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Çaπr∂

Sevgili meslektaµlar∂m∂z;
sizin de bildiπiniz gibi, birkaç yıld∂r Alman dilinde iki farkl∂ ortografi kullan∂lmaktad∂r. Bunlardan biri, Goethe’den bu yana yavaµ yavaµ geliµen ve 20. yüzyıl boyunca herkes
taraf∂ndan kullan∂lan geleneksel ortografidir. Bu, Theodor W. Adorno, Hannah Arendt,
Ingeborg Bachmann, Walter Benjamin, Heinrich Böll, Elias Canetti, Paul Celan, Friedrich
Dürrenmatt, Albert Einstein, Sigmund Freud, Max Frisch, Hermann Hesse, Franz Kafka,
Niklas Luhmann, Thomas Mann, Robert Musil, Rainer Maria Rilke, Nelly Sachs, Arthur
Schnitzler, Max Weber ve Ludwig Wittgenstein’ın eserlerini yazdıkları ve yayımladıkları
ortografidir. Alman dilinin edebiyat, felsefe ve bilimdeki ortografisi de bu ortografidir.
Diπeri ise, devletin talimat∂ üzerine yarat∂lan suni ortografidir. Derme çatma
olmasının yanısıra, hassas dilbilgisi kurallarını da hantallaµtırmaktadır. Üstelik, halkın
çoπunluπunun itirazlarına raπmen ders kitapları ve resmi yazıµmalarda kullan∂larak zorla
hayata geçirilmeye çal∂µ∂lmaktad∂r. Almanca konuµan aydınların büyük çoπunluπu, devlet
tarafından dayatılan bu yazım kurallarına göre yazmayı reddetmektedir. Almanya’nın en iyi
gazetelerinden biri olan “Frankfurter Allgemeine Zeitung” bu ortografiyi kullanmayı reddetmektedir. Aralarında Hanser, Suhrkamp, Diogenes ve Piper’in de bulunduπu en itibarlı
yayınevleri bu ortografiyi reddetmektedir. Ama maalesef, Alman, Avusturya ve ∑sviçre okullarındaki öπrencilere daha iyi olan ortografinin “eskimiµ” olduπu öπretilmektedir.
Maalesef bürokrasinin yanında yer alıp, “yeni” ortografiyi kullanmaya karar veren
yayınevleri de mevcuttur. Bununla birlikte, bu yayınevlerinde bile, Almanca yazan yazarlar,
en azından kendi kitaplarının geleneksel yazım kurallarına göre yayımlanmasında ayak diremektedir. Ancak, baµka dillerden Almanca’ya çevrilen ve bu yayınevlerince yayımlanan kitaplar üzerinde herhangi bir söz haklar∂ bulunmamaktad∂r. Alman dilinde yazılmıµ eserler neredeyse sadece sözümona “eski” ortografi ile yayımlanırken, yabancı dildeki eserler S. Fischer
ya da Rowohlt gibi yayınevleri tarafından resmen talim edilen yeni yazım kurallarına uygun
olarak yayımlanmaktadır.
Sevgili meslektaµlar∂m∂z; sizden bize katıl∂p davam∂z∂ desteklemenizi rica ediyoruz.
Bizim yapt∂π∂m∂z gibi, bir sonraki kitabınızın Almanca yayımlanacaπı yayınevine, asırlık
Alman ortografisini kullanması konusunda ∂srar edin. Okurlarınız size müteµekkir kalacaktır.
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