Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

1 - Yazý Dili ve Konuþma Dili

Türkiye&rsquo;nin milli dili Ýstanbul Türkçesi&rsquo;dir; buna þüphe yok! Fakat, Ýstanbul&rsquo;da iki Türkçe var: biri konuþulup
yazýlmayan Ýstanbul Lehçesi, diðeri yazýlýp da konuþulmayan Osmanlý, dilidir. Acaba, milli dilimiz bunlardan hangisi olacaktýr?
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Bu soruya cevap vermeden, dilimizi, baþka dillere karþýlaþtýralým: baþka diller de, milletlerinin baþkentlerine ait dillerdir. Fakta,
baþka baþkentlerin hepsinde, konuþulan dille yazýlan dil yaný þeydir. Demek ki, konuþma diliyle yazý dilinin birbirinden baþka
olmasý, sadece Ýstanbul&rsquo;a özgü bir durumdur. Bütün milletlerde bulamayýp da yalnýz bir millette rastlanýlan bir durum
normal olabilir mi? O halde, Ýstanbul&rsquo;da gördüðümüz bu ikilik bir dil hastalýðýdýr. Her hastalýk tedavi edilir; o halde, bu
hastalýðýnda tedavisi gerekir. Fakat bu tedaviyi yapabilmek, yani dildeki ikiliði ortadan kaldýrmak için, þu iki þeyden birin yapmak
gerekir. Ya, yazý dilini ayný zamanda konuþma dili haline getirmek, veya konuþma dilini ayný zamanda yazý dili haline koymak.

Bu iki seçenekten birincisi mümkün deðildir; çünkü, Ýstanbul&rsquo;da yazýlan dil, doðal bir dil deðil, Esperanto gibi yapay bir dil
Arapça, Acemce ve Türkçe&lsquo;nin sözlüklerini, dil bilgisi kurallarýný , vurgularýný birleþtirmekle meydana gelen bu Osmanlý
Esperantosu nasýl konuþma dili olabilsin? Her anlam için en az üç eþ anlamlý kelime, her tamlama için en az üç biçim her edat iç
az üç sözcük bulunan bu suni gereksizlikler karýþýmý nasýl canlý bir idil haline girebilsin?

Demek ki, Ýstanbul&rsquo;da yazý dilinin konuþma dili haline geçmesi mümkün deðil, bunun mümkün olmadýðý yüzyýllarca uðra
baþarýya ulaþýlamamýþ olmasýndan da bellidir. Diyelim ki, bir takým zorlayýcý yasalarla Ýstanbul halký bu garip yazý diliyle kon
baþlamýþ olsaydý bile, yine bu yazý dili, gerçekten milli dil olamazdý. Çünkü onu, konuþma dili olarak, yalnýz Ýstanbul &lsquo;un
bütün Türkiye&rsquo;nin kabul etmesi gerekirdir. Bu kadar büyük bir topluluða ise zorla, hiçbir þey kabul ettirilemezdi.

O halde, yalnýz bir seçenek kalýyor; Konuþma dilini yazarak yazý dili haline getirmek! Zaten halk yazarlarý bu iþi eskiden beri
yapýyorlardý. Osmanlý edebiyatýnýn yanýnda, halk diliyle yazýlmýþ bir Tür edebiyatý altý, yedi yüzyýldan beri vardý. Demek ki, d
kaldýrmak için, yeniden hiçbir þey yapmaða gerek yoktu. Osmanlý dilini hiç yokmuþ gibi bir tarafa atarak, halk edebiyatýna temel
görevi gören Türk dilini olduðu gibi milli dil saymak yeterli idi: iþte Türkçüler, dilimizdeki ikiliði kaldýrmak için, þu prensibi kabul etm
yetindiler: Ýstanbul halkýnýn ve özellikle Ýstanbul hanýmlarýnýn konuþtuklarý dili yazmak. Böylelikle yazýlacak olan Ýstanbul&rs
konuþma diline yeni dil sonra güzel Türkçe, daha sonra Türkçe adlarý yeni verildi.
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