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“Dilimiz Kimliğimizdir”
Fuar kapsamında, Dil ve Edebiyat Derneği ve Dergisi olarak 
sivil toplum kuruluşları için ayrılan kısımda üye ve 
okurlarımızla buluşma imkânı yanı sıra bir takım etkinlikler 
gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Genel Başkanımız Sayın 
Ekrem Erdem’in “Dilimiz Kimliğimizdir ve Türkiye’de F Klavye”
konulu konferansı dilimiz Türkçeyi gündemleştiren ender 
etkinlerden biriydi.

15- 21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlene Boğaziçi Kitap
Günleri  yayıncı  ve  sivil  toplum  kuruluşlarını  okurlarla  buluşturdu.  Bu  yıl  ikincisi
düzenlenen fuarın konuk ülkesi Almanya’ydı. Bu çerçevede Alman edebiyatını konu
alan  pek  çok  söyleşi,  Alman  yazarlar  ile  toplantılar,  Almanya’ya  göç  etmiş  Türk
yazarlar ve Türklerin Almanya’da ikinci, üçüncü nesil edebiyatçılar olarak ürettikleri,
Türkiye’ye  göç  etmiş  Alman  entelektüellerinin  Türkiye’deki  akademik  hayata
katkıları gibi pek çok konuda söyleşiler gerçekleştirildi. Almanya ve Türkiye’yi kitap
fuarının  teması  olan  göç  çerçevesinde  bir  araya  getiren  etkinliklerle  zengin  bir
kültürel iklim oluşturulmuş oldu.

Fuar  kapsamında,  Dil  ve  Edebiyat  Derneği  ve  Dergisi  olarak  sivil  toplum
kuruluşları için ayrılan kısımda üye ve okurlarımızla buluşma imkânı yanı sıra bir
takım etkinlikler gerçekleştirme fırsatı  yakaladık.  Genel Başkanımız Sayın Ekrem
Erdem’in “Dilimiz Kimliğimizdir ve Türkiye’de F Klavye” konulu konferansı dilimiz
Türkçeyi gündemleştiren ender etkinlerden biriydi.

Ekrem Erdem konuşmasına Türkiye’de Türkçenin yakın  dönem içinde siyasete
malzeme  edilmesinin  etkilerinin  devam  etmekle  birlikte  azaldığı  vurgusunu
yaparak  başladı.  Aydınlarımızın  Türkçenin  önemi  konusunda  yeterince  dikkatli
olmadığını ifade eden Erdem: 

“Bugün varsak, bunu biraz da dilimize borçluyuz. Varlık sebebimiz olan dilimizi
yeterince  güzel  kullanmıyoruz.  Âdeta  milletçe  el  ele  vererek  dilimizi  tüketme
noktasında  bilerek  ya  da  bilmeyerek  ciddi  bir  gayretin  içerisindeyiz.”  şeklinde
konuştu. 

Erdem, dilin, insanın kişiliği olduğunun altını çizerek Türkçe eğitimi konusunda
da:  “Dil  paradır,  ekonomidir,  kültürdür,  dindir,  kişiliktir.  Ancak her şeyimiz  olan,
bizi  biz  yapan  bir  değeri  şuursuzluğumuzdan,  bilmediğimizden,
önemsemediğimizden hor kullandık.  Okullarda en önemli  dersimiz Türkçe olmalı,
Türkçe’yi bir baraj dersi hâline getirmek lazım. Çünkü hayatta başarılı olmanın yolu
dilden  geçer.  Türkçe’yi  doğru  kullanamayanların  diğer  derslerde  başarılı  olma,
hayatta başarılı olma şansı yoktur.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Türklerin  yabancı  dil  öğrenemeyeceği  konusundaki  yaygın  anlayışın
oluşmasında  kendi  dilimizi  bilmemekten  kaynaklanan  sorunlar  yumağının  etkin
olduğunu dile  getiren  Erdem “Kendi  dilini  bilmeyen  yabancı  dil  nasıl  öğrensin.”
dedi.



“İnsan dilinin arkasında gizlidir.” şeklindeki hadisin de hatırlatıldığı konuşmada
dinimizin  de  insanların  dillerini  korumaları,  güzelleştirmelerine  insanları  teşvik
ettiği belirtildi ve dil ile kişilik ve kimlik arasındaki İslam’ın kurduğu irtibata dikkat
çekildi. 

Ekrem  Erdem,  aile  içindeki  sorunların  bile  dili  doğru  kullanamamaktan
kaynakladığını söylerken  örnek yerine,  misal yerine “atıyorum” gibi suni kelimeler
kullanılması halinde iletişim sorunlarının aşılamayacağını belirtti.  

Dil  kişilik  ilişkisine  medeniyetler  tarihinden  örnekler  veren  Erdem,  dilini
kaybeden milletlerin kimliğini kaybettiğini bugünkü Bulgar ve Macar toplumlarını
örnek vererek açıkladı. 

Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin siyasi, uluslararası başarılarla birlikte
geliştiğini ve Türkçeye talebin bütün dünyada arttığını da söyledi.  

Ancak bütün bu olumlu gelişmelerle birlikte daha hassas olunması gerektiğinin
de  altını  çizdi.  Türkçe  alfabe  ve  söyleyişe  uygun  F  klavyenin  yaygınlaştırılması
gerektiğini söyleyen Ekrem Erdem, Türkçenin bilgisayar klavyesinde de dışlandığını
ileri  sürerek,  “Klavyenin  üzerinde  yazan  “delete”,  “escape”  gibi  kelimeleri
Türkçeleştirelim önerisini yineledi. 


