
Tekst 1 Kıyılar ve yollar 

Sunay DEM RCAN

  1  Giderek, kıyıları yollardan ibaret bir ülke haline geliyoruz. “Geli elim, büyüyelim, 
betonla alım” ideolojisi ülkemizde her zaman popüler oldu. imdi de betonla ma sırası Batı
Karadeniz’de!..  

  2  Her ne kadar bilinen bir adı ve resmen onaylanmı lı ı olmasa da dünya üzerinde geli mi
olmayı; ülke yüzölçümünü kaplayan beton ve asfalt miktarıyla ölçen bir ideoloji vardır. “A a
babalı ını” in aatçı kesimin yaptı ı bu ideolojiye, siyasetçi - idareci sınıfının da sıkı destek verdi i
bilinen bir gerçektir. 

  3  “Geli elim büyüyelim, büyüyelim betonla alım” tekerlemesi ile birlikte bu ideoloji, bizde de 
fazlasıyla popülerdir. Bu nedenledir ki ülke dört bir yandan dozerler, vinçler ve beton 
kamyonlarıyla çevrilmi ; dev bir antiye görünümü almı tır. imdi diyeceksiniz ki, “Ne olacak 
peki, geli meyelim mi?”  

  4  Geli elim elbet. Bu konuda kimsenin bir itirazı yok. tiraz, geli me adına ülkenin do al
de erlerinin ortadan kaldırılmasına... n aatçılar diyor ki: “Hele bir geli elim, do ayı sonra 
elbirli i ile koruruz.” Geriye, do a adına korunacak ne bırakacaklarsa? Bilindi i üzere, temeline 
beton dökülmü  bu ideolojinin gözü do al alanlar üzerine dikilmi tir. Ülkenin do al de erlerini 
gösteren bir harita açsanız (böyle bir harita da yok ama!), nerede bir göl, akarsu, kıyı varsa; orada 
mutlaka baraj, yol, konut, fabrika türünden betona ba lı bir proje görürsünüz mutlaka.  

  5  te bu betonla ma hamlelerinden biri de karayollarının, Karadeniz sahillerine “Yol yapalım!” 
demesiyle ortaya çıktı. Önce Do u Karadeniz sahilleri, “Mevcut yolu geni letiyoruz...” savunusu 
ile bir güzel dolduruldu. Do u Karadeniz bölgesine gidenler bilir; yol boyunca zaten birkaç tane 
küçük koy ve kumsal vardı. Onlar da yol u runa, ta larla, kayalarla dolduruldu. imdi sıra Batı
Karadeniz’e geldi. stanbul’dan Samsun’a kadar sahilden yol yapılıyor. “ yi ya yapılsın, fena mı?” 
diye sorabilirsiniz. Ama i  o kadar kolay de il.

  6  Yol güzergâhı bölümlere ayrılıp müteahhitlerimiz arasında payla tırılmı . Bu bölümlerden bir 
kısmı kıyı kumulları üzerinden geçiyor; bir kısmı ise denizden. Evet, yanlı  okumadınız, deniz 
doldurularak yol yapılacak.

  7  Samsun - Sinop karayolunun, Yakakent - Gerze arasındaki bölümünün yakla ık 40 kilometresi, 
Do u Karadeniz’de oldu u gibi, denizin üzerine in a edilecek. ki eridi gidi e, iki eridi de 
dönü e ayrılmı , 70 metre geni li inde bir yol olacak bu.  

  8  Peki, bu bölgedeki kıyılar yol olunca ne olacak? Balıklar ve di er deniz canlıları yumurtalarını
yola bırakacak ve yoldan beslenecek herhalde (“Dikkat balık çıkabilir!” eklinde bir levha da 
koyarlar artık). Akdeniz Foku kazara yine Karadeniz’deki ma aralarına dönmeye kalkarsa, ba ını
yola toslayacak. Denize girmek isteyen olursa da artık kendisini yoldan a a ıya atacak çaresiz... 
Nasıl geri çıkılaca ı ise imdilik meçhul, zira yolun yüksekli i 5 metre. 

  9  Yetkililerin söylediklerine göre, amaç Batı Karadeniz’deki ula ımı kolayla tırmak, deniz 
kıyısındaki arazileri de erlendirmek, mevcut kıyıları denizin a ındırma etkisinden (kıyı erozyonu) 
korumak, bölgedeki turizm potansiyelini canlandırmak. Peki tüm bunlar için denizin ve kıyıların
doldurulması art mı? “Evet” diyor konu tu umuz müteahhit firma yetkilisi. “Denizi 
doldurmazsak tünel açmamız gerekiyordu ki, bu da son derece pahalı.” 40 kilometrelik yol, 180 
milyon Amerikan dolarına mal oluyormu .

10  Ama yine de benim anlamadı ım bir ey var; bunca yolun deniz doldurularak yapılması neye 
göre, ne kadar ucuz? Do ru ya, kıyılar ucuz! Do a bedava! Göller, akarsular, bozkırlar, kıyılar,
toprak, su, kum, çakıl... Hepsi bedava. Ne zaman ö renece iz do anın da bir bedeli oldu unu? 
Üstelik bu bedelin içinde, öyle “ ak” diye nakit parayla ödenemeyecek bir de de er oldu unu.  

11  Neyse bu akçeli i ler görüldü ü gibi biraz karı ık. Biz dönelim yine yolumuza ve can alıcı
sorumuzu soralım beton dü manı sevgili okura: “Bu yolla beraber sadece kıyılar mı tahrip 
olacak?” Bu imdilik belli de il, zira Batı Karadeniz bölgesinde Sinop - Ayancık arasında Sarıkum 
Gölü var ki ülkede bir tane. Sarıkum, bir “Tabiat Koruma Alanı”. Hemen kıyıdaki bu küçük 
lagünün çevresi me e ve di budak ormanlarıyla kaplı. Alanın içinde ise yaban atları, karacalar, 
ku lar... Yolun Sarıkum yakınından bir yerden geçmesi gerekiyor. ster misiniz, bizim i güzarlar
“Tabiatı Koruma Alanı, devlet malıdır, kamula tırma olmaz, ucuzdur” diye gölün hemen 
kenarından geçirsinler yolu? Ya Sakarya Deltası’nın Karasu kumulları? Bu alanlardaki onlarca 
endemik bitki?  
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12  Çevre Bakanlı ı’na sordum, “Burası için Çevre Etki De erlendirmesi (ÇED) yapıldı mı?” 
diye... “Yok” dediler. Ho , olsa ne olacak? Bodrum Yalıkavak’ta yapılacak olan yat limanı için 
Çevre Bakanlı ı’nın hazırlattı ı rapor, “Burası Akdeniz Foku’nun üreme alanıdır, yat limanı
yapılmamalıdır” dedi i halde, “fok kaç para eder ki?” diye soran zihniyet, burası için “ÇED 
olumlu” görü ü verdi. Karadeniz kıyılarına mı hayır denilecek?  

13  Ö rendi imize göre, Batı Karadeniz yoluna dair ilk plan, mevcut yolun geni letilmesi, 
geli tirilmesi yönündeymi . Sonra i in ekli de i mi ; kıyıların cazibesine dayanamamı lar
anla ılan! “Yenilikte hayır vardır” diyerek yepyeni bir yol yapmaya karar vermi ler.

14  Bu ülkede nasıl ulusal enerji, e itim, tarım politikası yoksa, ula ım politikası da yok. 
Karadeniz’de deniz ula ımı hiç mi dü ünülmüyor? Saatte 65 ta ıtın geçti i bir güzergâha (oturup 
ü enmeden saydım) dev gibi bir yol yapıyoruz.  

 Hem de ne pahasına?  

Aktüel, 5-10-2000 
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Tekst 2 

 Dünya, 9-6-2000
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Tekst 3 

Batı Sinemasında Türk imgesi 

Duygu Durgun 

  1  Batı Türkiye’ye nasıl bakıyor; geçmi te nasıl baktı? Tanzimat’tan günümüze kadar bir yüzünü 
Batı’ya dönen Türkiye’nin sahip oldu u   12   nasıl olu tu? Bu soruların ‘sinemasal’ yanıtlarını
ö renmek isteyenler için önemli bir ba vuru kitabı ‘Batı Sinemasında Türkiye ve Türkler’ ( nkılap 
Kitabevi, 1996). 

  2  Kitabı, ‘Türk Sinema Tarihi’, ‘Cadde-i Kebir’de Sinema’, ‘Bir Levanten’in 
Beyo lu Anıları’ adlı yapıtlarından tanıdı ımız   13  Giovanni Scognamillo 
kaleme aldı. Batı sinemasının Türkiye ve Türkler ile kar ıla masının öyküsünü 157 
filmi örnek göstererek anlatan Scognamillo, ‘Türk’ imgesinin Batı sinemasında
nasıl ve hangi amaçlarla yansıtıldı ına ili kin önemli saptamalarda bulunuyor. 

  3  Batı sinemasında ‘Türk’ imgesinin nerede durdu unu anlatan bu çalı ma 
Scognamillo’ya göre anlatması hiç de kısa olmayan bir öykü.   14   en düzeysiz 
filmin, en sıradan yapımın bile arkasında altı çizilmesi gereken siyasal, toplumsal, 
ekonomik, kültürel gerçekler var. 

  4  – Ara tırmanızın ba lı ını ‘Batı Sinemasında Türkiye ve Türkler’ olarak 

belirlerken neyi amaçladınız?

 Bu tür kitapları yazmakta yarar oldu unu dü ünüyorum çünkü Türkiye sürekli olarak   15  . Bizim 
için neler dü ünülüyor? Yurtdı ında dü man mı dost mu olarak görülüyoruz? Türk kavramı
üzerine çok sayıda çalı ma yapılıyor ama genellikle yurtdı ında. Edebiyatta, sinemada, çizgi 
romanda, pop müzikte Türkiye üzerine pek çok çalı ma var. 

  5  Örne in Fransa’da bir Amerikalının 16. ve 17. yy’larda Fransız edebiyatında Türk imgesi 
adıyla bir ara tırması yayımlandı. Bu tarz çalı maların Batılılar tarafından yapılması bana   16  .
Bu çalı malar burada yapılmalı. Ancak kaynaklar çok yetersiz. Ben de bu alandaki eksikli i
gidermek için bu çalı mayı yapmak istedim. Tabii bir de çok sayıda yabancı filmde çalı tı ım için 
bu i in nasıl, ne zaman ba ladı ını ara tırmak istedim.   17   kısmen kendi ar ivimden, kısmen 
deneyimlerimden, kısmen de yurtdı ındaki kaynaklarla yazı arak ortaya çıktı. Hazırlanması 3 yıl
sürdü.

  6  – 1930’lu yıllarda Batı’da ‘Türkiye’ denince hâlâ Osmanlı kavramının akla geldi ini 

söylüyorsunuz.

 O yanlı lık, bilgisizlikten ve ticari sinemanın belirli kalıplar kullanmasından kaynaklanıyor. 30’lu 
yıllarda macera filmleri çekiliyordu Türkiye’de. Yabancı bir yönetmen o tarihlerde 
stanbul’a geldi inde Do ulu bir ey arıyordu. Buraya gelip de hamalları çekmeyen 

yönetmen yoktu. O imajlar   18   imajlardı tabi. Tecimsel sinemada seyircinin ne istedi i
belli oldu undan o imajlarla yetiniyordu. 

  7  – Son zamanlarda Türkiye ve özellikle stanbul’un ‘Do ulu’ görüntüsünü yitirdi i için 

Batılı sinemacılar için cazip olmadı ını söylüyorsunuz.

stanbul son zamanlarda Batılı sinemacı için esteti ini yitirdi. stanbul’da bugün tarihsel 
bir film çekmek zordur. Oryantalist bakı  da artık ça dı ı kaldı, çünkü o dönem kapandı.
Bu yüzden Türkiye egzotik bir ülke sayılmıyor. Japonya ya da bir ba ka ülke de artık
egzotik de il, çünkü globalle me bütün yerel özellikleri   19  .

  8  – Batı sinemasında Türkiye’den konu tuk ama ya di er taraf? Türk sineması Batı unsurunu nasıl

kullandı, hiç kli eye ba vurmadı mı?

 Bunu dü ünmedim de il, fakat bu tür bir çalı ma   20   pek lehine olmaz. Türk sineması Batı
konusunda çok daha fazla kaba kli eye ba vuruyor. 

 Özellikle tarihi konularda, oven bir anlatıma yöneliyor. Elbette böyle bir çalı manın, bir denge 
kurmak açısından yapılması gerekiyor. 

  9  – Türkiye’ye gelip giden pek çok yönetmenin setinde bulundunuz. Deneyimlerinizi, 

gözlemlerinizi yayımlamayı dü ündünüz mü?

   21   hazırda bekliyor. Henüz yayımlanmamı  anılarımı topladım. Sinema ara tırması çok önemli 
bir konu. Geçmi i iyi bilmek gerekiyor. Bugün sinemayla ilgilenen gençlerin çok sevdi i bir 
yönetmen var. Tarantino. Ama Tarantino’yu do ru anlamak için yaptı ı filmin türünün geçmi ini 
bilmek gerekiyor. Tarantino yeni bir ey söylemiyor aslında. Bunu görmek için 40’ların macera ve 
aksiyon filmlerine dönmek ve onları çözümlemek gerek. 

Cumhuriyet, 21-2-1997 
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Tekst 4 Sarayburnu 

YAZI ODASI
Selim leri

SARAYBURNU
  1  Burada deniz bir uçtan bir uca öylesine çalkantılı, öylesine akıntılı oldu undan, 

kom umuz Deli Muazzez Hanım’ın ikide birde Sarayburnu’na gidip, kendini 
denizlere, rüzgârlara vererek hafakanlarını yatı tırdı ı söylenirdi. 

  2  Kırkı a kın yıl öncesinin stanbul’unda, biraz ıssız Sarayburnu’na bir hanımın tek 
ba ına gitmesi cesaret i i sayılır, bu cesaret de Muazzez Hanım’ın delili ine verilirdi. 

  3  Oysa Sarayburnu, Bizans döneminde, imparatorluk sarayının bahçeleriyle çevrili 
oldu undan Bahçelerburnu diye anılırmı . Fatih Sultan Mehmet Yeni Saray’ı, yani 
Topkapı Sarayı’nı yaptırtmadan önce, Bahçelerburnu artık bir zeytinlik olup çıkmı .

  4  Yüzyılların, Bizans’ı da sayarsak, binyılların anılarını ta ıyan Sarayburnu’nda 
Muazzez Hanım’ın günün birinde kendini denize ataca ından korkulurdu. O zamanlar 
stanbul’da böylesi bir söz vardı, bunalanlar söyler, kendimi Sarayburnu’ndan denize 

ataca ım derlerdi. Bir semt, bir yöre, bazan bir deyime kaynak olabiliyor. 
  5  Çocuklu umda Sarayburnu’na Atatürk heykelini görmem için götürülmü tüm. 

Yazın en sıcak gününde bile alabildi ine esintili burun bizim gitti imizde sonbahar 
günü hayli serin, ürpertiliydi. 

  6  Sarayburnu sıkça gitti im bir yer de ildir. Ama severim oralarda gezinmeyi. 
Sarayburnu’nda ne a klarım, ne heyecanlarım oldu. Bana hep yalnızlık duygusu verir. 
Yine de, stanbul’u ku atmı  bir yerdir. Kısa bir yürüyü le, hem Marmara’yı, hem 
Bo az’ı, hem de Haliç’in giri ini ku atabilirsiniz. 

  7  Denizden karaya döndü ünüzde stanbul’un tarihî silueti hâlâ size bir eyler
söyleyebilir. 

  8  Sarayburnu’nun kamuya açılması için yirminci yüzyılın ba ları beklenmi . Gerçi 
1880’lerde hem rıhtım, hem tren hattı bu tarihî bölgede önemli de i tirimleri 
gerektirmi . Nihayet Gülhane Parkı 1910’larda halka açılarak, çevre birdenbire gezinti, 
e lence yeri olmu .

  9  Bu hava günümüze kadar sürmü tür. 
10  Çay bahçeleri, park her zaman renkli. Kaçamak ve iirli flörtler, bir gelin 

arabasından inen gelinle damat, ne eli topluluklar, genç insanlar, Sarayburnu’na tuhaf, 
hem sevinçli, hem içli bir anlam katıyor. 

11  Amatör balıkçıları da unutmayalım. Elde olta, günü burda noktalıyorlar. Trafi in 
gürültüsünü Sarayburnu’nun do a ça rı ımlı esinitisi bir ölçek de olsa perdeliyor. 

12  Seyrek gelirim Sarayburnu’na dedim ama, bazen kar ı kıyıları buradan görmek bir 
özlem olup çıkar. Günün her saatinde kar ı kıyıların, kar ı yakanın renkleri, ı ıkları
de i ir. Hele lodosta, kar ı kıyılar birden yakla ır. te Kızkulesi! 

13  Ya adı ım stanbul’un görünümleri de de i ti. Yalnızca renkler, ı ıklar de il.
Çocuklu umun ve gençli imin Sarayburnu’ndan gördü üm ba ka bir Haydarpa a,
ba ka bir Üsküdar, ba ka bir Kadıköy’dü. Ye iller vardı, yapı yo unlu u cinnete 
varmamı tı. Deniz daha mı hırçın maviydi? imdi kirlenip yorgun dü mü .

14  Neyse ki Sarayburnu ‘çay bahçesi’ gelene ini koruyor, üstelik gece-gündüz! 

 Kısaltılarak alınmı tır

 Cumhuriyet Hafta, 25-2-2000 
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Tekst 5 Havagazı

Dünya, Haziran 2000 
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Tekst 6 Türkçem hakkında

Zümrüt’ten akisler 

A. M. C. engör

Türkçem hakkında 

  1  Cumhuriyet Bilim Teknik Yayın Yönetmeni Orhan Bursalı bana belli aralıklarla 
okuyucularımdan gelen mesajları iletiyor. Bunların bazıları yazılarımda kullandı ım Türkçe 
hakkında. Birkaç okurum dilimi ‘eski’ bulduklarını yazıyorlar, ‘eski kelimeleri’ niçin kullandı ımı
soruyorlar. Zümrütten Akisler kö esinin ilk yılının makalelerini topladı ım Zümrütnâme ba lıklı
kitabımın (Yapı Kredi Yayınları, 1999) önsözünde dil hakkındaki görü lerimi ve kullandı ım dilin 
özelliklerini anlatmı tım. Burada bunları belki daha da açık olarak özetlemekte fayda oldu u
kanısındayım. 

  2  Kanaatimce, dil yalnızca bir araçtır: insanın kendini ifade aracı. Karl Bühler’in i aret etti i gibi, 
bu aracın üç temel i levi vardır: 1) ifade, 2) i aretleme ve 3) betimleme. Karl Popper bu üç i leve 
bir de tartı ma i levini eklemi tir. Dil, yazılı ve sözlü olarak geli ir, fakat en büyük geli mesini tüm 
toplumlarda hep yazılı ortamda göstermi tir. Bir toplumda yukarıda sıralanan i levler yazılı
ortamda ne denli yaygın olarak kullanılırsa, o toplumun dili o nisbette homojenle ir ve geli ir. Böyle 
geli mi  dillere en iyi örnekler 15. yüzyıl ortasından beri matbaayı çok yaygın olarak kullanan 
Avrupa toplumlarınınkilerdir. Çince ve Arapça ise Avrupa toplumu dı ındakilerin en  
geli mi leridir. Osmanlı toplumunda dil yazılı ortamda yaygın olarak kullanılmadı ı gibi, toplumun 
büyük bir kesimi tarafından, i levlerinin de sadece ifade ve i aretleme ile ilgili olanları
kullanılmı tır.  
Bu nedenle dil yaygın olarak cahil zümrenin basit dü ünce ve his dünyasını dile getiren bir araç 
olmanın ötesine gidememi , daha zengin bir ifadeye ihtiyaç duyulan bireysel durumlarda ise 
genellikle Arapça, Farsça, daha sonra Fransızca gibi daha geli mi  dillerin kelime hazinelerinden, 
cümle kurulu larından, hattâ kavram zenginliklerinden yararlanılmı tır (Divan ve Servet-i Fünun 
Edebiyatı bunun örnekleriyle doludur). Ancak bu kelime ve yapı ö esi dev irmeleri, bireylerin 
anlık ihtiyaçlarına göre yapılmı  oldu undan ve entelektüel bir dil kullanımı gerektiren toplumsal 
bir faaliyetin parçası olarak yapılmadı ından, hiçbir zaman ya ayan ve geli en bir dilin dokusunu 
olu turmamı lardır. Osmanlıca diye bahsedilen yamalı bohçanın sorunu, bu ekilde birbirinden 
kopuk icat edilmi  özel dillerin rastgele bir toplulu u olmasındandır, yoksa yabancı dillerden aldı ı
kelime ve yapı ö elerinin çoklu unda de il. Sözlü ündeki 600.000 kelimenin ço u ait oldu u
Germen dil ailesinin dı ından gelen ngilizce, bunları temizleme e kalksa kullanılamaz bir dil 
haline gelir. ngilizce’de pek çok kelime hattâ Lâtince tamlamalar halindedir! ngilizce’nin gücü, 
saf bir dil olmasından de il, o dille yaratılmı  olan muazzam entelektüel hazine nedeniyle 
ngilizce’deki tüm kelimelerin artık ngilizce konu an insanların ‘dü ünsel malı’ olmu

olmasındandır. Aynı ey Almanca ve Fransızca için de geçerlidir, veya talyanca ve Rusça için de. 

  3  Atatürk’ün dil devrimi, Osmanlıca denen yamalı bohçadan kurtulup, kullanılabilir, akılcı bir dil 
geli tirmek için yapılmı , bunun için de harf devrimi ve okuma-yazma seferberli i ile 
güçlendirilmi tir. Bunun, ne yazık ki 1932 – 1936 yıllarında, kısmen Atatürk’ün bir Türk milleti 
(yani Osmanlı toplumunun tersine, bir arada ya ayabilecek kadar yeknesak bir toplum) yaratma 
gibi olumlu çabalarının, kısmen de ne kadar olumsuz oldukları kinci Dünya Sava ı’nda pek acı bir 
ekilde görülmü  olan etnik milliyetçi/ırkçı akımların etkisinde tasfiyecili e ve ‘öz-Türkçecili e’

yöneldi i muhakkaktır. Ancak Atatürk bunu, dili geli tirmek yerine tahrip edecek bir istikamet 
oldu unu görerek daha sonra terketmi tir. Bu gayrıbilimsel yol, onun ölümünden sonra ancak 
belirli bazı uç gruplar tarafından izlenerek dil devriminin bir uygarlık dili olu turma amacı yok 
sayılıp devrim tasfiyecilik ve öz-Türkçecilikten ibaretmi  gibi sunulma a çalı ılmı tır.

  4  Dil devriminin gerçek amacını en iyi anlayanlardan ve en ate li taraftarlarından olan büyük dâhî 
Hasan-Âli Yücel bakanlı ı esnasında tasfiyecili e cephe alarak bunun taraftarlarını Türkçe yerine 
tasfiyecili in partizanlarından Nurullah Ataç’a atfen ‘Ataç’ça’ konu makla itham etmi tir. ‘ mece’ 
dergisinin ikinci sayısındaki yazısında, yani öldü ü yıl, Hasan-Âli batı ve do uyu Fransızca ouest 
ve est, ark ve garbı da orient ve occident kar ılı ı kullanmayı teklif ediyor. Bir ba ka yazısında
“hürriyet yerine özgürlük kullanmam diyor,” çünkü hürriyet kelimesine ba lı pek çok tarihi kavram 
hatta his vardır! Hürriyet’i atarsak bilincimizi onlardan temizlemi  oluruz ki bu asla yapılmamalıdır
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diye dü ünüyor. Katılmamak ne mümkün? Çünkü dilde devrim, tam bir kültürel devrimin parçası
olmadıkça yapılamaz. Tam kültürel devrim ise ancak tarihi tamamen unutmakla olabilir ki bu da 
asla mümkün de ildir. 

  5  Benim kullandı ım Türkçe, dilin yukarıda belirtilen dört i levine en iyi cevap verecek ekilde 
olmak amacındadır. Hiçbir politik etki altında olmamasına özen gösterdi im Türkçemin ses içeri i,
bilebildi im kadarıyla, stanbul lehçesinin bu yüzyıl ba larında konu ulan eklindeki gibidir (yani 
ebeveynimin ö rendi i, Türkçe büyük ses uyumuna hapsolmamı  Türkçe). Kelime hazinesi, 
Türkçenin -ki bunun içine pek çok azınlık kelimesi ve tamlaması da dahildir- duyabildi im ve 
okuyabildi im zenginli inin tamamını ayırım yapmadan (yani Arapça, Fransızca, Yunanca, 
talyanca, Ladino, Sefardim vb kökenli kelimeleri ayıklamadan) kapsar. Ben konu urken ve 

yazarken böyle bir Türkçenin ortaö retim düzeyinde verildi ini varsayarak konu ur ve yazarım. 
Kelime bilgisi bu düzeyin altında olan (benim de yaptı ım gibi) sözlüklere sıkça ba vurarak bunu 
geni letebilir. Dü üncenin en önemli aracı olan dil, hiçbir nedenle fakirle tirilmemelidir. Bu 
nedenle ben Ataç’ça konu mam ve yazmam, dilimi meselâ bir Azra Erhat’ın dilinin yoksullu una 
ve yapmacıklı ına dü ürmemek için gayret ederim. 

  6  Dilin tüm zenginli ini hiç ku kusuz toplumun pek küçücük bir kesimi olan entelektüel elit 
kullanabilir (Geçenlerde Zülfü Livaneli, Victor Hugo’nun eserlerinde 40.000 kelime kullandı ını
yazmı tı!). Ama toplumun kendisini yüceltmesini bekledi i elit de i te o kesimdir. Benim ki isel
amacım da o ideal elite ve o ideal dile kavu abilmektir. 

KAPAT 

http://bilimteknik.cumhuriyet.com.tr/w/b0505.html 
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Tekst 7 Telefon Kartı

Her 600 kontöre 180 kontör bedava

Önemli Noktalar

• Servis fiili olarak ilk konu ma ile ba lar. lk konu madan önceki dönem ba langıç süresidir. Bu 

sürede yapılan acil servis ve kontör yükleme aramaları ücretsizdir . 

• Ba langıç süresinin 7. ayı a ması halinde iptal i lemi (7. ayın son günü) uygulanır.

• Sistem ile ilgili ‘kullanım süresi’nin ba langıç tarihi, ilk konu manın yapıldı ı tarihtir. Abone 

hergün ilk ça rısını yaptıktan sonra bakiyesini bildiren bir SMS alır.

• Kullanıcı, ‘Aktif Kullanım Süresi’ içinde kontör oldu u sürece arama yapabilir, kontör bitince 

arama kısıtlaması yapılır. Bu süre içinde tüm arama denemeleri engellenir. Bu süre boyunca, 

kontör durumu ne olursa olsun kullanıcı aranabilir.  

• Abonenin kredisi 30 kontörün altına dü tükten sonra abone ça rı ba latmaya çalı tı ında

kredisinin bitmek üzere oldu u anonsu çalınır.  

• 120 günün son on günü boyunca (110+10) abone her ça rı ba latmaya çalı tı ında Aktif 

Kullanım Süresinin ne zaman bitece i aboneye hatırlatılır.

• Konu ma esnasında kullanıcının kontörü biterse, konu ma kesilir ve her iki taraf da (arayan ve 

aranan) anons ile uyarılır.  

• Bekleme süresi abonenin en son kontör yüklemesinden itibaren 4 ay sonra ba lar. Bu süre ile 

birlikte arama ve aranma kısıtlaması ba lar.  

• Bekleme Süresi ba ladı ında, kullanıcının kontörü varsa bu kontör dondurulur. Bekleme Süresi 

boyunca sadece acil servisler aranabilir.  

• Bekleme Süresi içinde kullanıcı Kontör Yüklemesi yaparsa servisi tekrar aktif hale geçer ve Aktif 

Kullanım Süresi yeniden ba lar. Bekleme süresi ile kullanıcının dondurulan kontörü, yeni 

yükleme ile çözülür ve yüklenen bedele eklenir.  

• 90 günün son on günü boyunca (80+10) abone her ça rı ba latmaya çalı tı ında, Bekleme 

Süresi’nin ne zaman bitece i aboneye hatırlatılır.

• Bekleme süresinin sonunda, kullanıcı hattına iptal i lemi uygulanır, kullanıcının kayıtları

sistemden silinir. Kalan kontörü gelire irad kaydedilir.  

OxKart servisi ile ilgili her türlü bilgi için, Telsim Mü teri Hizmetleri'ne 24 saat boyunca 444 0 542 

numaralı telefondan ula abilirsiniz.  

Ayrıca Telsim Mü teri Hizmetlerini arayarak kontör yükleyici ifrelerini verirseniz Mü teri Hizmetleri 

temsilcimiz sizin adınıza kontör yüklemenizi gerçekle tirir.  

OxKart’ı Kimler Tercih Etmeli?
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Her 750 kontöre 225 kontör bedava

Önemli Noktalar

• Servis fiili olarak ilk konu ma ile ba lar. lk konu madan önceki dönem ba langıç süresidir. Bu 

sürede yapılan acil servis ve kontör yükleme aramaları ücretsizdir . 

• Ba langıç süresinin 5. ayı a ması halinde iptal i lemi (5. ayın son günü) uygulanır.

• Sistem ile ilgili “Aktif Kullanım Süresi”nin ba langıç tarihi, ilk aramanın yapıldı ı tarihtir.  

• Kullanıcı, Kullanım Süresi içinde kontör oldu u sürece arama yapabilir, Kontör bitince arama 

kısıtlaması yapılır. Bu süre içinde tüm arama denemeleri, acil sevis aramaları hariç engellenir. 

Aktif kullanım süresinin bitiminden 7 gün ve 3 gün önce kullanıcı yazılı mesaj ile uyarılır.Bu süre 

boyunca, kontör durumu ne olursa olsun kullanıcı aranabilir.  

• Aktif kullanım süresinin bitimine 5 ve 2 gün kala kullanıcı anons ile uyarılır.

• Konu ma esnasında kullanıcının kontörü biterse, konu ma kesilir ve her iki taraf da (arayan ve 

aranan) bir anons ile uyarılır. Bekleme süresi abonenin en son kontör yüklemesinden itibaren 3 

ay sonra ba lar. Bu süre ile birlikte arama ve aranma kısıtlaması ba lar.

• Bekleme Süresi ba ladı ında, kullanıcının kontörü varsa bu kontör dondurulur. Bekleme Süresi 

boyunca sadece acil servisler aranabilir, di er tüm arama denemeleri engellenir.  

• Bekleme Süresi içinde kullanıcı Kontör Yüklemesi yaparsa servisi tekrar aktif hale geçer ve 

Kullanım Süresi yeniden ba lar. Bekleme süresi ile kullanıcının dondurulan kontörü, yeni 

yükleme ile çözülür ve yüklenen bedele eklenir.  

• Bekleme Süresinin bitiminden 7 ve 3 gün önce kullanıcı yazılı mesaj ile ( ptal Uyarıları) uyarılır.

• Bekleme süresinin sonunda, kullanıcı hattına iptal i lemi uygulanır, kullanıcının kayıtları

sistemden silinir. Varsa kredisi iade edilmez.  

• Görü me ücretlerinde meydana gelen de i iklikler, abonelerin mevcut kontörlerine de aynı

oranda yansıtılarak, abonelerin zamlardan olumsuz etkilenmesi engellenir.  

FixKart servisi ile ilgili her türlü bilgi için, Telsim Mü teri Hizmetleri'ne 24 saat boyunca 444 0 542 

numaralı telefondan ula abilirsiniz.  

Ayrıca Telsim Mü teri Hizmetlerini arayarak kredi yükleyici ifrelerini verirseniz Mü teri Hizmetleri 

temsilcimiz sizin adınıza kredi yüklemenizi gerçekle tirir. 

FixKart’ı Kimler Tercih Etmeli?
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Tekst 8 nternet Sites 
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Tekst 9 

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, tiyatroya sadık kalmaya kararlı

“Para ve öhret hırsı batırıyor”

Nur YALÇINKAYA  

1 Onları bu sezon, I ıl Kasapo lu’nun yönetiminde “Ayrılı ” adlı iki ki ilik oyunda izleyece iz.1

Kendi deyimleriyle “kurtlarını dökecekler” bu rollerde. Ama aslında “oynamak” istemiyorlar çünkü 2

onlara göre, oyuncuların ula ması gereken yer “oynamamak.”  3

2 Sezonu yeni bir oyunla açacaksınız... 4

HALUK B LG NER- Tom Kempinski’nin “Ayrılı ” adlı oyunu. ki ki ilik bir oyun. Zuhal ve ben 5

oynuyoruz. I ıl Kasapo lu yönetiyor, Selim Atakan müziklerini yapıyor. Veli Kahraman da dekor 6

tasarımını... Bu, ngiliz bir yazarla Amerikalı bir oyuncunun öyküsü. Ço unlu u telefonda geçiyor. 7

Oyuncu ayaklarından sakat, koltuk de nekleriyle yürüyor. Yazar da çok sa lam de il; agorafobisi 8

var, soka a çıkamıyor. Birbirlerine ihtiyaçları var ve bir a k ba lıyor aralarında. Böyle bir öykü. 9

Oyun 18 ekimde Kadıköy Halk E itim Merkezi’nde ba lıyor. Sonra Afife Jale Sahnesi’nde devam 10

edece iz.11

3 Neden bu oyunu seçtiniz?  12

B LG NER- Karakterler çok güzel incelenmi . Tiyatronun tüm güzelliklerini içinde barındıran, 13

oyuncuya imkân veren bir oyun.  14

 Nasıl bir oyunculuk tarzı deniyorsunuz oyunda?  15

OLCAY- Son derece gerçekçi. Ama neredeyse tamamı telefonda geçen bir oyun oldu u için, tek 16

ki ilik bir oyunmu  gibi hareket etmek zorunda kalıyoruz ikimiz de. Çok ilginç bir deneyim o 17

açıdan. Sanıyorum gerçek ruhu yakalamak, bu oyunun ba arısındaki tek etken olacak. “Oynamak” 18

veya “karakterleri canlandırmak” kelimelerini kullanmaya kıyamıyorum bu oyun için. Bizatihi 19

onlar olmak lazım.  20

B LG NER- Zaten oynamadı ınız zaman ba arılısınız sahnede. Oyuncunun ula ması gereken yer 21

oynamamak. Oynamaya ba ladı ın an seyirci hemen anlıyor. “Oynuyorsun” diyor, “yalan 22

yapıyorsun!”  23

4 “Oyun Atölyesi” olarak yeni bir tiyatro grubusunuz. Bu ikinci oyununuz. Belli bir tarzınız olacak 24

mı seçti iniz oyunlarda?  25

B LG NER- Bizi heyecanlandıran her türlü yapıtın yeri var bu tiyatroda. Türkiye’de daha önce hiç 26

oynanmamı  oyunlar, daha önce de oynanmı  ama bizim çok oynamak istedi imiz, oynanmaya 27

de er buldu umuz oyunlar; hepsi...  28

OLCAY- Bu heyecanı biz duymazsak, kendimizde yeni alanlar ke fetmezsek, yeni bir ey yapmak 29

için sancılar çekmezsek, seyirciye de çok bir ey verebilece imizi sanmıyorum. 30

5 Kendini bulmanın faturası31

Türk Tiyatrosu’nun bugünkü durumunu nasıl buluyorsunuz?  32

B LG NER- Hiç olmadı ı kadar kötü. Geçen yıl çok kötü bir sezon ya andı. Birçok tiyatro, i33

üretme heyecanını kaybetti. Tiyatroya gönül veren oyuncu sayısı da çok azaldı. Günümüzde öyle 34

kriterler var ne yazık ki: Bir an önce televizyona çıkayım, me hur olayım, parayı kazanayım, 35

kö eyi döneyim... Kö e dönüp ne yapacaksa o parayla! Ama siz e er i inizi yapmak üzere yola 36

çıktıysanız, o para ya da öhret denilen yan unsurlar zaten geliyor. Ama amacınız öhret ve para 37

oldu u zaman batıyorsunuz; o zaman özünüzü kaybetmi  oluyorsunuz. Benim gördü üm, 38

konservatuarlardan mezun olan oyuncularda tiyatro yapmamak gibi bir tembellik var. Tiyatro biraz 39

disiplin istiyor. Kar ılı ında çok büyük paralar yok. Ama kendinizi bulmanın faturası a ır.40
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6 OLCAY- Tiyatrolar, genç neslin içinden yeni kazanımlar yaratmak zorunda. Genç yok, hevesli 41

yok deyip bir kenara çekilmiyoruz. Tam tersi, gözünde biraz o ı ıltıyı gördü ümüz genç insanlarla 42

sonuna kadar çalı ma taraftarıyız. Bunu yapaca ız. Ço almak zorundayız. Ama o kadar enteresan 43

eyler ya anıyor ki. Mesela geçenlerde I ıl Kasapo lu ö rencilerine, “Ben iki ayrı oyun 44

yönetiyorum. Provalar hepinize açık, gelin izleyin” demi ; ama biri bile gelmedi. Bu nasıl bir 45

vurdumduymazlıktır, bu nasıl bir heyecansızlıktır. Neden oyuncu olmak istiyorsun o zaman? 46

Haluk Bilginer bir rolü nasıl çalı ıyor, merak etmiyor musun?  47

7 Genç seyirciler neden tiyatroya ilgi duymuyorlar sizce?  48

B LG NER- Seyirci tiyatroya niye gelmiyor derken biraz da çuvaldızı kendimize batırmamız49

gerekiyor. Biraz da televizyon dünyasının uzantısı bu ilgisizlik. Çabuk tüketmeye alı ıyor yeni 50

gençler. O yüzden tiyatronun, heyecanını ayakta tutması lazım. Tiyatrocuların görevi bu.  51

 Aktüel, 5-10-2000 
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Tekst 11 Beyin 

 BEY N (Serebrum). Kafatasının
içinde alt ve en arka bölümünde bulunan 
bölümü: ki elimiz büyüklü ünde olan 
beyin, bilinen en karma ık makinedir. 
Beynimiz bilinçli bir çaba 
gerektirmeden en hızlı bilgisayardan 
daha çabuk çalı abilecek yetenektedir. 
 Kalabalık bir yolda hızla i leyen 
araçların arasından kar ıya geçerken 
beynimiz sürekli çalı ır; hızımızı ve 
yerimizi, pek çok sayıda yaya ve aracın
hızını ve yerini devamlı kaydeder ve 
kazasızca kar ıya geçebilmemiz için 
gerekli olan bütün emirleri ayrıntılarıyla 
vücuda yayar. Bir güdümlü mermiye 
yerle tirilen ‘beyin’ genellikle, sadece 
hareket halindeki tek bir hedefi 
izlemekle sorumlu oldu u halde; 
beynimiz de i en yüzlerce hedefi aynı
anda denetleyebilir. 
 Beyin, gözle incelendi inde çok 
karma ık görünmez. Üzerinde pek çok 
girinti ve çıkıntılar vardır. Bu girinti ve 
çıkıntılardan yararlanılarak beyin loblara 
ayrılır. Beyin enine kesildi inde dı
kısmının: ‘boz madde’ ve iç kısmının da 
‘ak madde’ denilen iki temel tabakadan 
olu tu u görülür. Bu tabakalar nöronları
içerir. Nöronların hepsi temel olarak 
aynı yapıdadır; yuvarlak bir biçimde 
olan ‘gövde’leri vardır. (Beynin boz 
maddesini bunlar olu turur). Bu 
gövdeden aksonlar çıkar (Beynin ak 
maddesinde bulunurlar). Haberler ya da 
uyartılar, sinir teli boyunca ilerleyen 
kimyasal ve elektriksel de i meler 
olu turarak akson boyunca ilerlerler ve 
uyartıları öteki nöronlara ta ırlar. Her 
uyartıları bir sonraki nörona iletildi inde 
bu nöronda da uyartı üretir. 

Beyin haritası:

 Beynin elektrik potansiyeli, çe itli
bölgelerinin faaliyetlerini de 
çözümlememize yardımcı olur. 
Kafatasının çe itli yerlerine ufak 
elektrotlar yerle tirip çok küçük akımlar 
verilirse ki iye beyninin o bölümüne ait 
faaliyetler yaptırabilir. Motor bölgeye 
verilen akım bir parma ın seyirmesine 
ya da kol veya baca ın sıçramasına
neden olabilir. itme bölgesine 

uygulanan bir akımla beyninde gerçek 
bir ses duyabilir; zihinsel bir ‘i itme’ 
sa lanabilir. Hatta unutulan geçmi
olaylar, beynin gereken yeri bir akımla 
uyarılırsa hatırlatılabilir.
 Beynin pek çok bölgesinin görevleri 
bilindi i halde, daha büyük bir kısmının
görevleri çözümlenememi tir. Beynin 
büyük bir kısmı kazada ya da ameliyatta 
zarar görse de bir zararın görünürde çok 
az etkisi olur. Bu da beynin bölümleri 
arasındaki yardımla manın son derece 
geli mi  oldu unu gösterir. Anıların
beynin belirli bölgelerine bir teyp gibi 
kaydedilip saklandı ı sanılmaktadır.
Beynin anı kapasitesi çok büyüktür; 
ya am boyunca ancak çok küçük bir 
bölümü doldurabilir. Beynimizin 
tümünden yararlanarak zekâmızın
sınırlarını çok daha geni letmek
mümkündür; ne var ki buna 
insano lunun ya am süresi 
yetmemektedir. 

Beyindeki ileticiler:

 Beynin elektrik gücü kimyasal yolla 
üretilmektedir. Elektrik iletileri bir sinir 
telinden ötekine kimyasal haberci 
tanecikleri ile geçer. Bu taneciklerin 
vücudumuzda bulunan miktarı
ölçülemeyecek kadar küçüktür, ama 
davranı larımızı pek çok yönden temel 
olarak etkiler. 
 Ruhsal ya da bedensel bitkinlik 
(depresyon) hisseden ki ilerin beyninde 
bu kimyasal ileticilerin yetersiz oldu u
anla ılmı tır. Günümüzün uyarıcı
(antidepresant) ilaçları kimyasal 
dengenin normalle mesine yardımcı
olmaktadır. E er ileticiler yoksa ki i her 
an heyecanlanan bir yapıda olabilir ve 
pek çok ciddi akıl hastalı ında bu durum 
görülür.
 Küçük bir kap kahve ya da çay, 
haberle me taneciklerini etkiler. 
Bunlarda bulunan kafein, iletilerin 
artımını uyarır; zihni ‘açıcı’ etkiler 
yapar. Amfetaminler gibi daha güçlü 
uyarıcıların buna benzer ancak çok daha 
güçlü etkileri vardır.
 Beynimize kötü etkileri olan pek çok 
ilaç bulunmaktadır. Bunların en çok 
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bilineni ve en güçlüsü, sanrılara neden 
olan LSD’dir. Bu ilaçların beyinde nasıl
faaliyet gösterdikleri bilinmemektedir; 
fakat bunlar kimyasal yapıları yönünden 
iletici maddelerine çok benzerler ve 
büyük bir olasılıkla ileti dengesini 
düzenlemek yerine, beyni aldatarak ileti 
maddelerinin yerini almak isterler. 

Beyindeki bozukluklar:

 Beyin birçok yönden hassas bir 
yapıdır. Yeterlili ini sürdürmek için 
büyük ölçüde besin ve oksijene gerek 
duyar; e er kan akımı kesilirse ancak 
birkaç dakika ya ayabilir. Boyun 
atardamarlarına yapılan basınçla kan 
akımı geçici olarak engellenirse, birkaç 

saniye sonra çalı ması durur. Sinirsel 
doku, vücudun öteki dokularına
benzemez, zedelenirse yenilenmez. Bu 
nedenle ya lılıkta kan akımı yetersizli i
nedeniyle hücreler ölmeye ba larsa
yerine yenisi konamaz; sonuçta zihinsel 
yanılgılar ve bunama görülür. 
 Öteki akıl hastalıklarının açık bir 
nedeni yoktur. Bazı ara tırmacılara göre 
ise, akıl hastalıkları vücudumuzdaki 
kimyasal de i melerle olu maktadır.
Bazı akıl hastalıkları, frengi, menenjit, 
beyin iltihabı (ensefalit) ya da beyin 
tümörü gibi bilinen hastalıkların
sonucudur; ama ço unun belki de dı
etkenlerle kendili inden olu tu u
sanılmaktadır.

 Tıp ve Sa lık Ansiklopedisi 
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Tekst 12 

1

Büyük 
TÜRKÇE NG L ZCE

SÖZLÜK 

 Bizde, geni  ölçüde hazırlanmı , her meslek ya da bilim adamının ihtiyacına cevap verecek 
nitelikte Türkçeden ngilizceye bir sözlü ün yoklu u uzun süreden beri pek çok duyulmaktaydı.
 Daha önce bu yoklu u kısmen giderme yolunda çaba harcayan bir iki sözlük yazarı olmu tur. 
Ne var ki, hızla serpilen Türk dili kar ısında bu alanda evvelce ortaya konulmu  olan çalı malar dil 
ve kelime zenginli i bakımından artık bugünün ihtiyacına cevap veremiyecek durumdadır.

te bunu göz önünde bulundurarak, leksikografi alanındaki çok yönlü çalı malarımız yanında, 
bu yapıtla bu konuya e ilmi  bulunuyoruz. 
 Bu sözlük hazırlanırken Türkçe kelimelerin dizgi i inde Türk Dil Kurumu’nun yayımlamı
oldu u “Türkçe Sözlük” esas alınmı  olmakla beraber, sayısız Türk ve yabancı kaynaklar da 
incelenerek çe itli bilim dalları ile ili kin onbinlerce kelime ve terim, birden fazla ngilizce 
anlamları ile birlikte sözlü e katılmı tır.
 Bu eser Osmanlıcadan ngilizceye bir sözlük olmadı ına göre, genç ku a ımız tarafından 
bilinmeyen veya kullanılmayan eskimi  Türkçe kelimelerin bir kısmını sözlü e dahil etmekten 
kaçındık. Arapça ve Farsçadan dilimize geçmi  olup, halen kullanılmakta olan kelimelerin kar ısına
kelimenin yeni kar ılı ını yazdık. Örne in: “Misal, Bak: Örnek; Hadise, Bak: Olay; Müteyakkız,
Bak: Uyanık; nhiraf, Bak: Sapma” gibi. Bu sistemle sözlü ün hacmini gereksizce büyütmemi
olduk. 
 Burada, Türkçe kelimelerin ngilizce anlamları verilirken, kelimelerin ait oldukları bilim ya da 
meslek dalları ayrı ayrı kö eli parantez içinde titizlikle belirtilmi tir.
 Eserde, özellikle Türkçe deyim ve atasözleri ve halk dilimizde kullanılan kelimeler üzerinde 
önemle durulmu , bunların da ngilizce anlam veya kar ılıkları, anlamda  kelimeleriyle birlikte, 
mümkün oldu u kadar do ru olarak verilme e çalı ılmı tır. Kitabın arkasındaki ek bölümde, eser 
basılırken tespit edilen atlanmı  veya unutulmu  kelimeler listesi, birtakım faydalı bilgiler ve 
Bibliyografya yer almaktadır.
 Sadece yararlı olma heves ve dü üncesiyle ortaya konulan çalı malarımızın bir parçası sayılan 
bu eserin aydınlarımıza yararlı olabilece ini umarım. 
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2

Büyük 
TÜRKÇE FRANSIZCA

SÖZLÜK 

 On dokuzuncu yüzyıl de erli sözlük yazarlarımızdan emsettin Sami ve Diran Kelekyan’ın
Millî kütüphanemize kazandırmı  oldukları Türkçe - Fransızca sözlükleri bu alanda zamanının en 
be enilen ve ihtiyaca cevap veren eserleriydi. Bugün ise, ça ımızın gerektirdi i hızlı ve çok yönlü 
geli meler kar ısında, ku a ımızın bilimsel ve teknik kelimece çok daha geni  ve bugünkü 
dilimize daha uygun sözlüklere kar ı ihtiyacı gittikçe artmakta ve kaçınılmaz bir hal almaktadır.
Hele son yarım yüzyıl içinde bizde birçok eserler yanında bir Türkçe - Fransızca sözlü ün 
yayımlanmamı  olması bir gerçektir. 

te bu konuyu göz önünde bulundurarak, bu sözlükle bu alandaki ihtiyacı bir dereceye kadar 
giderme yolundaki ilk adımı atmı  sayılıyoruz. Her türlü iddiadan uzak olarak, sadece yararlı
olaca ını sandı ımız leksikografik çalı malarımızın sayısını arttırmak amaç ve ülküsü ile bu 
sözlü ü ortaya koyduk. 
 Bu sözlük hazırlanırken Türkçe kelimelerin dizgi i inde Türk Dil Kurumu’nun “Türkçe 
Sözlük”ü esas alınmı  olmakla beraber, çok sayıda Türk ve yabancı kaynaklar da incelenerek 
çe itli bilim dalları ile ili kin onbinlerce kelime ve terim, birden fazla Fransızca anlamları ile 
birlikte sözlü e katılmı tır.
 Bu eser Osmanlıcadan Fransızcaya bir sözlük olmadı ından, genç ku a ımızca artık
kullanılmayan eskimi  Türkçe kelimeleri sözlü e almaktan kaçındık.

 Türkçe kelimelerin Fransızca anlamları verilirken, kelimelerin ait oldukları bilim ya da meslek 
dalları ayrı ayrı kö eli parantez içinde titizlikle belirtilmi tir. 
 Sözlükte özellikle Türkçe deyim ve atasözleri ve halk dilimizde kullanılan kelimeler üzerinde 
önemle durulmu , bunların da Fransızca anlam veya kar ılıkları, e anlamlı kelimeleriyle birlikte, 
mümkün oldu u kadar do ru olarak verilme e çalı ılmı tır. Sözlü ün hazırlanması sırasında, 
Türkçe kelimelerin Fransızca kar ılıklarındaki eksikliklerle, unutulan kelime ve terimler ve ayrıca
baskı sırasında gözden kaçan yanlı lar EK BÖLÜM’de yer almaktadır.
 Son zamanlarda Türk Dili muhtaç oldu u büyük bir geli me hamlesine giri mi tir. Bir yandan 
Batı dillerinden binlerce bilimsel ve teknik terim Türkçeye geçmekte ve pek sınırlı olan kelime 
hazinemizi zenginle tirmekte iken, öbür yandan, dilimizi özellikle Arapça ve Farsçanın etkisinden 
kurtarma arzusu ve bu yolda gösterilen özle tirme ve sadele tirme çabaları dilimizde göze çarpan 
önemli bir de i me meydana getirmektedir.  Bu durumun do urdu u tereddüt hali - geçici dahi 
olsa - sözlük hazırlama i ini muhakkak ki hayli güçle tirmi  bulunmaktadır. Yabancı terminolojiyi 
Türkçele tirirken kelimelerin Türkçe kar ılıklarını veya açıklamalarını verme i inde ortaya çıkan
sayısız ve çe itli sorunları çözebilmek için a ırı u ra mak gerekmektedir. Bu nedenle yabancı
sözcükleri sözlü ümüze almaktan kaçındık.
 Sözlükler oldukça uzun ömürlü olduklarına göre, bizce bu sözlükte, do rulu una inanılarak  
izlenen yol, halkımızın ço unlu unca benimsenen veya kullanılan kelimelerin üzerinde durmak 
olmu tur. 
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