü 

yardım kampanyası ile büyük bir başarıya imza attı. Ülkemizin 1999 yılında uğradığı 

deprem felaketinin ardından yine TRT tarafından düzenlenen ve 1 ay süren yardım 

kampanyasını yürüttü. Türkçeyi doğru ve güzel kullanması nedeniyle pek çok 

kuruluşun ödül verdiği Mehpare Çelik, 2004 yılında Türk Standartları Enstitüsü 

tarafından İSO-2001 Kalite Belgesini alan Türkiye’nin ilk TSE Belgeli spikeri oldu. 

Mehpare Çelik, 2005 yılında Karaman Türk Dili Ödülünü ve 2007 yılı Radyo 

Yayıncılar Derneği onur ödülüne layık görülmüştür. Halen Bilkent Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümünde Öğretim Görevlisi 

olan Mehpare Çelik zaman zaman diğer üniversite ve kurumlarda da Spikerlik, 

Diksiyon, Etkili ve Güzel Konuşma dersleri vermektedir.  

Mehpare Çelik  

Mütercim tercümanlar olarak karşımda oturuyorsunuz. Ben bu manzarayı Bilkent’te 

de yaşıyorum, zaman zaman. Az önce mütercim tercümanlar olarak çevirilerdeki 

Türkçemiz, Türkçenin özellikleri bu konularda acaba nasılızla ilgili bir cümle; 

kötüsünüz çocuklar baştan açıkça söyleyeyim.  

Türkçe, çevirilerde yapılan yanlışlıklar yüzünden son 10 yıldır çok şey yitirdi. Şimdi 

hocam biz miyiz bunun sebebi? Mütercim tercümanlıkta okuyorsunuz mezun 

oluyorsunuz, mezun olanlar var. Bilmiyorum, sebebi kim? Şu açıdan haklı 

olabilirsiniz; çeviri yapan bir kişi önce anadilini çok iyi bilmek zorunda. Siz ne yazık ki 

artık belirli bir dönemden sonra ilkokuldan itibaren Türkçenin önemi anadil bilinci 
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konusunda yeterli donanımda eğitim görmüyorsunuz. Şimdi yaptığınız işin zaten 

gereğidir, anadilinizi çok iyi bilmek. Benden iyi Türkçe bilmeniz lazım, çocuklar. 

Kuracağınız cümlede hangi sözcük orada daha şık olacak, anlamı daha iyi 

vurgulayacak. Bunun için sözcük dağarcığınızın inanılmaz boyutta olması lazım. Çok 

dürüstçe sorun kendinize kaç Türkçe sözcük biliyorsunuz, günde kaç Türkçe 

sözcükle konuşuyorsunuz; çok sıkıştığınız zaman İngilizceye başvurduğunuz olmuyor 

mu? Onun için işte yetersiz dedim, onun için.  

Az önce söylediğim gibi yaptığınız işin gereği anadilinizi çok iyi bilmek 

durumundasınız, tamam. Ama bence çok daha önemli bir boyutu var, bu işin. İster 

Mütercim Tercümanlıkta okuyun, ister Siyaset Biliminde okuyun, ister Uluslararası 

İlişkilerde okuyun, ister İşletmede okuyun siz bir Türk Genci olarak anadilinizi doğru 

konuşmak zorundasınız, çocuklar. Böyle yaptığınız işle önce bu konuda 

sorgulayalım, kendimizi. Tabii fazla yüklenmek istemiyorum, bu konuda size. Sizin bir 

suçunuz yok bu işte, siz böyle yetiştirildiniz. Ben yakında Türkçe seçmeli ders olursa 

hiç şaşırmam.  

Buraya nasıl geldik? Niye böyle yetersiziz, bu konuda? Ne demektir, bir ülkede 

eğitimin yabancı dille yapılması bunu kimse anlatamıyor. Çok soruyoruz, biz bu 

soruyu. Bir ülke eğitimini; yabancı dil eğitimi başka bir şeydir, yabancı dil öğrenimi 

başka bir şeydir. Eğer bir ülke eğitimini yabancı dille yapıyorsa, o ülkeye 

ansiklopediler genellikle sömürge der. Siz kendi kültürünüzden uzakta başka bir 

kültürle yetiştiriliyorsunuz. Tekrar ediyorum, suç sizde değil. Kimde, biliyorum herkes 

kendi. Bir ülkede eğitim anadille yapılır. Öğrenilebilecek sayıda üç, beş kaç tane 

yeteneğiniz ne ise öğrenebildiğiniz kadarda yabancı dil öğrenirsiniz, Türkçe 

konusundaki yetersizliğimiz burada.  

Yani bunun özeti şudur; İngilizce düşünerek Türkçe konuşulmaz, çocuklar. O zaman 

kendine iyi davran gibi abuk bir cümle çıkar, ortaya. Ben mazoşist değilim, kendime 

devamlı eziyet mi ediyorum. Ne demek kendime kötü mü davranıyorum, kendime. 

Türkçe mantıktır, Türkçe beyindir. Bilmem öbür dillerde vardır, bu ama ben kendi 

anadilimden sorumlu olduğum için. Beyninizle konuşun lafı hep kulağımdadır, beni 

yetiştiren hocalarım.  

Birebir çeviri cümlesiyle veda ediyorsunuz, artık birbirinize. Kendinize iyi davranın, 

hocam deyip giden çocuk sana ne diyorum, böyle bir kalıyor. Hocam veda etmiştim, 

diyor. Çocuğum niye “hoşça kalın” demiyorsun, niye “iyi günler” demiyorsun, niye iyi 

akşamlar demiyorsun. Niye utanıyorsun, “Allaha Ismarladık” demeye, ama hocam 

çok uzun. Tabii size bütün eğitim hayatınız boyunca kısa gün köşeyi hemen nasıl 

döneceğiniz; Türkçede hep bunu yaptık, kısa.  

“Slm Janım Hojam” diye mesaj geldi, bana. Dünyam yıkıldı bana geldi, yani. Açtım 

telefonu açtım çocuğum ne oldu, tuşların mı bozuk dedim. Nasıl yani dedi, şokta ben 

anlamadım diye. Slm ne demek, dedim. Biz hocam artık biz seslileri kullanıyoruz, 

dedi. Sen kimsin, 3 bin 4 bin yıllık Türkçedeki seslileri atacak. Kim verdi, sana bu 

yetkiyi? Rol modelleri var; Cem Yılmaz nasıl imza attı, Gnctrcll birisi çıkana kadar. O 
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reklâm, tamam o reklâm ama reklâmın dini imanı paradır. Reklâm Türkçeyi gibi mi 

düşünecek. O zaman hiç olmazsa biz sizi o bilinçle yetiştirelim de onun bir aykırılık 

olduğunu fark edin. Ama hayır, Cem Yılmaz nasıl seslileri atıp imza attıysa bende 

hocama slm janım hojam; “j” ne peki; ayrıca Türkçede “J” yoktur. Benim politiğime 

yatkın bir harfte değildir. Ama ne yapalım, vardır; çünkü Nejla vardır, Türkçede onun 

için.  Farsçadan çok sözcük olduğu için dilimizde “J”’yi almışlar farklı diye. Janım 

Hojam yani inanılır gibi değil. 

Hocam Tavuktaki “v” mi “w” mu? Türkçede “ç” var mı, “ş” var mı? Tabii kullandığınız 

bilgisayarlarda bir zamana kadar “ç” ve “ş” var mıydı? Dayattılar, size Q klavyeyi. O 

zaman çocuk çok haklı gelip “ç” var mı yok mu bu alfabede diye sorar. Bunun adına 

“kültür emperyalizmi” denir. Beyninizi sağlam tutmaya çalışın. Anadilinize bir kere 

sahip çıkın, o sizin kimliğinizdir. Bir Fransız’a sorun bakayım Fransızca senin 

neyindir, diye. Kafa böyle kalkıyor der küstah tavırlarıyla “Ulusal onurum” diyor. Bu 

Pis Sultan’ın, Yunus’un ve Nazım’ın dili nedir bu kompleks, nedir bu paçozlarda bu 

aşağılık kompleksi.  

Hiç unutmuyorum; yıllar önce bir başbakan, bu ülkenin başbakanı. Meclis de bütçe 

kanunu konuşuluyordu, “Ne oldu, efendim bütçe kanunu dedik”. durdu durdu 5 dakika 

“no comment” dedi, ülkenin başbakanı bu. Fransa’da Fransız Cumhurbaşkanı 

bulunduğu toplantıda İngilizce konuşulduğu zaman salonu terk ediyor. Bilmiyor mu, 

İngilizce? Avrupa Birliği’nde soru soruyor, gazeteciler. Alman Şansölyesi Almanca 

cevap veriyor, soru İngilizce halbuki. Fransa Cumhurbaşkanı Fransızca cevap 

veriyor. Bu bir onurdur, kimliktir. Kimliğimize sahip çıkın, hele şu günlerde daha çok 

sahip çıkalım. Bunu söylemek bizim görevimiz.  

Bu ülkenin anayasasının 3. Maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dili Türkçedir. 

Değiştirilemez , teklif edilemez der. Hâlâ diyor şu anda çok şükür. Ne zaman demez, 

o zaman herkes gardını alır. Olay büyük olur tabii o başka bir konu. Ama şu anda 

benim anayasamda bu yazıyor. İspanyol Anayasasının 1. Maddesi İspanya 

Devletinin dili İspanyolcadır, der; Katalancadır dili demez. Kimyamızı bozuyorlar, 

uyutuyorlar bizi. Uyanık olun, hiç aykırı bir şey söylemiyorum. Bu ülkede yaşayan bir 

Türk vatandaşı olarak anadilime sahip çıktım, 30 yıldır. Size de öneriyorum, 

anadilinize sahip çıkın ki, bu ülkede Mütercim Tercümanlık yapabilirsiniz. Bu ülkenin 

üniter yapısı sizin geleceğiniz demektir.  

Mesleğiniz gereği Türkçeyi çok iyi bilmek zorundasınız. Ama benim için artık bu az 

önce söylediklerim birinci önceliktir. Kimliğinize, kişiliğinize sahip çıkmak için 

anadilinizi çok doğru ve düzgün konuşmak zorundasınız. Hiçbir itirazım yok, beş dil 

öğrenin. O sizi zenginleştirir, aydın birikiminize çok şey katar. Dursun, onlar cepte.  

Ama unutmayın; bu bir bilimsel gerçektir, ayrıca. Bir insan anadilini doğru ve düzgün 

konuştuğu oranda öğrendiği her yabancı dili çok doğru ve düzgün konuşur. 

Anadilinize hâkimseniz kavramlarınız gelişmiştir, sözcük dağarcığınız çok zengindir. 

Öbür dili zenginleştirir, bu öğrendiğiniz her yabancı dil. Şimdi sözcük hazinenizin çok 

kıt oluşu sizi çok zorluyor.  
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Radyo Bilkent var, biliyorsunuz. Orada da çok profesyonelce yayın yapılıyor. Haber 

spikerleri yetiştiriyor, DJ’ler var. Bazen görüyorum, koşturuyor çocuk nereye 

gidiyorsun diyorum. Hocam “shift” im var diyor. Neyin var, “shift’ im”  ? Türkçesini 

bilmiyorum. radyoda yayına gidiyor. Yayında görevliyim de. 

Yani dil bir ülkenin kültürüdür, çocuklar. O topraklarda kültür adına ne yeşermiş, ne 

boy atmış gelmiş ağzımıza ses olmuş; adına dil demişler. Kültürünüzden bu kadar 

utanmayın. Ama ne yazık ki belirli bir dönemden beri bize bizi biz yapan değerlerden 

utanmak öğretildi. Bu ülkede waw diye hayret edilip, korkulmaz çocuklar yok böyle bir 

şey. Aman Allah’ım, yapma der. Anadolu mis gibi “abuu” der, hayret edecekse onu 

bilemem. O onun kültürü. 

Bir çeviri faciası yaşamıştık, biz TRT’de seslendirme sırasında şahit oldum. Filmden 

bir karede bir kütüphane, kütüphane görevlisi merdivene çıkmış yukarıda raflarda bir 

şeyler yapıyor. Birisi giriyor, kütüphaneye. Geldi, işte günaydın dedi. Shakespeare 

arıyorum, dedi. Yukarıdan cevap geldi. Çevirmen çevirmiş, dizide oyuncumuzda 

söylüyor. İrdelemiyor da bu nasıl bir şey. Yukarıdan cevap geldi, Korkarım yok. 

Gözün kör olsun, Shakespeare yok diye niye korkuyorsun. Shakespeare’ın kitabı yok 

bu kütüphanede diye niye korkuyorsun bana bir anlat. İşte Türkçe mantıktır. Birde 

hep bu öğretildi, beynimizden geçirilen süzgeç ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.   

Kızım ağzından çıkanı kulağın duysun dedi. Ne yaptım, hocam dedim ben. Bir şey 

yapmadın dedi. niye beni öyle tehdit ettiniz. O bir erdemdir dedi. Ben ne diyorum diye 

dinleyeceksin dedi. Shakespeare var mı? Korkarım yok. O İngiliz’in kültürü, 

İngilizcede tek bir sözcük var. Bende bir dolu sözcük var, onu karşılayacak. Nedir? 

Maalesef yok, üzgünüm yok, ne yazık ki yok bu kadar kibar olmak zorunda değilsiniz, 

yok kardeşim dersiniz. Ama Shakespeare yok diye korkmak ve bu korkarım çok 

yerleşmiş. Nereye korkuyorsun, niye korkuyorsun. Benim kültürümde ne zaman 

korkulur. Kendine iyi davran, davranmak fiiliyle Türkçede veda yoktur.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını saat 14:30’da takip edecektir, meclis 

televizyonundaki haberci. Açıyorum, telefonu şu haberi okusana bir daha bana 

diyorum. Okuyum hocam diyor. Daha da kendine bir çeki düzen veriyor, bana 

okuyacak diye, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına saat 14:00 start verecek 

diyor, hiçbir şeyin farkında değil. Bu cümlede bir yanlışlık yok mu Erkan dedim. Niye 

hocam yoksa 15’de mi dedi. Eyvah ben neredeyim, o nerede. Schumacher’de 

katılacak mı dedim. İyice dağıldı, çocuk. Hocam ne diyorsunuz, anlamadım dedi. 

Start part o kadar içselleştirildi ki. Peki, aç bana bu cümleyi o zaman; “Türkiye Büyük 

Millet Meclisi çalışmalarına saat 14:00’de başlamak verecek”.  

Ben spiker olduğumda hadi yolun açık olsun dediler. Refik Ahmet Sevengil ve Turgut 

Hoca şöyle üç tuğla kalınlığında bir şey verdiler, koltuğumun altına bununla 

yaşayacaksın dediler. Ferit Develioğlu’nun TRT bütün spikerlerinin elinde çantada da 

taşınacak bir şey değil, maazallah yani. Biz stüdyolara koyardık.  

Türkçe böyle bir dil, çeviri yaparken o vurgunun tonu; yani bana göre ama hocalarda 

öyle diyorlar. Dünyada melodisi olan aksanlı, tonlamalı, vurgulu iki dil var; biri 
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Fransızca, biri Türkçe. Niye bu keyiften yoksun yetiştirelim, biz; niye çeviri doğru, 

düzgün bir çeviri yapmak, hoş. Ama çevirdiğinizde o Türkçeyi onun kurallarına göre 

layıkıyla kullanın; sanattır, bu çocuklar. O bambaşka bir şeydir. Doğru ve düzgün 

konuşan insan dikkat çeker, zaten.  

Ben stüdyoya gider Zeki Müren’in konuşma bantlarını alır saatlerce onu dinlerdim. Bu 

nasıl bir tonlamadır, bu nasıl bir vurgudur. Ama onu dinleyince bu dil nasıl bir dil. Çok 

okuttular, çok çok. İnanın bana şimdi üniversite gençliği içinde Özdemir Asaf’ı 

tanımayan var. Ama İngiliz Edebiyatında Shakespeare bir biliyorsunuz, bir 

biliyorsunuz.  

Benim küçük kızımda Bilkent mezunudur, Siyaset Biliminden mezun. Bir gün 

hazırlıkta geldi, elinde de şöyle bir kitap. Bir baktım, kitabın üstünde Cizvit Papazının 

resmi var. Hayırdır, inşallah dedim kız elden gidiyor. Bu ne çocuğum dedim. Yunan 

kitabı dedi. Anladım da o adamcağız kim? Akinolu Thomas dedi. Niye bu kadar 

büyük dedenmiş gibi kabullendin, Akinolu Thomas’ı. Akrabadan biri gibi pek sevmiş. 

İşte Yunanistan dersinde hoca bunu anlattı dedi. Peki, Yunus Emre’yi anlattı mı, 

hocan insanlık dersinde? Yunus Emre okuttular mı, size? Yunus Emre’yi bilmeden 

Akinolu Thomas’ı bilirseniz, bu ülke lime lime dönersiniz. İşte bir kere daha 

söylüyorum, bunun adı Kültür Emperyalizmidir. Sizi siz yapan değerlerden 

uzaklaştırıyor. Yunus’u bilmeden, Akinolu Thomas bilinmez. UNESCO Yunus Yılı ilan 

ediyor, haberiniz yok; böyle işte popüler kültürün bize getirdiği seviye.   

Sizin müzisyen zannettiğiniz bir zavallı kızcağız çıkıyor. Neşet Ertaş kim diyor. Sen 

Neşet Ertaş’ı bilmiyorsan; nasıl müzisyensin, kimsin sen, ne iş yaparsın? Şarkı 

sözlerine çok dikkat edin derdi, hocalarımız. Bu kadar güzel ifadeler vardır ki o hem 

anlamlıdır, hem mis gibi nezaket kokar, Türkçe alınan birtakım sözcükler kazandırır, 

size.  

Şimdi bir çocuk Allah Belanı versin dedi. Ben niye kızmış bu dedim. Yok, kızmamış 

hocam şarkı söylüyor, bu dediler. Allah belanı versin diye, şarkı sözü. Kime, 

sevgilisine. Benim zamanımda bir bahar akşam rastladım, size. Size, onun Allah 

belanı versin dediği sevgilisine siz diyor. Derinden bakınca gözlerinize niye başınızı 

eğdiniz diyor. Utanma var, işte ondan o zaman. Bunlar çok önemli değerler. 

Anadilinizi bilin; işinizi çok mükemmel yapıyorsunuz. Geliştirin kendinizi. Türkiye’deki 

eğitim sisteminden kendi aydın birikiminize katkınızı kendiniz yapacaksınız. İnat edin, 

bir şeylerden vakit çalın, hiç olmazsa ayda bir kitap okuyun, Türkçe olsun, kitap. Bir 

roman okuyun. Şiirden kopmayın.  

Ben şiir sevmem dedi, bir tanesi. Çık dışarıya o zaman dedim. Ben biliyorum, aslında 

onun ne demek istediğini. Şiir sevmeyen hayatı sevmez, insanı sevmez. Ben güzel 

şiir okuyamam demek istiyor. Tam kendini ifade edemiyor. Beni yanlış anladınız, 

aman. Niye ben gerizekalı mıyım sen ne kadar anlattıysan o kadar anlarım. İşte 

bunun için zenginleşmeniz lazım, oda çok okumakla. Yani konuşmak zaten sadece 

şurada olan bir şey değil, çocuklar. Önce yazacaksınız, daha doğrusu önce 
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düşüneceksiniz. Her ne kadar suçsa da siz yine o suçu işlemeye devam edin. 

Düşünün, düşünün en aykırı, en olmadık şeyleri düşünün. Eğer bunu 

düşünebiliyorsanız, bunu yapabiliyorsanız siz bir deryasınız. Kimse sizin önünüzü 

kesmez, izin vermeyin. Yazın, oturun yazın, Türkçe yazın.  

Hayatta en korktuğum iki ders olmuştur, öğrenim hayatımda; biri kompozisyon, biri 

felsefe. İkisi de beni adam etti. Ben hep soru sordum, o kuşak hep sordu. Ben 1968 

kuşağıyım, ayıptır söylemesi. Hep soru sorduk, biz ve neden soruyorsun demediler, 

bize hocalarımız. Cevap verebildilerse verdiler, veremedilerse araştıralım, hadi 

birlikte dediler. Bizi yaşama kattılar. Onlarla birlikte biz bazı şeyleri öğrendik. Onları 

hep saygıyla anıyorum, şimdi. Yazın.  

Kaldı mı bilmiyorum; anı defteri tutturuldu, bize ortaokulda Türkçe hocamız. Günce 

tutun çocuklar derlerdi. Yazın, ne kadar geliştirirdi. Türkçe dersinde hadi çocuklar 

çıkarın bir kompozisyon yazalım dedim. Bir kızcağız hüngür hüngür ağlamaya 

başladı. Niye ağlıyorsun çocuğum dedim. Hocam ortaokuldan beri Türkçe 

kompozisyon yazmadım, yapmayın İngilizce yazsam olur mu dedi, Türkçe dersinde. 

Var mı şimdi kompozisyon dersi bilmiyorum, ortaokulda lisede. Felsefe. Korkutur 

adamı felsefe. O soru sizi geliştirecek, neler kalacak size. O yaptığınız çeviri   sizin 

zenginliğiniz demek. Bu ancak anadil zenginliğiyle mümkün olur çocuklar.  

Gidin 20 senedir İngilizce okuyorum deyin. Gidin İngiltere’nin köyüne orada  İngilizce 

konuşan adamın İngilizcesini anlamazsınız. Kültür işidir, dil. Bu toprağın işidir.  

Ankara’da adam bir yer açmış, Dürümland. Bu ne dedim, Dürümland dedi. Okumam 

yazmam var dedim. Gördüm niye Dürümland? Dürüm dedim, bin yıldır Anadolu 

kokan bir kültürün niye ırzına geçiyorsun, sen. Burada Dürümcü mü, Dürüm Evi mi 

evet gözün kör olsun bu land’ın ne işi var. Gelmezler ki o zaman dedi. Görüyor 

musunuz bizi nasıl aşağılık duygusu içinde yetiştiriyorlar.  

Televizyonda bir gün bir canlı yayında bu ülkenin sanatçısı diye geçinen bir 

kadıncağız, üstelikte süper star. Biz Türk insanından konuşuyoruz. Kadıncağız laf 

arasında “Mediterranean” dedi,  ben buyur demişim, birden bire. Kameralar düştü, 

yere. Dedim ki şunu bir kere daha tekrar edin anlamamış olan seyircilerimiz olabilir. 

daha ne diyeyim kadına yani. Kadın dedi ki Mediterranean. Hanımefendi bunu 

Türkçe söylemeniz mümkün mü acaba dedim. “Tabii yani biz Akdeniz”.., bu kadar. 

Benim insanımda garibim arada böyle cümle oldu mu onu bir yere koyar. O sanki çok 

farklıymış gibi onu.  

Bizim doktorlarımız ve avukatlarımız, eski avukatlar. İdare-i Şulhû. Pardon, İdare-i 

Şulhû’ya gideceğiz. Ben Şulhu kelimesini iki ay söyleyemedim. Ördek gibi başımı 

uzatıyorum, farklı vurgular var; Arapça böyle û. Sizin Gülgün demeniz gibi, Gülgün 

diye bir şey yok biliyorsunuz. Gülgû, gül gibi demek Farsça.  

Biz eğer Mustafa Kemal kadar gibi dik durabilmeyi becerebilseydik; hem dilde, hem 

kültürde, hem toplumsal yaşamda, hem öğrenimde bugün çok başka yerde olurduk. 
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“Muallimler bu savaş sizin savaşınızdır”, diyor. Mustafa Kemal’in yaptığı toplu tüfekli 

bir harp değil, Mustafa Kemal’in yaptığı kültür devrimi. Bu ülkenin topraklarını yabancı 

işgalinden kurtaran bu ulus; dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır, 

diyorum. Kurtarmalıdır demiyorum, kurtaracak diyorum. Bu gönderilmiş, bir insan. 


