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“Dil varlık sebebimiz” 

DED Genel Başkanı Ekrem Erdem’in yurt çapında sürdürdüğü “Dilimiz Kimliğimizdir” 

konferans dizisinin üçüncüsü Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen 733. Türk Dil 

Bayramı Haziran ayı etkinlikleri çerçevesinde Karaman’da gerçekleştirildi. Erdem 

konuşmasında: “Bizi biz yapan, bize kimlik kazandıran, millet olarak da millet yapan 

dilimizdir. Dolayısıyla dilimize her şeyden önce değer vermemiz, önem vermemiz gerektiğine 

inanıyorum” dedi.  

 

Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem’in yurt çapında sürdürdüğü “Dilimiz 

Kimliğimizdir” konferans dizisinin üçüncüsü Karaman’da gerçekleştirildi.  Karaman Belediyesi 

tarafından düzenlenen 733. Türk Dil Bayramı Haziran ayı etkinlikleri çerçevesinde Piri Reis Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu konferansın ardından program bu yıl ilk defa 

verilen Türkçe ödül töreni ile sona erdi. 

Panel Karaman Belediye Başkanı Dr. Kâmil Uğurlu’nun açış konuşmasıyla başladı.  Uğurlu 

konuşmasında: “Türk dil kütüphanesini açtık. Bu bir başlangıçtı. Şimdi bu kütüphanenin daha iyi bir 

ortamda gelişebilmesi için yeni bir yer yapacağız. Yaklaşık 1 ay içinde Orhun anıtlarının kopyalarını 

Karaman’a dikeceğiz. Burada bugün kamuoyu 2 önemli hadiseye şahitlik edecek. Birincisi Dil ve 

Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem Beyefendi bizlere “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu bir 

konuşma yapacak. Ardından bu yıl ilk defa başlattığımız, bundan sonra da devam ettireceğimiz 

Türkçenin Nobeli niteliğinde, Türkçe için emek vermiş, ter akıtmış, kişi veya kurumlara bir ödül 

vereceğiz. Bu ödül uluslararası standartlara uygun yönetmeliği olan bir ödül olacak.” dedi. 

Daha sonra kürsüye çıkan Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, “Dilimiz 

Kimliğimizdir” konulu sunumunu yaptı. Erdem konuşmasında şunları söyledi: “Öncelikle bizi burada 

buluşturan, bu değerli programı organize eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii 

Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanı Türkçemiz açısından önemli. Dil şuuru açısından önemli. Bu 

açıdan alkışlıyoruz ve hayırla yâd ediyoruz. Bu ve benzeri örnekleri tarihte görmek mümkün. Fark 

Karamanlıların bunu dünya gündemine taşımış olmaları. Karamanoğlu Mehmet Bey kadar 

Karamanlıları tebrik ediyorum, sizleri tebrik ediyorum. Bu dilimize kültürümüze çok büyük katkıları 

olan bir etkinliktir. Ben bugün Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı olarak huzurunuzda 

bulunuyorsam bunu sizin şuurunuza borçluyum. Çünkü geçmişteki bu önemli hadiseyi Dil Bayramı 

olarak kutluyor, devam ettiriyorsunuz. Biz geçmişte Meclis’te Türk Dilinin sorunlarının araştırılıp 

çözülmesi için bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı 13 Mayıs’ta başlattık. Niye? Çünkü 13 Mayıs Türk Dili 

için önemli bir tarih. Karaman 50 senedir bu tarihte dil bayramı kutluyor. Dil önemlidir. İnsanı diğer 

mahlukattan ayıran en önemli özelliği dilidir. İnsanlardan dili alın diğer yaratıklardan ne farkı kalır? 

İnsanı insan yapan, insanları birbirlerinden farklı kılan da dildir. Biz bugün Alman diyorsak Almanca 

konuşanlar aklımıza gelir. Bizi biz yapan, bize kimlik kazandıran, millet olarak da millet yapan 

dilimizdir. Dolayısıyla dilimize her şeyden önce değer vermemiz, önem vermemiz gerektiğine 

inanıyorum.  

Biz Anadolu’ya gelmeden önce burada birçok medeniyet vardı. Bunlardan bir tanesi insanlığa yazıyı 

kazandıran Sümerler çok büyük bir medeniyetti. Çok büyük bir medeniyet olmasına rağmen bugün 



burada Sümerler yok. Neden gittiler? Bunların yok oluşlarının altında bir tek sebep var. Dillerinin 

kaybolmuş olması. Orta Asya’dan Türk olarak çıkıp Anadolu’da kaybolan birçok Türk kavimleri var. 

Balkanlardaki kavimlerin birçoğunu araştırsanız Türk kavimleriyle karşılaşırsınız. Dillerini kaybettikleri 

için Türklüklerini de kaybetmişlerdir. Yani dil varlık sebebimizdir. Dil yoksa yokuz bu derece önemli. 

Ama günümüz Türkiye’sinde dile yeterince önem verilmemekte. Eğitim yok, iletişim yok. Çok basit ve 

küçük çabalarla buna sahip çıkabilecekken maalesef yapmıyor, yapamıyoruz. Biz de bu noktadan 

hareketle yola çıktık, Dil ve Edebiyat Derneği’ni kurduk ve derneğimiz 2 yaşında. “Dilimiz 

Kimliğimizdir” başlığı altında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konferanslar veriyorum. Biz Türkçeye 

sevdalıyız. Bunu toplumun tamamına mal etmek gibi bir görevimiz var. Bakın sevgili misafirler tarihte 

devletini kaybetmiş birçok milletler görüyorsunuz. Eğer bunlar dillerini kaybetmedilerse er ya da geç 

devletlerini yeniden kurmuşlardır. Dilini kaybeden devletini koruyamıyor ama dilini koruduysa 

devletini de koruyabiliyor. Bunun yegâne örneklerinden bir tanesi İsrail’dir. Kaç yüz yıl sonra devletini 

yeniden kurmuştur. Bir milleti var eden 3 yegâne unsur vardır. Dil, din, kültür. Türk Kültürü deyince 

dilimiz akla gelir, dinimiz akla gelir ve tarihimiz akla gelir. Türk tarihi çok geniştir ancak biz kıymet 

bilmiyoruz. Bakın Avusturalya’lılar her sene Çanakkale’ye gelip ayinler ve kutlamalar yapıyor. Neden? 

Çünkü bir dünleri yok. Dünü olmayanlar dünü yaratmaya çalışıyorlar. Millet olabilmek için kendilerine 

bir tarih yaratmaya çalışıyorlar. Bir dilleri yok. Bizim çok eski bir tarihimiz var. Dilimiz dünyanın en eski 

dillerinden biri. Beş bin yıl öncede Türkçe vardı, bugün de var. Dünya dilleri dediğimiz birçok dilin bin 

sene öncesine gittiniz mi, o dili göremezsiniz. Bin yıl önceye gittiniz mi İngilizce, bir kavim bir aşiret 

diliydi. Fakat bin yıl önce Türkçe bir devlet diliydi. Bizim varlık sebebimiz dilimizdir. Dilimize ne kadar 

sahip çıktığımız bugün için tartışılır. Geçmişimize kızarız. Özellikle Osmanlıların dilimizi hor kullandığı 

gibi bir düşünce hâkim. Ben buna karşıyım. Eğer Osmanlılar Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmeyip, 

sahip çıkmasaydı bugün karşımızda Türkçe diye bir dil olmazdı. Dilimiz olmasaydı biz olamazdık.” dedi.  

Yaşadığımız birçok sıkıntının dilimizi iyi kullanamadığımızdan olduğunu da söyleyen Erdem: “Bugün 

aile içi şiddetinde, sokaktaki şiddetinde en önemli sebebi dilin iyi kullanılamamasıdır. Kendini ifade 

edemeyen insanlar aciz insanlardır. Anada olsa babada olsa ne yaparlar şiddete başvururlar. Dile 

hâkim olamayan şiddete hâkim olur. Eğer bugün bir takım sıkıntılarımız varsa emin olun bu sıkıntılar 

Türkçeye hâkim olamamaktan oluyor. Aile içi mutlulukta, ülke içindeki mutlulukta dilimize bağlı. Ben 

çoğu zaman söylüyorum. Kelimelerin Türkçe olması dili Türkçe yapmıyor. Mesela bizim anayasamız 

Türkçe değil. İddialı bir söz. Kelimelerin Türkçe olması önemli değil. Anlaşılmıyor. Hâlbuki Türkiye 

Cumhuriyetinin anayasası Türk edebiyatının şaheseri olmalı. Örnek gösterilmesi lazım. Anayasa dili 

diye herkesin atıfta bulunması lazım. Milletvekilleri yemin ederken karıştırıyorlar, sizde kızıyorsunuz. 

Suç milletvekilinin değil ki, Türkçesi olmayan, anlaşılmayan yan yana konulmuş kelimeler. Ondan 

sonra Anayasa üzerinden kavgalar başlıyor. Niye? Bir kere anayasanın dili net değil. Hukuk dili net 

değil. Eğer dil noktasında bir besmele çekeceksek anayasadan başlamak gerekir” diye konuştu. 

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Tören öncesi Başkan uğurlu ödül gerekçesini şöyle 

açıkladı: “Karaman Türk Dil Bayramı Uluslararası Türkoloji Merkezi Büyük Ödül Komitesi, 2010 yılı 

ödülünün Misalli Büyük Türkçe Lügati’ne verilmesini kararlaştırmıştır. Komite, Misalli Büyük Türkçe 

Lügati, Divânü Lügati’t-Türk’ten bu yana hazırlanmış en büyük ve en kapsamlı sözlük olduğu kanaatine 

varmıştır. Eserin içinde 95 bin kelime ve 100 bin misal bulunmaktadır. Misalli Büyük Türkçe Lügat’inin 

hazırlanmasında ülkemizin en önemli şair ve dilcilerinin görev alması ayrı bir değer taşımaktadır. Nihat 

Sami Banarlı, Faruk Kadri Timurtaş, Tahsin Banguoğlu, Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, 

Semiha Ayverdi, Nezihe Araz, Ekrem Hakkı Ayverdi gibi Türk Edebiyat ve Kültür Tarihinin önemli kişileri 



bu eserin tamamlanmasında görev almıştır. Bu sebeple Karaman Vilayeti ve Belediyesi olarak, 

Uluslararası Türkoloji Merkezi 2010 Yılı ödülünü bu muhteşem çalışma sebebiyle, merhume Başkan 

İlhan Ayverdi’nin şahsında Kubbealtı Akademi Vakfı’na sunmakla, bir hakkın teslimini yaptığına 

inanmaktadır. Ödül olarak; Karaman Beyliği dönemine ait üzerinde Oğuz boylarının altı köşeli yıldızı 

ile Karamanoğullarının Ongun’u da olan kutsal kuşun yer aldığı para sembolize edilerek 10 bin TL. 

değerinde 150 gram altın belirlenmiştir.” 

Kubbealtı Akademi Vakfı Başkanı Sinan Uluant’a ödülünü; Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı 

Ekrem Erdem, Karaman Valisi Süleyman Kahraman ve Belediye Başkanı Dr. Kâmil Uğurlu birlikte 

verdi. 


