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SUNUŞ

Türk alfabesine yeni harfler eklenmesi, son yıllarda Türkiye’de yaşanan hızlı değişim sürecinde gündeme gelen konulardan biridir. Konunun bir ayağı, SSCB’nin dağılmasından sonra
ortaya çıkan Türk dünyasında ortak bir alfabe oluşturma istekleri iken kamuoyunu daha
çok ilgilendiren ikinci ayağı, yerel dillere özgü kimi seslerin gösterimi için Türk alfabesine
harf eklenmesi talepleridir.
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Bilindiği gibi mevcut Türk alfabesi Cumhuriyetin kuruluşundan sonra gerçekleştirilen en
önemli reformlardan birinin sonucudur. Ancak o günden bu güne Türkçenin yazımıyla ilgili
sorunlar yanında yerel dilllerin, özellikle Kürtçenin kullanılması ve yazımıyla ilgili konular
da tartışma nedeni olmayı sürdürmüş; alfabe meselesi, 30 Eylül 2013'te açıklanan ve
Demokratik Açılım Paketi adıyla bilinen siyasi düzenlemelerin de önemli ayaklarından
birini oluşturmuştur. Ancak dil ve alfabe, popüler kültür içinde en çok karıştırılan, yanlış
biçimde özdeşleştirilen kavramlar arasındadırlar. Bu nedenle konunun farklı boyutlarının
kamuoyuna sağlıklı bir biçimde aktarılması gereklidir.
Bu ihtiyaca cevap vermek üzere dil politikası, alfabe, toplum ve dil konularında da uzmanlıklarıyla tanıdığımız, Hacettepe Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nurettin Demir ve Prof. Dr. Emine Yılmaz’dan bu
ihtiyaca cevap verecek bir rapor hazırlamalarını istedik. Rapor tam da kamouyunda Demokratik Açılım adıyla tartışılan “Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”nın TBMM’de kabul edilerek yasalaştığı
2014 Mart ayının ilk haftasında tamamlandı. Bu nedenle raporda konuyla ilgili en güncel
durumu da değerlendirme şansı yakalandı.
Stratejik Düşünce Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Çalışma Grubu’nun ortak bir yayını olan bu raporu, yasanın çıkmasının hemen ardından kamuoyuna sunuyoruz.

Dr. Murat YILMAZ
SDE İç Politika ve Demokratikleşme Koordinatörü
Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Grubu Başkanı
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ÖNSÖZ

Alfabe meselesi Tanzimat’ı takiben ortaya çıkan eğitimi halka yayma ve gelişen basın
alanındaki ihtiyaçları karşılama isteği nedeniyle ortaya çıkmış, o günden bugüne sürekli
bir tartışma konusu olmuş, pek çok çalışmada ele alınmıştır. Gerek yayınlarda gerekse
tartışmalarda zaman zaman konunun siyasi boyutu ağır basmıştır. Çünkü bir dilin hangi
alfabeyle yazılacağı, ilk bakışta dili ve dolayısıyla dil uzmanlarını ilgilendiren bir konu gibi
görünse de özü itibariyle siyasi karar gerektiren bir konudur. Toplum hayatında kültürel
değişikliklerin bir sonucu olan alfabe değişikliği, dil planlamasının önemli bir ayağını oluşturur ve karar vermeyle ilgilidir.
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Prensip olarak her dil eğitim ve edebiyat dili haline getirilebilir; başka işlevleri karşılayabilir. İşaretlerde ekleme ve çıkarmalar yapmak kaydıyla, her dili her alfabe ile yazmak
mümkündür. Yazısı olan her doğal dilin yazı ve yazımla ilgili sorunları vardır.
Bazı verilere göre dünyada 6900 civarında yaşayan dil bulunmaktadır. Her doğal dil insanlığın ortak mirasıdır; bu nedenle, konuşur sayısına bakılmaksızın, araştırılmayı, saygıyı,
korunup kollanmayı hak eder. Konuşur sayısı, konuşulduğu toplumun gelişmişlik düzeyi
ne olursa olsun, hiçbir dil diğerlerinden dilbilimsel anlamda üstün olmadığı gibi geri kalmış
da değildir. Bir dilin diğerlerinden daha ilkel olduğunu, o dili konuşanların dilleri nedeniyle
teknolojik gelişmişlik anlamında geri kaldığını gösteren bir örnek yoktur.
Bireylerin ana dilini konuşması, geliştirmek için çaba harcaması, tartışılamaz temel insan
haklarındandır. Bizim ana dilimizi konuşmamız ve geliştirmek için gayret sarf etmemiz
başka birinin lütfuna bağlı olmadığı gibi başka birinin ana dilini konuşması ve geliştirmek
için çaba sarf etmesi de bizim lütfumuza bağlı olamaz.
Dünya nüfusunun büyük bir bölümü çok dillidir. Türkiye gibi geniş coğrafyası olup da
tek dilli olan ülke yoktur. Ülkelerdeki resmî dillerin yanında yerli diller ve göçmen dilleri
de vardır. Birçok ülkede birden çok dil birbiriyle rekabet ve etkileşim içinde varlıklarını
sürdürmektedir. Tarihte, günümüzdekinden çok daha fazla dil olduğu, bir kısmının yok
olduğu bilinmektedir. İnsanlar farklı dilleri konuştukları için çatışmazlar; başka nedenlerle çatışmalar olduğu zaman dil bir araç olarak kullanılabilir. Dil, çatışma nedeni olsaydı,
bugün barış içinde yaşanan bir ülke bulmak mümkün olmazdı.
Dillerin çoğunun yazısı yoktur, ama araştırılmaları için bilim adamları büyük çaba harcamaktadır. Çünkü bu dillerin araştırılmasıyla insanoğlunun yüzyıllar içinde biriktirdiği bilgi
ve kültür kayıt altına alınmakta, insan dili bütün olarak daha iyi anlaşılmakta ve dil kaybı
nedeniyle ortaya çıkan sosyal sorunlar daha iyi fark edilmektedir.

Türkiye’de, biri işaret dili olmak üzere 35 dilin konuşulduğu, dünya dilleri ile ilgili veritabanlarından bilinmektedir. Ayrıca Türkiye; Altay, Hint Avrupa, Sami ve Kafkas dillerinin
bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Ancak yıllardır uygulanan dil politikaları nedeniyle dil
kaynaklı sorunlar yaşanmış, Türkçe dışındaki dilleri yok sayma, yasaklama yoluna gidilebilmiştir. Yine Türkçe dışındaki dilleri araştıran uzmanlar yetiştirilmemiş, akademisyenler bu “tehlikeli” alana girmekten kaçınmışlardır.
Son yıllarda asıl sorunun dil olmadığını gösteren ciddi adımlar atılmıştır. Yerel dillerle ilgili
yasakların kalkması, yerel dillerin daha özgür bir kullanım alanı bulması ile dil kaynaklı
gerginlikler azalmıştır. Ancak alfabe konusu hala siyasi veya duygusal tartışmalara konu
olmaktadır. Nitekim atılan bütün adımlara rağmen “Demokratik Açılım Paketi” sonucu
ortaya çıkan tartışmalar, dil ve alfabe konusunu 30 Eylül 2013'te açıklanan ve Mart
2014'te yasalaşan algılama da ciddi bir aydınlanmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Dört ana bölümden oluşan bu çalışmada, dilin alfabe ile de ilgili olan işlevleri, Türkçenin
tarihinde kullanılan alfabeler, Türk dil devrimi ve günümüzde alfabe tartışmaları ve nedenleri üzerinde durulmuştur.
Ankara, 25.03.2014
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I.

DİLLER VE İŞLEVLERİ

DİLLER VE İŞLEVLERİ
Alfabe konusunu tartışabilmemiz için önce dilin toplumdaki işlevleri üzerinde kısaca durmakta yarar vardır.
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Dünya üzerinde bugün Birleşmiş Milletlerce tanınan 193 ülke, buna karşılık pek çoğu
yazılmayan 6900 civarında dil vardır. Dil sayısı ile ülke sayısını oranlarken İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Almanca gibi bazı dillerin birden çok ülkede resmî dil olarak
konuşulduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu, pek çok ülkede, birden çok
dilin bir arada yaşadığı anlamına gelir. Dünya dilleriyle ilgili veri tabanlarında, Türkiye’de,
kardeş dillerin de aralarında bulunduğu 36 farklı dilin konuşulmakta olduğu belirtilmektedir (http://www.ethnologue.com/country/TR). Papua Yeni Gine, Endonezya, Nijerya,
Kamerun, Brezilya gibi dil zengini bölgeler vardır. Yüzölçümü biraz geniş olup da tek dilli
bir devlet yok gibidir. Dünya ülkeleri çok dillilikle ilgili farklı politikalar takip etmektedir.
Avrupa’da, ülke sayısınca dil politikası bulunduğu tespiti yapılmıştır (Eraydın-Virtanen
2003: 20). Ama özellikle son yıllarda küçük ve yazısı olmayan dilleri koruma, araştırma, onların varlıklarını devam ettirecekleri ortamları sağlama yönünde ciddi çabalar sarf
edilmektedir. Bu çabaların arkasında, o dillerle üretilmiş bilginin ve kültürün kayıt altına alınması, dil kaybını takip eden sosyal sorunların önlenmesi, insan dilinin bütünüyle
araştırılmasında, büyük ya da küçük hiçbir dilin vazgeçilmez olması gibi nedenler yatar.
Ancak, bütün çabalara rağmen, farklı nedenlerle, dünya dillerinin büyük bir bölümünün
öleceği düşünülmektedir. Dillerin ölümü önlenemez biçimde ilerlemektedir.
Dilden söz ederken iki hususu birbirinden ayırmak gerekmektedir. Ülkelerin vatandaşlarına, uluslararası arenada rekabet edebilecekleri, iş hayatındaki rekabette onlara avantaj
sağlayacak yeni bilgilere ulaşmalarını kolaylaştıracak bir dilde eğitim vermeleri çok önemlidir. Bunun yanında küçük dilleri konuşanların ana dillerini koruyup geliştirebilecekleri
ortamları hazırlamak da önemli görünmektedir.
Yukarıda işaret edildiği üzere, pek çok ülkede birden çok dil bir arada yaşamaktadır. Ancak
bir ülkedeki diller arasında; konuşur sayısı, sosyal statü, devlet tarafından destek görme
gibi hususlar açısından çok büyük farklar olabilmektedir. Diller her durumda, hem kendi
içlerindeki varyantlarla hem de başka dillerle rekabet halindedirler. Bu rekabetin dilin
hangi alanlarında olabileceği konusunda bir fikir vermesi için dillerin toplumdaki işlevlerine kısaca bakmakta yarar vardır. Bu çalışma çerçevesinde, sözlü iletişim, devlet idaresi,
eğitim, edebiyat, basın, ibadet gibi alanlar öne çıkarılmaktadır. Bir dil, dilden beklenen
işlevlerin hepsini yerine getirebileceği gibi, her biri veya birkaçı için farklı diller de kullanılabilir. Bazı işlev alanlarında başka dillere veya dilin farklı biçimlerine ihtiyaç duyulur.
Örneğin bazıları için standart dile ihtiyaç vardır, bazılarındaysa standart dil gerekmez.

Standart dil, dilin rekabet halindeki varyantları arasında, geniş geçerlilik ve işlev alanına
sahip, sosyal prestiji yüksek, yerel ve sosyal iz taşımayan, okullarda öğretilen, öncelikle
yazılı olan, yazım kılavuzu, sözlükler ve dilbilgisi kitapları gibi başvuru kaynaklarında
kodlanmış olan türüdür. Ayrıca kodlanma, yazımda varyasyonu en aza indirme anlamına gelir ki bu, standart dile en çok ihtiyaç duyulan alanlar olan eğitim ve devlet idaresi

BİTMEYEN ÖYKÜ: ALFABE TARTIŞMALARI rapor

için vazgeçilmezdir. Belli durumlarda standart dilin kullanılması diğerlerinden itibarlıdır;
doğru ve güzel konuşmak isteyenlerin ulaşmaya çalıştıkları ideal varyant standart dildir.
Diğer varyantları konuşanlara oranla standart dili konuşanlar daha bilgili, eğitimli, aydın
vb. gibi, gerçekte dille ilgisi olmayan bir yığın pozitif değere daha layık görülürler. İstisnaları olmakla birlikte, bir ülkedeki kültürel gelişmişlik, ekonomi, nüfus vb. açılardan
baskın olan bir bölgenin konuşması standart dile temel oluşturur. Bu, bir tür seçmedir.
Seçilen varyantın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, zamanla ortaya çıkan dil sorunlarının düzenlenmesi, yazım kurallarının belirlenmesi gibi konularda karar verici kurumsal
bir destek, standart dillerin kabulü ve yaşaması için gereklidir. Dilbilimsel olarak, herkes
ana dilinin “en doğru” bilgisine sahip olduğundan yaptırım gücü olan merkezler olmadan,
eğitim, devlet idaresi gibi alanlarda işlev görecek bir yazı dili birliği sağlamak güçtür.
Kurumların ayrıca yazım kılavuzu, sözlük, gramer gibi başvuru kaynaklarını hazırlamak,
yeni kelime ve terim ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak gibi görevleri de vardır.

Konuşma Dili
Sözlü iletişimde kullanılan dil türüdür. Standart yazı dili için yukarıda sayılan özellikleri
taşıyan bir konuşma dilinden de söz edilebilir. Ancak bunun sınırları yazı dili kadar kesin
değildir ve yazı diline göre daha hızlı değişir. Öyle ki zamanla yazı diliyle sözlü dil arasında bir uçurum oluşabilir. Standart konuşma dilinin en etkili yayılma araçları televizyon,
şehirleşme ve eğitimdir. Televizyon sayesinde insanlar düzenli olarak standart konuşma
diliyle karşılaşmakta, şehirlere göç sonucu, yerel konuşmaları paylaşıp aktarabilecekleri
doğal ortamı kaybetmekte, eğitimle de standart biçimin nasıl olması gerektiğini öğrenmektedirler. Bunların sonucunda standarda yaklaşan konuşma biçimleri tercih edilmektedir. Ancak standart konuşma dilinin yaygınlaşması ülke genelinde yazı dili kadar başarılı değildir. Örnek olarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ege gibi Türkiye’nin pek çok
bölgesinde yerel konuşma biçimleri hala çok baskın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yerel
konuşma biçimleri, standart konuşma dilinin en baskın olduğu alanlarda onunla rekabete
girmekte, eğlence programlarında, dizilerde, sinema sektöründe zaman zaman standart
dilden daha başarılı olabilmektedir. Kısaca, konuşma dili, yazı dili gibi standardı belirli,
resmî kurumlar tarafından korunan ve kollanan bir dil türü değildir. Çoğu bölgede, yerel
konuşma biçimleri standart konuşma biçiminden daha yaygındır.

Resmi Dil veya Devlet Dili
Devlet idaresinde kullanılan dildir. Devlet idaresi yanında hukuk, eğitim gibi alanlarda da
kullanılır. Bu alanlarda, bir dili konuşanların çoğunluğunun anlaştığı, kendi içinde fazla
çeşitlenmeye izin vermeyen bir dil türüne ihtiyaç vardır. Aksi takdirde işleri yürütmek
mümkün değildir. Ancak bu alanların her birinde, özellikle eğitim yaygın değilse, farklı
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uygulamalar da görülebilmektedir. Örnek olarak, devlet dili Osmanlı döneminde olduğu
gibi halkın konuştuğu dilden uzaklaşabilir. Eğitim dili üzerinde aşağıda durulacaktır.
Devlet dilinin ne olduğu konusunda farklı yaklaşımlar vardır. Bir dilin çok baskın olduğu
durumlarda yasal bir belirleme gerekmeyebilir. Türkçe açısından konuya bakacak olursak,
devlet dili konusunda Anayasa’da düzenlemeler olduğunu görürüz. Yasal olarak düzenlendiği için, devlet kurumları arasında olduğu gibi devlet kurumlarıyla devlet organları ile
vatandaşları arasındaki ilişkilerde de devlet dilinin kullanılması zorunludur.
24 Temmuz 1908’de yürürlüğe konan Kanun-i Esasi’nin 18. maddesi, devlette görev
almak isteyenlerin, 68. maddesi de mebus olacakların Türkçe bilmelerini şart koşar. 57.
madde ise heyetler arası müzakere dilinin Türkçe olacağını belirtir. Daha sonraki Anayasa
metinlerinde de resmî dil veya dille ilgili düzenlemeler vardır:
1924: “Türkiye Devletinin dini İslâmdır; resmî dili Türkçedir; makarrı Ankara şehridir”.
1928: “Türkiye Devletinin resmî dili Türkçedir; makarrı Ankara şehridir.”
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1937: “Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçıdır. Resmî dili Türkçedir. Makarrı Ankara şehridir.”
1945 (sadeleştirilmiş biçim): “Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi,
lâyik ve devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara’dır.”
1961: “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Resmî dil Türkçedir.
Başkent Ankara’dır.”
1982: “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı İstiklal Marşı'dır.
Başkenti Ankara’dır.”
Görüldüğü gibi, 1982 Anayasasına kadar resmî dilin Türkçe olduğu belirtilirken 1982 Anayasasında bundan vazgeçilerek devlet dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir.

Eğitim ve Bilim Dili
Eğitimle ilgili işlerin yürütülmesinde, eğitim kurumlarında kullanılan dildir. Türkçe ilk
olarak Mühendishane-i Berr-i Hümayun’da, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce yanında, kimi
derslerde eğitim dili olarak kullanılır (Karal 1978: 49). II. Meşrutiyet’in ilanıyla oluşan
özgür ortamdan hareketle, farklı toplulukların kültür derneklerinin siyasal kulüpler kurarak dilleri üzerine çalışmalarından Türk aydınları da etkilenir. Anayasa’ya göre devlet dili
Türkçe olduğundan ilkokullarda Türkçe zorunlu dil durumuna getirilir. Türk olmayanlar
kendi dillerini de okuyacaklardır. Ortaokulda Türkçe zorunlu, bölge dili seçmelidir (tepkiler için bk. Karal 1978: 78 vd.). 1923’e gelindiğinde eğitim dili ve eğitimin halka yayılması hala çok ciddi bir sorundur. Cumhuriyetten sonra eğitim dili Türkçe olmakla birlikte,
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verilen derslerin adları, henüz yeterince sade bir dil kullanılmadığını açıkça gösterir, örnek
olarak Riyaziyat, Hayatiyat, Ekiskurisyon vb. (bk. Şanal-Karagöz 2006: 197).
Eğitim dilinin ne olması gerektiği konusunda fikir bildirenlerin ezici bir çoğunluğu ana dilde, yani Türkçe eğitimi savunmaktadır. Uygulama ise farklıdır, Türkiye’nin çeşitli eğitim
kurumlarında yabancı dilde eğitim yapılmaktadır.
Yabancı dille eğitim meselesi, gelişen dünyada birçok ülkenin karşı karşıya olduğu bir
durumdur. Özellikle bilim ve teknolojide gelişmelerin uzağında kalmak istemeyen veya
ürettiği teknolojiyi aynı dili konuşmayanlara daha kolay ulaştırmak isteyen ülkeler, birinci
veya ikinci dil olarak daha yaygın kullanılan dillere ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca yabancı
dil -günümüzde İngilizce- bilgisine sahip olanlar, iş hayatında çok daha avantajlı durumdadırlar.
Bilim ve teknolojinin, farklı dillerin konuşulduğu ülkelerde üretiliyor olması, günümüzde
belli bir dilin ortak iletişim dili olarak kullanılmasını pratik bir çözüm olarak ortaya çıkarmaktadır. Böylece değişik dilleri öğrenerek kaybedilecek zaman ve enerji başka kanallara
akabilecektir. Tarihte bu tür lingua francaların örnekleri vardır. Diller yarışında günümüzde İngilizce önde görünmektedir. İngilizce, dünyada kendisini ana dili olarak konuşanların
sayısı açısından ilk sırada olmasa da dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücünün dili
olmasıyla ülkeler üstü bir iletişim aracı olabilmek için gerekli dil dışı desteği bulmuştur.
Türkiye’de, eğitimin bütün branşlarda yabancı dilde yapıldığı kurumlar vardır. Üniversitelerimizdeki akademik yükseltilmelerde yabancı dilde yapılan bir yayın Türkçe olandan
daha değerli sayılmaktadır. Yabancı dille eğitim veren okulların bir kısmı son derece başarılıdır. Ancak bu başarının Türkçe dışında bir dille eğitim verilmesinden mi yoksa başarılı
bilim insanlarının ve öğrencilerin bu okulları tercih etmeleri veya buralarda çalışan ve
okuyanların daha iyi çalışma ve araştırma imkanlara sahip olmaları gibi sebeplerden mi
kaynaklandığı ayrı bir araştırma konusudur.
Yabancı dille eğitim aynı zamanda ciddi sorunların da kaynağı durumundadır. Her şeyden
önce ana dili Türkçe olan bir öğretmen veya öğretim üyesinin, bütün inceliklerini çok iyi
bilmediği bir dilde, ana dili Türkçe olan öğrencilere, çok iyi kavrayamadıkları, çevrelerinde
doğal olarak konuşulmayan bir dilde eğitim vermeye çalışması bir garabettir. Kendisi zaten yığınla probleme sahip olan eğitim sisteminde bu tür bir uygulamayla sorunların daha
da artacağı ortadadır. Eğitim sadece eğitim verenin bir şey anlatmasından ibaret değildir;
eğitilenin de sürece katılması gerekir. Örnek olarak, öğrenciler, gerek yazılı gerek sözlü
yabancı dil performanslarının düşük olması yüzünden dersleri zor anlamakta veya derslere
aktif olarak katılmaktan çekinmektedirler. Yabancı dille eğitim, bir eğitim sisteminin bütünü için değil, belli kısımları için, teknoloji ve bilgi transferi, yabancı öğrenci çekme gibi
gerekçelerle tartışılabilecek bir konudur.
Kendilerine özgü bir standart dil, ülkelerin bağımsızlıklarının da sembolüdür. Bu nedenle
yabancı dille eğitimdeki asıl önemli sorun, ülkelerin, bağımsızlıklarının en önemli sembollerinden biri olan bağımsız bir standart dilden, ileride kendi geleceğini teslim edeceği
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insanların yetiştirildiği eğitim gibi bir alanda gönüllü olarak vazgeçmeleridir. Türkiye’de
yabancı dille eğitim tartışmalarında bu can alıcı nokta yeterince vurgulanmamıştır.
Yabancı dille eğitimde piyasa şartları da önemli bir rol oynamaktadır. Verilen geleneksel
eğitimden memnun olmayan aileler, “Hiç olmazsa yabancı dili sayesinde iş bulur” yaklaşımı içerisinde çocuklarını yabancı dille eğitim yapan kurumlara göndermekte, buna paralel
olarak yabancı dille eğitim veren kurum sayısı artmaktadır.
Bu bölüme son vermeden bir hususu vurgulamakta yarar vardır. Eğitim diliyle ilgili tartışmalarda öne çıkarıldığı için, bu çalışmada da yabancı dille eğitim sorunu fazlaca vurgulanmıştır. Ancak ana dili olarak Türkçenin öğretiminde de ciddi sorunlar olduğu unutulmamalıdır. Uzun zamandır Türkçe eğitim verilmekle birlikte, Türkçe öğretimiyle ilgili
sorunlar son zamanlarda ciddiye alınmaya başlanmıştır. Temel eğitim düzeyinde “düzgün
bir metin oluşturma” öğretilmemekte, temel eğitimini tamamlamış bireylerde önemli bir
kompozisyon oluşturma ve cümle kurma zaafı görülmektedir.
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Edebiyat Dili
Türkçe bilinen tarihinde edebiyat dili olarak farklı aşamalardan geçmiştir. Eski yazılı kaynakların önemli bir kısmında, edebiyata özgü ögeler kullanılmış olsa da bunlar günümüzdeki anlamda estetik bir amaçla üretilmiş metinler değildir. Türkçe, Anadolu’da 13.
yüzyıldan itibaren edebiyat dili olarak kullanılmıştır. Ancak Osmanlı döneminde edebiyat
dili Arapça ve Farsça ögelerin yoğun olduğu bir Türkçedir. Edebi gelenek sonraki kuşaklara, henüz iyi araştırılmamış kanallarla, yine de başarıyla aktarılmıştır. Sade bir dille
yazma denemeleri olsa ve yeni konular işlense de, 19. yüzyıla gelindiğinde bile şiirde
edebi dil ve biçim açısından geleneğe bağlılık sürmektedir. Yeni edebi türler olan roman
ve öyküde daha sade bir dil kullanılır. İlerleyen dönemde edebi eserlerde kullanılan dil, yazı
reformuyla ilgili çabalara göre daha sorunsuz ve başarılı bir biçimde sadeleşir. 1898’de
Mehmet Emin Yurdakul’un sade bir dille yazdığı Türkçe Şiirler isimli kitabı yayımlanır
ve büyük ilgi görür. Meşrutiyet’ten sonra Türkçülük akımının da etkisiyle edebiyat dili,
özellikle Milli Edebiyat dönemi yazarlarının eserlerinde konuşma diline yaklaşır. Dilin
sadeleşmesinde önemli bir rol oynayan ve önceleri kelime seçiminde tereddütlü davranan
Yeni Lisancılar'ın yanında, hiçbir gruba dahil olmadan sade bir dille eser veren Refik Halit
Karay, Mehmet Akif, Mithat Cemal gibi isimler de vardır (bk. Levend 1972: 348 vd.).
Cumhuriyetten sonra ise İstanbul konuşmasına dayanan bir dille, gerek şiirde gerek nesirde Türkçenin en güzel örnekleri ortaya konulur. Alfabenin değişmesiyle birlikte, edebi
dilde, Arapça ve Farsça kelimelerle olan sembolik “yazı” bağı da kesilir ve edebiyat dili
konuşma diline yaklaşır. Sözvarlığında sadeleştirme çabaları uzun yıllar devam eder. Bugün edebi eserlerde kullanılan dil konuşma diline oldukça yakındır. Türkçenin edebiyatta,
özellikle nesirde altın çağını yaşadığı söylenebilir. Türk dünyasında bugüne kadar alınan
tek Nobel ödülünün edebiyat dalında olduğu göz ardı edilmemelidir.
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Edebi dil ile yazı dili, hatta standart dil sıkça eşdeğer görülür. Standart dilin, sanat değeri
yüksek, kurmaca metinlerde en iyi şekilde temsil edildiğini düşünenler vardır. Öyle ki,
standart dille ilgili sözlük ve gramer çalışmaları çoğu zaman bu metinlere dayanır. Ancak
bu doğru değildir. Edebi metinlerde, standarttan sapan biçimler kullanılabilir. Özellikle
roman ve öykülerdeki diyaloglarda konuşura göre farklı dil kullanılabilir. Örnek olarak,
bazı metinlerde ağızlardan yoğun bir şekilde yararlanılır. Standart dışı ses, biçim, söz
dizimi, söz varlığı ögelerine yer veren çok sayıda eser saymak mümkündür (örnekler için
bk. Demir 2009a).

Basın Dili
Bu çalışmada basın dili ile, gazete ve dergilerin dili kastedilmektedir. Geniş bir okur kitlesine ulaşmak isteyen gazeteler anlaşılır bir dil türünü tercih eder. Osmanlıda ilk resmî
gazete 1831’de basılmıştır. 19. yüzyılda ortaya çıkan gazete ve dergiler hem yazı dilinde sadeleşme ihtiyacını açıkça göstermiş hem de dil konusunun en hararetli tartışıldığı
organlar olmuşlardır. Şinasi, 1860’ta Tercüman-ı Ahval’in ilk sayısına yazdığı önsözde,
gazetedeki yazıların herkesin anlayacağı bir dilde olacağını belirtmiştir. Daha sonraki gazete ve dergiler de bunların açtığı yoldan yürümüşlerdir. Seçkin varyant, 19. yüzyılın
sonlarında Servet-i Fünun aracılığıyla son bir hamle yapsa da Türkçe ögelerin daha fazla
öne çıktığı yeni yazı dili artık geri döndürülemez biçimde kabul görmüştür. Özellikle II.
Meşrutiyet’ten sonra yeni dilin bayraktarlığını yapan dergiler yayımlanmaya başlamıştır.
Bunlar arasında, 1911’de, Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan adlı ilk başyazısının imzasız olarak yer aldığı Genç Kalemler ve Türk Yurdu dergilerinin önemli bir yeri vardır. Bu dergilerde yazanlar sade bir üslubu tercih ederler. Günümüzde, gazete ve dergilerde, standardın
en iyi şekilde temsil edildiği, halk dilinden kopuk olmayan bir dil kullanımı vardır; farklı
üsluplar olsa da dil anlaşılır bir Türkçedir.

Radyo ve Televizyon Dili
İstanbul konuşmasına dayanan yeni standart dil, eğitim kurumları, basın-yayın gibi kanallarla yaygınlaştırılmaya çalışılır. Yazı dili eğitim kurumları aracılığıyla yeni nesillere
aktarılırken, bölgeler üstü geçerliliği olan, yazı diline oldukça yakın bir konuşma dilinin
yaygınlaşmasında en önemli araç hiç şüphesiz televizyon, kısmen de radyo olmuştur.
Yaygınlaştırılmaya çalışılan konuşma dilinin en büyük temsilcisi, uzun yıllar özel diksiyon
eğitimi almış spikerlerin görev yaptığı ve farklı varyantlara izin verilmeyen TRT’dir. Televizyon, elektriğin ulaştığı her köye ulaşma şansı bulmuştur. 1990’lı yıllara kadar bu standart biçim yerel ağzın baskın olduğu bölgelerde, okullarda öğretmenlere, resmî dairelerde
bazı görevlilere, bölgenin yerlisi okumuşlara özgü, varsa televizyonda rastlanan bir varyant
olarak görülmüş, yerel konuşmalar üzerinde günümüzdeki kadar etkili olmamıştır. Ağızların
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baskın olduğu bölgelerde, eğitimli kesimin bile hala ağız konuşması bunu açıkça göstermektedir. 1990’lı yıllarda, özel televizyon kanallarının kurulmasını takiben, standart dille
diğer varyantlar arasında çok daha yoğun bir etkileşim ortaya çıkmıştır. Standart konuşma dilinin en etkili aracı olan televizyonda, hayranlık duyulan insanlar, her gün evlerin baş
köşesinde “güzel”, “ince”, “kibar” İstanbul ağzıyla konuşmaktadır. Ayrıca iç göç nedeniyle
asıl ağız bölgelerinin dışına çıkan insanların da, okullardan ve televizyondan tanıdıkları
İstanbul ağzına yaklaşan biçimleri tercih etme eğiliminde oldukları gözlenmektedir.
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Özel televizyon kanallarının kurulmasıyla, İstanbul ağzına dayalı konuşma dilinin en etkili
aracı olan televizyonlar sayesinde, bu defa yerel konuşma biçimleri ve sosyal sınıflara özgü
varyantlar, konuşuldukları bölgelerin dışına taşmış ve daha geniş kesimlerce fark edilir
olmuşlardır. Bunun sonucunda standart dilin ve ağızların kullanım alanında dikkat çekici
bir kesişme ortaya çıkmıştır. Yerel konuşma biçimleri bir taraftan standart dilin etkisiyle
standarda yaklaşmışlar, eğitimli genç nesiller tarafından daha az kullanılır olmuşlardır.
Diğer taraftan yerel konuşma biçimleri de standart dilin kullandığı araçları kullanarak
bölgelerinin dışına çıkmışlar ve daha önce standart dile özgü bir alan olan televizyonda
kullanılır duruma gelmişlerdir. Bu nedenle günümüzde, dilin farklı varyantları arasında
her zamankinden çok daha karmaşık bir ilişki vardır. Standart dilin en güçlü kanalı olan
televizyonlarda; dizilerde, bazı kanalların eğlence programlarında, yerel kanallarda ağıza
veya başka varyantlara bolca yer verilmektedir (bk. Demir 2011).
Bu gerçeğe karşın, televizyonlardaki standart dışı Türkçe kullanımıyla ilgili tutum, dil dışı
etkilere göre değişmektedir (ağızlara karşı tutumla ilgili olarak bk. Şen 2006). Örnek
olarak, bazı varyantlar hoşgörüyle karşılanmakta, bazıları yadsınmaktadır. Benzer programlar yapan ağız konuşuru sunuculardan biri hoş görülürken bir başkası tepki çekebilmektedir. Ancak bunun nedeni kullanılan ağız değil, o ağızların konuşulduğu bölge veya
konuşur grubuyla ilgili genel kanıdır.
Her ne olursa olsun, bugün televizyonun, dil içindeki çok yönlülüğün fark edilmesinde en
önemli araç olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Televizyonlarda kullanılan varyantların Türkiye’de konuşulanlarla sınırlı kalmadığını vurgulamaya gerek yoktur. Örnek olarak Elveda Rumeli dizisinde Rumeli ağızları kullanılmaktaydı. Bu yeni eğlence ögesi, bu
yönüyle, kahramanlarının ayırıcı özellikleri arasında, konuşmalarındaki farkların önemli
bir yer tuttuğu Ortaoyunu, Hacivatla Karagöz gibi geleneksel tiyatroyla da kesişmektedir.
Televizyonlarda, kendilerine özgü bir dile sahip olan haber, hava durumu, spor ve kültür
programlarının çoğu başta olmak üzere, ağız kullanımının alışılmış olmadığı, değişkenliğe
fazla yer verilmeyen programlar da vardır. Buna karşılık, çeşitli eğlence programlarında ve
sevilen dizilerde standart dışı varyantlar farklı derecelerde kullanılabilmektedir. Bunlar,
dil içindeki değişkenliğe karşı belli bir hoşgörünün oluşması, ilgili varyantı konuşanların
ise kendi konuşmalarının utanılacak bir şey olmadığının farkına varmaları sonucunu doğurmaktadır.
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Televizyonla ilgili bölümü bitirmeden bir başka hususa daha işaret etmekte yarar vardır.
Bu da, Türkçenin televizyon alanında birçok dille rekabet ettiği gerçeğidir. Çünkü televizyonlarda kolayca sağlanabilecek bir donanımla çok farklı dillerde yayına ulaşmak mümkündür. Ancak Türkçenin, televizyon alanında en ciddi rekabetinin, başka alanlardakine
paralel biçimde, İngilizceyle olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İngilizce ağırlıklı yayın yapan
yerli ve yabancı kanallar vardır; dizi veya yabancı filmlerin bazıları orijinal dilde, çoğu
zaman da İngilizce yayımlanmaktadır.

Eğlence Dili
Günümüzde Türkçe; sinema, tiyatro, müzik gibi dil temelli eğlence sektöründe baskındır.
Televizyonda olduğu gibi bu alanlarda da Türkçenin kendi içindeki çok çeşitli varyantlarına
rastlamak mümkündür. Ayrıca Türkçe bu alanda da başka dillerle, özellikle İngilizceyle
rekabet etmektedir. Eğlence sektöründe İngilizceyle rekabetin daha çok sinema ve müzik
sektöründe olduğunu söyleyebiliriz. Tiyatroda yabancı dilli oyunların yaygın ilgi görmesi
alışılmış bir durum değildir. Ancak, özellikle büyük şehirlerde yabancı filmler dublajsız
gösterilebilmektedir. Bu filmlerin önemli bir kısmı İngilizcedir. Bu nedenle burada İngilizce ile Türkçenin de diğer dünya dilleri gibi bir rekabeti olduğu görülmektedir. Aynı şekilde
müzik sektöründe, Türk şarkıcıların kendilerini uluslararası alanda ispat etmek amacıyla
İngilizce şarkı söylemeleri veya Eurovision gibi uluslararası yarışmalarda Türkiye’nin İngilizce şarkıyla temsil edilmesi az rastlanan bir durum değildir. Piyasada İngilizce müziklere de kolayca ulaşılabilmektedir.

Teknoloji ve Dil
Dilin işlevleri açısından üzerinde durulması gereken çok yeni bir araç da önemi her geçen
gün artan internet veya sanal dünyadır. İnternet, bir dilin yeni ihtiyaçları karşılamadaki
başarısını ölçen bir mihenk taşı, dile karşı alışılmamış bir meydan okuma olarak da algılanabilir. Gerçekten de son yıllarda internet, dilin sınırlarını zorlayan ve genişleten en
önemli araçtır.
İnternetin getirdiği sınırsız özgürlükten Türkçe de geniş biçimde yararlanmaktadır. İnternette, ulaşılması her geçen gün kolaylaşan milyonlarca Türkçe sayfa yer almakta ve bu
sayı sürekli artmaktadır.
İnternette her türlü dil verisi, örnek olarak sözlükler, kurmaca metinler, fıkralar, karikatürler vb. bulunmaktadır. Yazılı, sözlü ve görüntülü dil verilerine de ulaşmak, bunları tekrar tekrar dinlemek, üzerinde oynamak da mümkündür. Ayrıca internette, sadece
standart dille yazılmış metinlere değil, dil içindeki her tür varyanta ulaşılabilmektedir:
ağız metinleri, sosyal gruplara ait metinler, argo, gençlere özgü metinler vb.
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İnternet sadece, dil içindeki mevcut varyantların depolandığı bir veri bankası değildir. Sanal
dünyadaki dilde yepyeni varyantlar ortaya çıkmış, bu dünyaya aşina olmayan birinin anlayamayacağı iletişim imkanları gelişmiştir. Bunu, standart dilde bir bozulma olarak algılayanlar
da vardır. Bu algılamanın temelinde dilin değişmezliğine dair yanlış kanı yatmaktadır. Oysa dil
değişkendir. Standart dilin zorunlu olduğu alanlar dışında kimin hangi dili kullanacağının sınırlarını belirlemek de kullanılan dili kontrol etmek de mümkün değildir. Ayrıca internetin dili
bozduğu görüşü Türkçe için sınanmış da değildir. İngilizce için yapılan çalışmalar ise internet
ve kısa mesajda kullanılan dilin bir bozulma değil, bir zenginlik olduğunu, kısaltma yapabilmek
için de iyi bir dil bilgisi gerektiğini ortaya çıkarmıştır (internet ve dil için bk. Crystal 2009).
Kısa mesajlarda ünlülerin yazılmayışı da dil sorunu, dilin bozulması, yanlış kullanılması
olarak algılanmaktadır. Burada yine dil ve yazının aynı olduğuna dair bir yanlış algı söz
konusudur. Kısa mesaj farklı bir iletişim biçimidir ve elektronik ortamın koşulları içinde
az harfle çok şey anlatmak hedeflenmektedir. Unutulmamalıdır ki Türkçe Arap harfleriyle
yazılırken de ünlüler yazıda genellikle gösterilmiyordu.
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Her ne olursa olsun, internetin dil açısından yepyeni imkanlar sunan bir araç olduğu, internetle dilde yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı ve genişletildiği göz ardı edilemez. İnternet milyonlarca insanın, bir şekilde dilin zenginleşmesine katkıda bulunduğu bir araçtır.
Türkçenin içindeki zenginliği bugün en iyi yansıtan alanların başında, dil içindeki her tür
varyantın temsil edilme şansı bulduğu internet gelmektedir. Daha önce kendini yazılı metinlerde veya televizyonlarda gösterme şansı bulamayan standart dışı varyantlara, gönüllü
katılıma açık internette ulaşmak mümkündür.

İbadet Dili
Dilin işlevlerinden söz ederken toplum hayatında önemli bir yeri olan ibadet dilinden de
söz etmekte yarar vardır. Osmanlı döneminde ibadet dili olarak Arapça kullanılmaktaydı.
Bazı Farsça dini terimler de yaygındı. Ancak daha 1918 yılında yayımlanan Vatan şiirinde Ziya Gökalp, ibadet dilinde Türkçeleşmenin ideolojik alt yapısını hazırlar: “Bir ülke ki
camiinde Türkçe ezan okunur/ Köylü anlar mânasını namazdaki duanın.../ Bir ülke ki
mektebinde Türkçe Kur’an okunur /Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Huda’nın.../ Ey
Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!”. 3 Şubat 1928’de, Cuma vaazlarının Türkçe verilmesine emredilmesi ibadet diliyle ilgili önemli gelişmelerden biridir. Haziran 1928’de,
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, İslamda reform konusunu incelemek ve bu konudaki önerileri Maarif Vekaletine bildirmek üzere Fuat Köprülü başkanlığında bir komisyon kurulur. Komisyonun radikal önerileri arasında ibadet dilinin Türkçe olması da vardır
(Sadoğlu 2003: 268 vd.). Bunu, Diyanet İşleri Başkanlığının 18 Temmuz 1932 tarihli bir
genelgesi ile ezanın Türkçe okunması takip edecektir. Ezanın yeniden Arapça okunmasına
ise 16 Haziran 1950’de izin verilmiştir. Günümüzde, ibadet alanında Türkçenin yanında
Arapçanın da belli bir kullanımı olduğu söylenebilir.
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Dilin İşlevleri ve Yazı
Dilin, yukarıda kısaca sıralamaya çalıştığımız işlevlerinin sayısını arttırmak mümkündür:
aile dili, ticaret dili, spor dili, meslek dili vb. Ama değinilenler bu yazının amacı için yeterlidir. Bu işlev alanlarının bir kısmında, özellikle devlet idaresinde, yasa metinlerinde ve
eğitimde standart dile ihtiyaç duyulur. Bu üç alan da toplumun genelini ilgilendirir. Bu nedenle bu alanlarla ilgili metinlerin toplumun çoğunluğu tarafından kabul gören, anlaşılırlık
oranı yüksek bir dille yazılmaları kaçınılmazdır. Bu alanlarda standart sağlanabilmesi ise,
yazı dilinin varlığı, eğitim kurumlarında öğretilmesi ve yaygınlaştırılması ile mümkündür.
Ancak bunun için de eğitimde benzer ders araç gereçlerinin kullanılması, değişmez bir dil
biçiminin tercih edilmesi gerekir.
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Yazının Kısa Tarihi
Dilin tarihi gibi yazının da belirsizliklerle dolu beş bin yıllık tarihinde, modern araştırmaların
ortaya koyduğu kesin bilgiler fazla değildir. Yine de bu konuda söyleyebileceğimiz çok şey
vardır. Her şeyden önce yazı bir kişinin icadı değildir. Mısır’dan, İndus Vadisi’ne kadar uzanan
geniş bir coğrafyada, büyük olasılıkla tahıl miktarı ve hayvan sayılarının kayıtları için çizilen
resim veya işaretlerden geliştirilmiştir. En temelde üç yazı tipinden söz edilebilir:
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İlki, her işaretin anlamlı en küçük dilsel birimi (yaz+mak gibi) ya da bir sözcüğün tümünü
temsil ettiği logografik yazıdır. İşaretlerin zamanla, anlam içeriğini yansıtmak yerine, ses
içeriğini yansıtmaya başlamalarıyla logografik sistemlerden Hece Yazısı ortaya çıkmıştır
(ge+le+cek gibi). Bugün, en yaygın olarak kullanılan yazı sistemleri ise, işaretlerin ünlü
ve ünsüz sesleri göstermesine dayalı olan alfabetik yazıdır. Ancak buradaki sıralama, alfabetik yazının evrimin son basamağında yer aldığı ve en mükemmel yazı sistemi olduğu
anlamına gelmez. Zaten alfabeler evrim geçirmez; yazılar, konuşmanın kayıt niteliğini
geliştirmek amacıyla insanlar tarafından bilinçli olarak değiştirilir. Bu üç yazı sisteminin
de birbirinden herhangi bir niteliksel üstünlüğü bulunmaz. Söz konusu türler farklı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkmışlardır ve üstünlükleri tümüyle kullanıldıkları dilin
ihtiyaçlarını ne derece karşıladıklarıyla ölçülebilir. Örnek olarak, aslında logografik bir yazı
olan Çin yazısı MÖ 3. yüzyılda aşağı yukarı bugünkü biçimini almıştır ve o günden bu yana
çok fazla değişmeden Çincenin yazımında başarıyla kullanılmaktadır. Çünkü bu yazı Çince
gibi tek heceli dillerin yazımı için son derece elverişlidir. Ancak, kendi dillerinin yazımı
için önce Çin alfabesini kullanan Korecenin konuşurları, tümüyle farklı bir yapıya sahip,
eklemeli bir dil olan Korecenin yazımında bu alfabenin uygun olmadığını farketmişler ve
15. yüzyılda Batı alfabeleri ile karşılaşınca Batı alfabelerindeki sisteme benzer Hangul adı
verilen bir yazı geliştirmişlerdir.
Bugünkü anlamıyla modern dünya, yazı olmadan varlığını sürdüremez. Beş bin yıllık tarihinde yazı, yansıttığı dil kadar vazgeçilmez hale gelmiştir. Bu beş bin yıllık süre içinde
ne kadar yazı sisteminin ortaya çıktığını ve yok olduğunu bilmiyoruz; ama yazılı dilin
tarihinde etkili rol oynayan yalnızca üç temel gelenek vardır: Bunlardan, yalnız Amerikan
yerli halklarının küçük bir grubu tarafından kullanılmış olan yazı sistemini ve Çin hiyerogliflerini bir tarafa bırakırsak, üçüncü sistem, yani alfabetik yazı, bugün dünyanın geri
kalan bütün kesiminde kullanılmaktadır. Günümüzde yazısı olmayan diller kayıt altına
alınırken de yine alfabetik yazı sistemi üzerinden alfabe üretilmektedir.
Mısır’daki son bulgular, MÖ 3400 gibi erken bir tarihte, Mısırlıların oldukça gelişmiş bir logografik yazı kullandıklarını ortaya koymaktadır. Yirmi dört heceyi kapsayan Mısır hiyeroglif
sistemi Batı Sami yazısının da kaynağıdır. Batı Sami hece alfabesi daha sonra Arap, Moğol,
Mançu, Süryani, Arami ve Pehlevi yazılarını da doğurmuştur. MS 3. yüzyılda, Hristiyanlığın
bölgeye girişiyle, Mısır yazısının yerini, Mısır hiyerogliflerinin çok sonra değiştirilmiş biçimi
olan Yunan alfabesi aldı. Yunanlar, MÖ üç bin yılında bugünkü Yunanistan bölgesini istila
ettiler, Doğu Akdeniz’in zengin Kenan halkıyla ticarete başladılar. Yunanlar, ünsüz harfleri
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yazmaya dayalı bu alfabe sistemini benimsediler fakat bu alfabenin Sami dillerine gayet uygun olmasına karşılık, Yunanca gibi bir Hint-Avrupa dili için yetersiz kaldığını da fark ettiler.
Çünkü Yunancada ünlüler de ünsüzler kadar önemliydi. Böylece Yunanlar, Doğu Akdeniz’in
ünsüz harflere dayalı alfabesine ünlü harfleri de eklediler ve yepyeni bir alfabe yarattılar. Yunan alfabesi yaklaşık üç bin yıldır aşağı yukarı aynı biçimini korumaktadır. Dünyanın başka
hiçbir yerinde ünlü ve ünsüz harflere dayalı bir alfabe icat edilmemiştir ve hiçbir alfabe sistemi
bu kadar yaygın bir biçimde kullanılmamıştır. Bütün doğu ve batı Avrupa alfabeleri kaynağını Yunan alfabesinden almıştır. Yunan alfabesi ile karşılaşan Avrupalılar ya yalnızca yazma
fikrini almışlar ya da Yunan alfabesini değiştirerek veya değiştirmeden benimsemişlerdir. Yunan alfabesinin şimdiye kadarki en önemli uyarlaması, İtalya topraklarında Yunan yazısıyla
tanışan Romalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, Roma İmparatorluğunun artan
gücüyle Latince ve Yunan alfabesinden uyarlanmış olan Latin alfabesi bugüne kadar etkisini
sürdürmüştür. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda, dünyanın dört bir yanında yüzlerce, belki
binlerce dile uyarlanmış ve taklit edilmiştir.
Alfabeler sadece farklı dillere uyarlanmak için değiştirilmez; değişen dili temsil etmekte
yetersiz kaldıklarında veya kültür değişmeleri sonucunda da değiştirilir. Ancak yazı sistemlerindeki en büyük değişiklikler, kendi dillerine uygun olmayan yazıları alıp uyarlayan
topluluklarda gerçekleşmiştir (ayrıntılar için bk. Fischer 2013).

Türkçenin Yazılma Tarihi
Türkçenin, Türkçe dışı kaynaklardan da olsa, yaklaşık milat sıralarından beri izlenebilen
sürecinde, yazı dili ve alfabe açısından büyük bir çeşitlilik gösterdiği kolayca belirlenebilir.
Özellikle alfabe söz konusu olduğunda, çeşitliliğin altında yatan nedenlerin çok boyutlu
olduğu da görülür.
Her doğal dil gibi Türk dili de başlangıcından bu yana sürekli varyantlaşmış ve bu varyantların konuşurları farklı coğrafyalara doğru sürekli göç halinde olmuştur. Doğal olarak
bu göçler, insanlığın siyasi ve kültürel gelişimi içinde farklı anlamlarda, farklı boyutlarda
gerçekleşmiştir. Coğrafi uzaklık başlı başına bir varyantlaşma nedeniyken, farklı coğrafyalarda karşılaşılan kültürlerle girilen ilişkilerin sonuçları da buna eklenmelidir.
Ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel nedenlerle bilinçli olarak uygulanan dil politikaları da
dillerin geleceğine yön verebilmekte, alfabe seçiminde en önemli veya belki tek neden
olarak görünmektedir.
Türkçenin yazımında kullanılan alfabeler konusuna gelince, Türklerce kullanılan alfabeler
ve Türk olmayanların Türkçe yazarken kullandığı alfabeler ayrımına dikkat etmek gerekir.
Bu çalışmada böyle bir ayrım yapılacak, alfabe çeşitliliği hem kronolojik bir sıra izlenerek
hem de varyantlaşmayla paralel biçimde ele alınacaktır. Alfabe değişikliklerinin varyantlaşma ile birlikte ele alınmasının nedeni, bu konunun, özellikle 20. yüzyılda oluşan Türk
yazı dili çeşitliliğinden ayrı düşünülemeyecek olmasıdır.
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İlk Türkçe
Çin Yazısı
Milat sıralarına tarihlendirilen İlk Türkçe Batı
(=Bulgar Türkçesi) ve Doğu Türkçesi olmak üzere iki temel varyanta ayrılmıştı. Temel farklılıkları Batı Türkçesindeki r/l seslerine karşılık Doğu
Türkçesinde z/ş kullanılmasıydı. Bugün Batı
Türkçesi sadece Çuvaşça ile temsil edilirken, diğer tüm varyantlar Doğu Türkçesinin devamıdır
(kız = hir, yaş = śul).
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Türkçenin bu ilk dönemine ait, Türklerce yazılmış metinler yoktur. Ancak Çinli tarihçiler, vekayinamelerinde Türklerle ilgili bilgiler verirken
kimi Türkçe özel ad ve ünvanları da Çin yazısıyla kaydetmişlerdir. Ayrıca 4. yüzyılda Çin’e gelen bir Hintli rahibin biyografisinde yer alan, Çin yazısıyla yazılmış bir beyitin de Hunca olduğu görüşü genel olarak kabul görmüştür. Böylece, bildiğimiz kadarıyla, Türkçenin yazımında
kullanılan ilk alfabe Çin alfabesi olmuştur. Ancak elimizdeki malzeme, kullanılan Türkçenin
Doğu Türkçesi mi yoksa Batı Türkçesi mi olduğunu bile anlatamayacak kadar sınırlıdır.
Grek Yazısı
Türkçenin yazımında kullanılan en eski alfabelerden biridir. Daha 2. yüzyılda, Ural Nehri’nin Türkçe adı olan
Yayık’ın, İskenderiyeli bilim adamı Ptolemaios tarafından Grek harfleriyle yazılmış olduğu biliniyor. Aynı ad, 6.
yüzyılda da Bizanslı Menandros Protektor tarafından yine
Grek harfleriyle Dayih, Dayik biçiminde yazılmıştır.

Orhon Türkçesi Dönemi
Runik Yazı
Yukarıdaki alfabeler, Türkçenin yazımında
Türk olmayanlarca kullanılmışlardı. Türkçenin yazımında Türklerce kullanılan ilk alfabe
ise bilindiği gibi eski Türk runik yazısı veya
Orhon alfabesidir. 8. yüzyılda, II. Doğu Türk
Kağanlığı döneminden kalma taş yazıtlar üzerinde belirlenen Orhon Türkçesinin de en az
iki varyantı olduğu, birinden Çağatay, diğerinden de Oğuz grubu Türk dillerinin geliştiği
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kabul edilmektedir. Eski İskandinav yazıtlarında kullanılan runik alfabeye benzediği için
batılılarca runik adıyla anılsa da kökeni konusunda çok farklı görüşler vardır. Bunların en
kabul göreni W. Thomsen’in Sami köken görüşüdür. Ancak bu alfabeye Türklerin de kimi
katkılarda bulunduğu kabul edilir:
eb “ev”, ok “ok” vb.
Bu alfabe, Orhon Türklerinden sonra Moğolistan bozkırlarına egemen olan Moğolistan Uygurları tarafından da yine taş yazıtlar üzerinde kullanılmıştır. Daha sonra Çin’e göç eden
Uygurlardan kalma bir fal kitabı olan Irk Bitig ise bu alfabenin en önemli metinlerinden
biri ve kağıt üzerine yazılmış tek örneğidir.

Uygur Türkçesi Dönemi
Orhon Türkçesinden sonra karşımıza çıkan diğer yazı dili Uygurca da (esas olarak 9.-11.
yüzyıllar arası) Orhon Türkçesindeki ny sesinin n ve y olarak temsil edildiği en az iki, belki
daha fazla varyanta sahipti (çigan ~ çigay “yoksul” vb.). Kullanılan alfabeler açısından ise
en fazla çeşitliliğe sahip olan Türk yazı dilidir. Bu anlaşılır bir durumdur, çünkü Uygurlar
başta Çin olmak üzere İran, Hint, Tibet gibi farklı kültürlerle ilişki içindeydiler.
Manihey Yazısı
8.-9. yüzyıllarda, İran kökenli Maniheizm inancına sahip Uygurların kullandığı alfabedir.
Soğd Yazısı
İran kavmi olan Soğdlara ait bir alfabedir. Soğdların eski Türklerle ticari, dini ve kültürel ilişkileri olduğu bilinmektedir. (Mahan Tigin için 581’de dikilmiş olan Bugut yazıtı
Sogd-cad-r'dır. I. Doğu Türk Kağanlığı tarafından dikilmiş olan bu yazıt, devlet dilinin de
Soğdca olabileceğini gösterir.) Soğd alfabesiyle yazılmış eski Türkçe metinler çok küçük
ve yıpranmış parçalar halindedir.
Uygur Yazısı
Uygurların kullanmış oldukları en önemli alfabe Soğd yazısından geliştirilmiş olan Uygur
alfabesidir. Arap alfabesinden önce Türklerin
en uzun süre kullandıkları yazı olmuştur. 8.
yüzyıldan başlayarak, Uygur devleti ortadan
kalktıktan çok sonra bile, 17. yüzyıla kadar,
Doğu Türkistan’dan İstanbul’daki Osmanlı sarayına kadar kullanılmıştır. Fatih Sultan
Mehmet’in 1473’te, Akkoyunlu hükümdarı
Uzun Hasan’a karşı elde ettiği zaferden sonra
yazdırttığı yarlık Uygur harfleriyledir. Kaşgarlı Mahmut bu alfabeyi Türk yazısı olarak
adlandırmıştır. Bu alfabeyle yazılmış metinlerin çoğu Budizm, Maniheizm ve Hristiyanlıkla
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ilgili dini metinlerdir. Türklerin İslamiyeti kabul edişlerinden sonra da kullanılmıştır. 11.
yüzyılda yazılmış Kutadgu Bilig’in Viyana nüshası bilindiği gibi Uygur harfleriyledir.
Brahmi Yazısı
Hint kökenli bu yazı da yine Uygurlar tarafından ve daha çok tıp, takvim vb. konulardaki
metinlerin yazımında kullanılmıştır. Sayısı yüz civarında olan bu metinler çoğunlukla
küçük parçalar halindedir.
Tibet Yazısı
Tibetliler ile yakın ilişkiye giren Koço ve Kansu Uygurlarının kullandığı Hint kökenli bir
alfabedir. Brahmi yazısından geliştirilmiş bu alfabe ile yazılmış en önemli metin Uygurca
bir Budist ilmihalidir.

Tuna Bulgarcası Dönemi
28
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Orhon ve Uygur yazı dillerinden farklı olarak, Doğu Avrupa coğrafyasında yer alan ve bugünkü Çuvaşça tipi bir Batı Türkçesi varyantı olan Tuna Bulgarcasından 9. yüzyıla ait Grek
harfli metinler kalmıştır. En önemlileri Tuna Bulgar Hanları listesi ve Nagy-Szent Miklós
hazinesindeki taşlardan biri üzerine yazılmış olan Boyla Çoban yazıtıdır.

Orta Türkçe Dönemi
Türk dili tarihinin metinlerle düzenli olarak izleyebildiğimiz en uzun, yaklaşık 1000 yıllık
dönemidir. Bu dönemi öncelikle dilde varyantlaşma açısından ele alırsak şu tespitlerde
bulunabiliriz:
11. yüzyılda, Uygurcanın yerini alan doğudaki Karahanlı Türkçesi, 14. yüzyıldaki HarezmKıpçak yazı dili üzerinden 15. yüzyılda Çağatay yazı diline dönüşmüş ve 19. yüzyılın
sonuna kadar Asya Türklerince kullanılmıştır. Ancak Çağataycanın ortak yazı dili olması,
15.-20. yüzyıllar arasında dilde varyantlaşma olmadığı anlamına gelmez. Çağatayca bir
lingua franca durumundaydı ve Arap alfabesi de varyantlar arasında oluşan seslik farkları
önemli ölçüde örtüyordu.
Türk dilinin, Çağatay yazı dili ile 20. yüzyıla kadar ulaşan doğu kolunun yanında, Oğuz varyantını kullanan Türklerin batıya göçleri sonucunda, 13. yüzyıldan başlayarak, Anadolu’da
Oğuz varyantına dayalı Eski Anadolu Türkçesi adını verdiğimiz yazı dili ortaya çıkmıştır.
Orta Türkçe döneminde, bu iki temel yazılı varyant dışında kalan farklı Türkçeler de vardı:
Volga kıyısında yaşayan, Bulgar/Çuvaş tipi (r/l) bir varyant kullanan Volga Bulgarlarından
14. yüzyıla ait Arap harfli mezar taşları kalmıştır. Bu varyant bugün yalnız Çuvaşça ile
temsil edilmektedir.

BİTMEYEN ÖYKÜ: ALFABE TARTIŞMALARI rapor

Yakutlar, daha 14. yüzyılda, bugünkü yurtları olan Kuzey Sibirya’daki Yakutistan’a çekilmişler ve Çağatay yazı dilini hiç kullanmamışlardır. Dilleri de Çuvaşça gibi çok farklı bir
yönde gelişmiştir.
Litvanya, Polonya ve Kırım’da yaşayan Musevi Türklerin kullandığı Karaimce veya Karay
varyantının en eski metinleri 16. yüzyıldan kalmadır.
Kıpçak Türkleriyle yoğun ilişkileri bulunan Ukrayna-Polonya Ermenileri kendi dillerini bırakarak Kıpçakların Türkçesiyle konuşup yazmaya başlamışlardır. En eskileri 16. yüzyıldan kalma olan bu varyanta ait metinler, Ermeni Kıpçakçası dil yadigarları olarak bilinir.
Altaylarda, Güney Sibirya’da ve Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türk halkları da çoğunlukla göçebe oldukları ve okuma yazma bilmedikleri için Çağataycayı hiç tanımamışlardır.
Çağatayca Orta Asya’daki yerleşik Türk topluluklarının, başlıca Özbek ve Uygurların, ayrıca Volga-Ural bölgesindeki Türklerin yazı dili olarak kullanılmıştır.
Çağatay yazı dilini kullanan bu topluluklarda da konuşma varyantsız değildi. Varyantlar
arasındaki farkların giderek büyümesi ve Çağataycanın zamanla bir üst dile dönüşmesi sonucunda, konuşurlar kendi varyantlarını yazı diline dönüştürme yoluna girmişlerdi.
Türkmen edebiyatının en ünlü şairi Mahdumkulı 18. yüzyılda şiirlerini Çağatayca değil,
Türkmence yazmıştır. Tatar aydını Abdülkayyum Nasıri, 19. yüzyılın ortalarında eserlerini ilk kez Tatarca ile yazıya geçirmiş ve Tatar yazı dilinin temellerini atmıştır. Yine aynı
dönemde Kazak edebiyatçısı Abay Kunanbayev ve eğitimci Ibıray Altınsarın Rus ve Batı
edebiyatı klasiklerini ilk kez Kazakçaya çevirerek bu yazı dilinin temellerini atmışlardır.
Benzer bir gelişme, Eski Anadolu Türkçesinden sonra Osmanlı yazı dilinin egemen olduğu
batıda da yaşanmış, ünlü Azeri dramaturgu Mirza Fethali Ahundov, 19. yüzyılın başında komedilerini Osmanlıca ile değil Azeri varyantı ile yazmış ve bu yazı dilinin kurucusu olmuştur.
Yaklaşık 1000 yıllık bu dönemde şu alfabeler kullanılmıştır:

Arap Yazısı
10. yüzyılın ortalarında İslamiyetle tanışan Karahanlılar,
Türkçeyi Arap harfleriyle yazan ilk Türk halkı olmuştur. Divanu lügati’-t-türk ve Kutadgu Bilig bu alfabeyle yazılan ilk
Türkçe metinlerdir. Sami kökenli bu alfabe Türklerin kullandığı en uzun süreli ve en yaygın alfabe olmuştur. İki temel
yazı dili, Çağatay ve Oğuz varyantları, neredeyse 20. yüzyıla
kadar bu alfabe ile yazılmışlardır. Aşağıda göreceğimiz gibi
bugün Çin sınırları içinde kalan Yeni Uygurca Arap alfabesiyle yazılmaya devam etmektedir. Yukarıda söz edilmiş olan
Volga Bulgar mezar yazıtları da Arap harflidir. Ancak Orta
Türkçe dönemi boyunca, daha sınırlı alanlarda kullanılan başka alfabelerle de karşılaşırız.
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Süryani Yazısı
Batı Türkistan’ın Semireçiye (Yedisu) bölgesinde yaşayan Nesturi Hristiyanlık inancındaki Türklere ait, 13. ve 14. yüzyıldan kalma
Türkçe mezar yazıtları Süryani harflidir.

İbrani Yazısı
Türk dilli halklar içinde, sadece yukarıda söz edilmiş olan Musevi Karaylar tarafından
kullanılmıştır. Polonya Karayları 19. yüzyılın sonundan itibaren Latin harflerini, Rusya
Karayları da Slav alfabesini kullanmaktadırlar.
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Grek Yazısı
Osmanlıcanın Yazımında: Osmanlıca en eski Grek harfli metin 15. yüzyıl ortalarında,
(1455 veya 1456) İstanbul patriği Gennadios Skholarios’un Fatih Sultan Mehmet’in emriyle hazırladığı, bu nedenle Gennadios İtikatnamesi diye de bilinen Hristiyan İtikatnamesinin Türkçeye çevirisinde kullanılmıştır.
Karamanlı Türkçesinin Yazımında: Anadolu’da yaşayan ve Yunanca bilmeyen, Ortodoks Hristiyan inancına sahip Karamanlılar dini ve din dışı metinlerini Grek harfleriyle yazmışlardır. En
eski metin, ilk baskısı 1718’de İstanbul’da yapılmış olan Gülzar-i İman-i Mesihi adlı kitaptır.
18. ve 19. yüzyıllarda, Karamanlı Türkçesiyle basılmış kitapların sayısı 500’ü geçmektedir.

Ermeni Yazısı
Ermeni harfli Türkçe metinler, yukarıda söz edilmiş olan Ukrayna-Polonya Ermenileri ile
Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan Ermeni asıllı Türklere aittir.

Latin Yazısı
Latin harflerinin Türkçenin yazımında kullanılması genelde 20. yüzyıl ile ilişkilendirilse de, gerçekte bu harflerin kullanılması 14.
yüzyıla kadar gider. 14. yüzyılın başında, aşağı Volga bölgesinde yaşayan Kuman (Kıpçak)
Türkleri arasında Hristiyanlığı yaymaya çalışan Fransiskan misyonerleri Türkçe öğrenerek
dini metinleri Kıpçak Türkçesine çevirmişler
ve bunları Latin harfli Codex Cumanicus adı
verilen bir kitapta toplamışlardır.

BİTMEYEN ÖYKÜ: ALFABE TARTIŞMALARI rapor

Osmanlıcanın Latin harfleriyle yazımı ise ilk kez 1533’te gerçekleşmiştir. Filippo Argenti,
İstanbul’daki yabancı tüccarlar için Latin harfleriyle bir Türkçe kılavuz kitap hazırlamıştır. 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da Latince, İtalyanca, Fransızca, Almanca ve İngilizce
yazılmış Türkçe gramer, konuşma kitabı ve sözlüklerin sayısı giderek artmış, bunlardaki
Türkçe sözcükler Latin harfleriyle ve farklı yazıçevrimi sistemleriyle yansıtılmışlardır.

Kiril Yazısı
Bu alfabe ile yazılan ilk Türk
dili Çuvaşçadır. 14. yüzyılda
Arap harflerini kullanan Müslüman Volga Bulgarlarının torunları olan Çuvaşlar arasına
18. yüzyılın başlarında Hristiyanlığı yaymak için gitmiş
olan Rus misyonerleri bu dili
Rus harfleri ile yazmışlardır.
Çuvaşça için 1769, 1871 ve
1938’de olmak üzere üç kez
alfabe düzenlenmiştir ve üçü de Kiril harflidir. Çuvaşça bugün de bu alfabe ile yazılmaktadır.
Kiril harfleri ile yazılan ikinci Türk dili Yakutçadır. Yakutçanın Kiril harfleriyle yazılmasına
17. yüzyılda başlanmışsa da Kiril harfli ilk Yakut alfabesi 1819’da, ikincisi de 1851’de
düzenlenmiştir. Yakutlar da hala bu alfabeyi kullanmaktadır.
20. yüzyıldan önce Kiril harfleriyle yazılmaya başlanan üç Türk dili daha vardı. Altayca
1845-1928, Şorca 1885-1930 ve Gagauzca 1895-1932 arasında Kiril harfleriyle yazılmıştır.
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BİTMEYEN ÖYKÜ: ALFABE TARTIŞMALARI rapor

BÖLÜM
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ARAP ALFABESİNDEN
LATİN ALFABESİNE
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Türkiye Türkçesi ve Alfabe
Alfabenin Temel İlkeleri
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Alfabe bir dildeki seslerin yazıdaki karşılıklarının tamamının adıdır. Alfabe her türlü ayrıntıdan uzak ve pratik olmalıdır. İlkel bir dil olmadığı gibi ilkel bir alfabe de yoktur. Her
alfabe belirli bir süre içinde kendine yüklenen işlevleri yeterli bir şekilde yerine getirir.
Bazı alfabeler bazı diller için çok uygundur. Ancak nihayetinde eski ya da yeni tüm yazı
sistemleri eksiktir ve uzlaşmaya dayalıdır. Hemen hemen hepsi konuşmanın yaklaşık bir
temsilidir, kesinlikle tam bir temsili değildir. Yeryüzünde kullanımda olan yaygın alfabetik yazılar birçok belirsizlik taşır. Alfabetik bir yazının ideal olarak belki de bir dilin bütün
seslerini karşılaması gerekir ancak böyle bir sistem genel kullanım için son derece hantal
ve elverişsiz olacaktır. Bir dilin bütün sesleri ancak uzman dilbilimciler tarafından özel
semboller kullanılarak gösterilir. Bu durumda sistemin adı artık alfabe değil transkripsiyondur. Transkripsiyon, ayrıca, farklı dillere ait seslerin gösterilmesinde de kullanılan bir
yöntemdir.
Aşağıda ele alacağımız sorunlara rağmen bugün kullandığımız alfabe oldukça pratik,
Türkçenin yazımı için kullanışlı bir alfabedir. Ancak dil tarihi açısından bakılınca Türkçenin
Latin alfabesiyle yazımı ve standart dilin oluşumu çok yenidir. Yazı dili, özellikle yazım,
kuralları bir şekilde belirlendikten sonra doğası gereği değişime kapalı olsa da doğal konuşma dili sürekli değişen bir olgudur. Doğal dillerde, yazılan biçim konuşulan biçimlere
ne kadar yakın olursa olsun, zamanla aranın açılması ve yazılı standardı konuşulan biçimlere yaklaştırma, yani yazım reformu ihtiyacının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ancak yazı
edilgin değildir, konuşma yazıyı etkilediği kadar, yazı da konuşmayı etkiler.

Arap Harfleriyle Türkçenin Yazımı ve Sorunları
Osmanlıca, Arap harflerinin eklemelerle genişletilmiş bir biçimiyle yazılmaktaydı. Arapça
yazım sisteminden izler taşıyan, hece yazısı ile sesçil yazının karışımı olan alfabe, Türkçenin ses özelliklerini yansıtmakta yetersizdi. Her şeyden önce, Türkçe kökenli kelimelerde
farklı seslerin aynı harflerle gösterilmesi önemli bir sorundu. Mesela o, ö, u, ü, v sesleri
için vav ( ;)ﻭı, i ve y sesleri için ya ( ;)ﻯg, k, ñ ve bazı durumlarda n sesleri için kef ()ﻙ
harfi kullanılmaktaydı.
Arap harfleriyle Türkçenin yazımı, daha fazla işaretin daha fazla açıklık anlamına gelmediğinin, aksine yazımda ciddi sorunlar yarattığının açık bir göstergesidir. Türkçe kelimelerde olabilecek ayrıntılar alfabede gösterilmediği gibi Türkçe ögelerin yazımında kesin
yazım alışkanlıkları da yoktu. Bu alışkanlıkların oluşmamasında Türkçenin eğitim dili
olarak kullanılmaması yanında, yazım sorunlarıyla ilgilenecek kurum, kuruluş veya kişilerin olmaması da önemli bir rol oynamaktaydı. Bugünkü anlamda yazım kurallarını belirleyecek bir kurum, bu kuralların yaygınlaşmasını sağlayacak, Türkçeye dayalı bir örgün
eğitim sistemi yoktu.
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Anadolu’da yazı dilinin gelişmeye başladığı dönem olan ve Eski Anadolu Türkçesi adıyla
bilinen 13.-15. yüzyıllar arasında, aynı alfabeyle yazılan Arapça ve Farsçadan alınmış kelimelerin yazımında bir birlik yokken, İstanbul’un fethinden sonra, İstanbul merkezli gelişen yazılı normda, verici dillerdeki gibi yazma yönünde bir yazım birliği ortaya çıkmıştı.
Bunun sonucunda Arapça ve Farsçada ayrı ayrı işlevi olan, kelimelerde anlam ayırıcı bir
rol üstlenen (sesbirim=fonem olan) ama Türkçede herhangi bir işlevsel değer taşımayan
sesleri gösteren harfler de Türkçenin yazımında kullanılır olmuştu. Örnek olarak, sene,
tesir, sabır kelimelerindeki s’ler (sırasıyla ﺹ, ﺙ, )ﺱ, hal, halk, hava kelimelerindeki h’ler
(sırasıyla ﻫ, ﺥ, )ﺡ, zalim, zayıf, zevk, zikir kelimelerindeki z’ler (sırasıyla ﺫ, ﺯ, ﺽ, )ﻅ,
Türkçede anlam ayırıcı olmamakla birlikte, kaynak dillerde farklı fonemler olduklarından
Osmanlıcada ayrı harflerle gösterilmekteydi. Türkçenin yazılmasında kullanılan Arap ve
Latin yazı sistemlerinin, 10525 sözcük üzerinden ses=harf ilkesi açısından karşılaştırıldığı bir çalışmada, bu ilkenin Arap yazı sisteminde %21.14, Latin yazı sisteminde %95.33
oranında gerçekleştiği belirlenmiştir (Aydın 2012: 61). Gerçekleşme oranının yüksekliğinde, Türkçenin Latin harfleriyle yazımının çok yeni olması ve yazı standardı belirlenirken
bir sese=bir harf ilkesine büyük ölçüde uyulmuş olması şüphesiz rol oynamıştır. Latin
harflerinin Arap harfleri gibi yüzyıllar boyunca kullanılması durumunda mevcut harflerin
de o zamanki sesleri karşılama oranı bugünkü gibi kalmayacak, yazı dili ile konuşma dili
arasında önemli farklar ortaya çıkacaktır.
Medreselerde eğitim dilinin Arapça olması sonucunda, Arapça ve Farsça bilenlerin sayısının artmasına paralel olarak kelimelerin verici dildeki orijinal biçimlerine göre yazılması
yaygınlaşmış, klasik Osmanlı imlasının en tutarlı kuralı olan “Arapça ve Farsça kelimeler
aslına göre yazılır” ilkesi ortaya çıkmıştı. Arapça ve Farsça kelimelerdeki tek biçimliliğe karşılık, bu yazım alışkanlıkları, artdamak seslerinin kullanıldığı su, dolu gibi Türkçe
kelimelerin su ()سو, ṣu ( ;)صوtolu ()تولو, ṭolu ()طولو, dolu ( )دٯلوgibi farklı yazım biçimlerini
ortaya çıkarmıştı. Arap harflerini kullanmayan dillerden alınmış kelimelerin yazımında
ise başka bir yol izlenmekte, söyleyiş esas alınmakta, kelimeler nasıl söyleniyorlarsa öyle
yazılmaktaydı.
Kur’an’ın yazıldığı alfabe olması nedeniyle Arap harfleri belli bir kutsallık da kazanmıştı.
Hatta Arap harflerinin kullanımı, Osmanlı topraklarında Müslüman olanlarla olmayanları
ayırmaktaydı. Örnek olarak Anadolu’da Türk dilli Hristiyanlar Yunan harflerini kullanırken Yunanca konuşan Müslümanlar Arap harflerini tercih etmekteydi (Lewis 1984: 421).
Bu gerçek, 18. yüzyıldan itibaren alfabe reformu tartışmalarında, reform karşıtlarının
kullandığı önemli bir tez olmuş, diğer yandan harflerin ıslahını veya alfabe değişikliğini savunanlar da alfabeyle dinin bir ilişkisi olmadığını ısrarla vurgulamaya çalışmışlardır.
Medreselerde eğitim dilinin Arapça olması, edebiyatta Farsça ögelerin baskınlığı, her iki
dilden Türkçeye giren yaygın kelimeler ve söz dizimi kalıpları, kelimeleri verici dildeki biçimlerine göre yazma geleneğini desteklemiştir. Öyle ki söyleyişi tamamen Türkçeleşmiş
olan kelimeler bile verici dildeki biçimlerine göre yazılmaktaydı: hamur < ḫamîr ()خمير
duvar < dîvar (ر١)ديو
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19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarındaki alfabe devrimine kadar alfabeyi, geniş kitleleri eğitmekte ve basın alanında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta yararlı bir
araca dönüştürmek amacıyla dilin ıslahı gündeme getirilmiştir. Dilin ıslahıyla aslında, biri
dilbilgisiyle diğeri yazımla ilgili iki farklı husus kastedilmektedir: 1) yazı dilinde konuşma
diline yakın bir söz varlığı ve söz diziminin kullanılması, 2) alfabenin bazı düzenlemelerle
kullanışlı hale getirilmesi.
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Söz varlığında ve söz diziminde Türkçeleşme sorunsuz gelişir. Nitekim daha 20. yüzyılın
başlarında sade bir Türkçeyi savunan Ömer Seyfettin gibi yazarların eserleri halk tarafından ilgiyle karşılanır. Alfabe konusunda ise zaman zaman çok sert geçen tartışmalar harf
devrimine kadar sürer. 1923’e kadar harflerin ıslahı konusunda lehte ve aleyhte çok sayıda
yayın yapılır, çeşitli öneriler ileri sürülür. Ancak konuyla ilgili en önemli çalışmalardan birine imza atan Levend’in de dediği gibi “İmlâ sorunu bilimsel konu olarak incelenmekten
çok, imlânın bozukluğu bir yakınma halinde ileri sürülmekte ve yazının belirli ve esaslı bir
kurala bağlanması gerektiği belirtilmektedir” (1972: 149). Arap harflerinin ıslahı konusu,
Tanzimat döneminde bazı aydınlarca gündeme getirilmişti. Örnek olarak, Maarif Nazırı
Münif Efendi yazılış ve okunuşun kolaylaştırılması düşüncesine sahipti. Recaizade Mahmut Ekrem, Arap harflerinin Türk diline uydurulması ve Arap harfleri üzerinde değişiklik
yapılmasından yanaydı. Bunun için Islah-ı Huruf adıyla bir cemiyet kurmuş ve başkanlığını yapmış ama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Yine milli politikaların ağırlık kazandığı
II. Meşrutiyet döneminde, Eğitim Bakanı Şükrü Bey’in, harf ıslahı çalışmaları için Ziya
Gökalp, Rıza Tevfik Bölükbaşı, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi isimlerin de içinde olduğu
bir encümen oluşturduğunu ve bu encümenin soruna bir çözüm getiremediğini anmak
gerekir.

Enver Paşa’nın Denemesi

Osmanlıcanın yazımında kullanılan alfabenin ıslahından söz ederken Enver Paşa’nın başarısız girişimini de anmak gerekir. Enver Paşa tarafından hatt-ı cedit, ordu elifbası,
Enver Paşa yazısı gibi adlarla da bilinen bir alfabe reformu denemesi yapılmıştır (Şimşir
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1992: 53). Enver Paşa yazısında Arap harfleri ayrı yazılıyor, ünsüzler yanında ünlüler
de gösteriliyordu. Bu yazı Enver Paşa’nın başında bulunduğu Harbiye Nezareti’nin resmî yazışmalarında, ordu genelgelerinde ve askerliğe ilişkin bazı kitapçıkların basımında kullanıldı. Ancak savaş sırasında bu yazı değişikliği denemesi, mevcut okuryazarlık
alışkanlıklarını da bozdu ve işleri aksattı. Harflerin ayrı yazılması, özellikle okuryazar
olanlarca da içinden çıkılması zor bir durum olarak algılanmaktaydı (Şimşir 1992: 5354). Arap harfleriyle ilgili bu başarısız ıslah denemesi emirle bile yürümeyip ve savaş
sırasında harflerin kullanışsızlığı ortaya çıkınca Avrupa cephesindeki Türk birliklerinin
resmî telgraf yazışmalarında Latin harfleri kullanılmaya başlanmıştı. Ayrıca Talât Paşa
ve Mustafa Kemal Atatürk de belli durumlarda Latin harflerini kullanmıştı. “Latin harfleri
böylece, resmen kabul edilmeden önce bir kullanılma aşamasından geçmiş oluyor ama bu
aşama dar bir alan içinde sıkışıp kalıyordu” (Karal 1978: 93). Bu münferit kullanımlarda, şüphesiz, uzun zamandır Fransızca eğitim veren kimi okullar, yeni kuşak aydınların
entelektüel beslenmelerini batı dilleri, özellikle de Fransızca aracılığıyla gerçekleştirmiş
olmaları dolayısıyla Latin alfabesini tanımaları da etkili olmuş olmalıdır. Nitekim Fransızca hayranlığını da içine alan Batı hayranlığı, Tanzimat sonrası edebiyatta önemli bir
konu olarak işlenmekteydi.

Latin Alfabesine Geçiş Talepleri ve Tepkiler
Arap harflerinin ıslah edilerek Türkçe açısından daha kullanışlı hale getirilmesinin mümkün olmayacağını görüp, doğrudan alfabe değişikliği önerenler de vardı. Nitekim “12
Eylül 1922’de İstanbul gazetecilerinden Hüseyin Cahit, Yakup Kadri, Ahmet Emin ve
Velid Ebuzziya ile bir araya gelen Atatürk, Hüseyin Cahit’in “Niçin Latin yazısını almıyoruz?” sorusuna “Zamanı daha gelmemiştir” cevabını vermiştir. Aynı yıl Hüseyin Cahit,
Türkiye’de nüfusa oranla okuryazar sayısının çok az olduğunu, bu olumsuzluğun bir türlü
önlenemediğini, üç dört sene mektep okuyan çocukların bile doğru okuyamadıklarını Resimli Gazete’de yazmıştır. Böyle bir dil ve eğitimin olamayacağını, senelerce okula gidip
hiçbir şey öğrenememenin bir vakit kaybı olduğunu belirten Hüseyin Cahit, aynı yazısında, Arap harfleri milli harflerimiz olmadığı için, Türk milletini bu alfabeyi kullanmaya
mecbur eden bir sebebin de kalmadığını belirtmiştir (Şentürk 2012: 30).
Alfabe reformu karşıtları, yüzyıllardır meydana getirilmiş olan ürünlerin bir anda unutulacağı, geçmişle manevî bağın kopacağı, o ana dek yazılan kitapları anlayan kalmayacağı
gibi nedenlerle alfabe değişikliğine karşı çıkıyor, eğitimin ilerlemesinin harfleri değiştirmekle ilgisinin olmadığına işaret ediyorlardı (Levend 1972: 158-159). Latin harflerinin
kabulünü öneren yazılardaysa kutsallık atfedilen Arap harflerinin Kur’an’la ilgisinin olmadığı özellikle vurgulanmaktaydı.
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Latin Alfabesine Geçiş
Osmanlı’da, 20. yüzyılın başlarında, belli durumlarla sınırlı olarak başlayan Türkçenin Latin harfleriyle yazımı, ikinci bölümde belirtildiği gibi, aslında oldukça eskidir. Latin harfleri
Türkçe için ilk kez 14. yüzyıldan kalan ve Kıpçak Türkçesinin önemli eserleri arasında yer
alan Codex Cumanicus’ta kullanılmıştır. Osmanlı döneminde Fransızca, Latince, İtalyanca,
Almanca gibi batı dilleriyle yazılmış, Türk dili tarihi açısından büyük öneme sahip gramer,
dil kılavuzu, sözlük, hatıra gibi eserler de doğal olarak Latin alfabesiyledir.
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Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında ekonomik ve sosyal birçok konunun dile getirildiği İzmir İktisat Kongresi toplanır.
Kongrede, Latin harflerinin kabulü yönünde bir önerge verilir, ancak reddedilir. Yine de
Kongre başkanı Kazım Karabekir Paşa, Hakimiyet-i Milliye gazetesine, Latin harflerinin
neden kabul edilemeyeceğine dair görüşlerini açıklamaktan geri durmaz (Levend 1972:
392). Tezleri arasında, alfabe değişikliğini ecnebilerin telkin ettiği, değişiklik halinde kütüphanelerdeki kitapların okunamayacağı, batılıların “Türkler ecnebî yazısını kabul etmişler ve Hristiyan olmuşlardır” diyeceği, Latin harflerinin bizim dilimiz için yeterli olmayacağı gibi, bir kısmı daha önce de dile getirilen görüşler vardır (Levend 1972: 393). Diğerleri
yanında, burada alfabeye yüklenen kutsallık, alfabe değiştirmeyle din değiştirmenin bir
tutulması, alfabe değişikliğini kabulün ne kadar güç bir sosyo-psikolojik sorun olduğunu
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu demeç, alfabe sorununun yeniden canlanmasına neden olur. Bu sırada henüz alfabe değişimi karşıtları değişimi savunanlardan fazladır.
TBMM kürsüsünde ise alfabe konusu ilk olarak 25 Şubat 1924’te Maarif Vekaleti bütçesi
görüşülürken dile getirilir. Görüşmeler sırasında söz alan Şükrü Saracoğlu, bütün fedakarlıklar yapıldığı halde halkın hala okuyup yazma bilmediğini söyler ve bunun sebebi olarak
“Türk lisanını yazmağa müsaid” olmayan Arap harflerini gösterir. Bir yıl sonra, alfabe
meselesi hakkında ne düşündüğünü soranlara, bu defa alfabe konusunda farklı cereyanlar
olduğunu ve Maarif Vekili olduğu için bunlardan birine destek vermeyi faydalı değil zararlı
gördüğünü belirtecektir (Levend 1972: 396).
28 Mart 1926 tarihinde Akşam gazetesi, “Latin Harflerini Kabul Etmeli mi Etmemeli mi”
başlığıyla bir anket düzenler. Yanıt verenlerin çoğu Latin harflerini istemediklerini belirtir.
Konuya başka dergi ve gazeteler de karışır. Alfabe değişikliğine karşı olanlar arasında Fuad
Köprülü, Zeki Velidi Togan gibi önemli Türkologlar da vardır.
Bu arada, Şubat 1926’da Bakü’de toplanan, Türkiye’den de katılımcıların olduğu I. Türkoloji
Kongresinde, Birleştirilmiş Yeni Türk Elifbası adıyla Latin temelli bir alfabe benimsenmiş,
bu alfabe Sovyetler Birliği’ndeki Türk toplulukları tarafından kullanılmaya başlanmıştı (Türk
topluluklarındaki durum için bk. Baldauf 1993, Şimşir 1992). Türkiye’de de 1927 sonları ile
1928 yılının ilk yarısında Latin alfabesine geçme yönünde yoğun tartışmalar yapılmıştır. Falih
Rıfkı Atay, Yunus Nadi, Celal Nuri, Ahmet Cevat Emre, İbrahim Necmi Dilmen gibi yazarlar
dönemin gazetelerinde Latin harflerinin kabulü yönünde yazılar yazmıştır. Bu arada değişiklik taraftarı ve karşıtı kitaplar yayımlanmıştır (ayrıntılar için bk. Levend 1972: 399-400).
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Maarif Vekilliğinin önerisi üzerine, 23 Mayıs 1928 tarihli bakanlar kurulu toplantısında alınan bir kararla “Lisanımızda Latin harflerinin suret ve imkan-ı tadbikını düşünmek üzere”
bir Dil Encümeni kurulur. Latin kökenli yazıları inceleyerek yeni Türk alfabesini oluşturmak
amacıyla kurulan Encümen, 26 Haziran 1928 tarihinde çalışmalara başlar. Alfabe raporunu
yazan İbrahim Grantay raporda “Hey’etimiz, doğrudan doğruya bugünkü müşterek ve edebî
lisanımızın istinad ettiği ince ve mütekâmil İstanbul konuşma dilini esas ittihaz ederek, bu
dile nazarî ve amelî cihetlerde en uygun ve elverişli bir alfabe vücuda getirmeğe çalışmıştır.”
diye yazar (Levend 1972: 402). Latin harflerine geçiş için 10 yıllık bir süre öngörülmektedir.
Alfabe devrimi asıl, Atatürk’ün Latin harflerine geçileceğini açıkladığı 9 Ağustos 1928
tarihli Sarayburnu konuşması ile başlamıştır (Levend 1972: 402). Dil Encümeni çalışmalarını 22 Eylül 1928’de tamamlamış, Atatürk’ün düzeltmeleriyle yeni alfabeye son şekli
verilmiş ve sonuç başbakanlığa bir tezkere ile bildirilmiştir. Konuşmanın yapılmasından
bir hafta sonra gazetelerde yeni alfabeye yer verilmeye başlanmıştır. 25-29 Ağustos tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı’nda, asıl amacı yeni alfabe önerisini tartışmak, “Dil Encümeni’nin aklanmasını sağlamak” (Şimşir 1992: 178) olan bir dizi toplantı düzenlenmiştir.
Toplantıda encümenin hazırladığı Yeni Türk Alfabesi kitabı katılımcılara dağıtılmıştır.
Harfler teker teker tanıtılmış ve İbrahim Necmi Dilmen tarafından bir ders verilmiştir. 29
Ağustos tarihli toplantıda İsmet İnönü tartışmaları özetleyen bir konuşma yapmış; yeni
alfabenin kesin olduğunu belirtmiş ve encümeni savunmuştur. Onun önerisiyle Latin esasında Türk harflerini kabul etme kararı alınmıştır. Daha toplantılar bitmeden İstanbul’un
yanı sıra Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Samsun, Amasya, Sivas, Kayseri gibi yurdun
değişik yerlerine yeni harfleri tanıtmak için geziler düzenlenmiş (Şimşir 1992: 182 vd.),
bu geziler ve harf seferberliği, yasa çıktıktan sonra da devam etmiştir. Tezkereden sonra
Dil Heyeti İmlâ Lûgati’ni, Milli Eğitim Bakanlığı da Türk Harfleri Kanun Tasarısını hazırlamıştır. Halka yabancı Arapça ve Farsça kelimeler İmlâ Lûgati’ne alınmamıştır. Bu İmlâ
Lûgati aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin devletçe desteklenen, dil reformu yanlısı ilk
yayınıdır. Bundan sonraki yayınlar da devlet tarafından fikren ve madden desteklenecektir (Laut 2000: 26). Latin harflerine dayanan Türk alfabesine dair kanun 1 Kasım 1928
yılında TBMM’de görüşülür ve 3 Kasım 1928 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girer.

Kanun
Ekteki kanun metninde de görüleceği üzere 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen ve halen
yürürlükte olan 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun”, Latin
harflerine geçişi, harflerin sırasını, ne zaman yürürlüğe gireceğini, istisnalarının ne zamana kadar geçerli olacağını belirliyordu.
Kanun’un 5. maddesi, 1929 yılı Ocak ayından itibaren Türkçe kitapların yeni Türk alfabesiyle basılmasını zorunlu kılar. Halkın kamu kurumlarına müracaatlarında, 1 Haziran
1929 tarihine kadar Arap harflerine müsaade edilecektir. 1 Haziran 1930 tarihinden itibaren ise resmî veya özel tüm işlemler yeni alfabeyle yapılacaktır.
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Yasanın asıl amacı, Arap harflerinin kullanılmasının önünü kesmektir. Arap alfabesi ile
Latin alfabesinin sistemleri farklı olduğu için yasanın Arap alfabesinin kullanılmasında engelleyici bir etkisi olacağı kesindir. Ancak Kanunla belirlenen Latin temelli Türk alfabesinde bulunmamakla birlikte, Latin alfabesinde var olan işaretlerin kullanılması söz konusu
olduğunda iş karışmaktadır. Gerek başka dillerden alınan kelimelerde, gerekse Türkçe
kelimelerin yazımında, pek çok durumda, standart yazımdan sapmalar olabildiği gibi resmî alfabede olmayan işaretler de kullanılabilmektedir. Bu sapmalara aşağıda döneceğiz.
Yasa maddeleri ile ilgili olarak şunları da söyleyebiliriz. Yasa ekinde verilen cetvelde i harfi
ı harfinden önce gelmektedir. Bu nedenle alfabetik sıralamanın olduğu her yazı prensip
olarak yasayı ihlal etmektedir.
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Yasa ile ilgili sorunlardan biri de resmî alfabede yer alan harflerle de standart dışı yazımların ortaya çıkabilmesidir. Örnek olarak, show kelimesindeki sh de standarda uymaz fakat
yasa prensip olarak sadece w harfinin kullanılması nedeniyle ihlal edilmiş olmakta, standart
yazıma uymamakla birlikte ş yerine sh’nin kullanılmasında yasal bir sorun görünmemektedir. Yine standart alfabedeki harflerle yazılsalar da chanta, eskidji gibi örnekler de Türkçe
yazım kurallarına aykırıdır. Dil tartışmalarında bu tür yazımlara da karşı çıkılmaktadır.

Yeni Harfleri Yaygınlaştırma Çabaları
Yurt gezilerinde yeni harfleri halka tanıtmaya başlayan Atatürk, bir iki sene içinde bütün
Türk toplumunun yeni harfleri öğreneceği görüşündedir.
Alfabe devrimi gerçek bir ulusal seferberliğe dönüşür. Kanun’un çıkmasından itibaren hemen uygulamaya geçilir; mektepler, halk dershaneleri ve kurslar aracılığıyla yeni alfabeyi
öğretme yönünde yoğun çaba gösterilir. Bir alfabe seferberliği başlar; Dolmabahçe Sarayı,
CHP Beyoğlu ilçe merkezi ve başka yerlerde alfabe kursları açılır (Levend 1972: 403). Böylece Alfabe reformu mu yoksa başka bir alfabe mi? sorunu çözümlenmiş olur. Dil Encümeni
de çalışmalarına hız vermiş, 1928 yılında alfabe ve gramer raporları yanında alfabeyle ilgili
farklı eserler de basılmıştır (bk. Levend 1972: 403 vd.). Alfabe devriminin başarıya ulaşmasında ve okuma yazma oranının artırılmasında 1 Ocak 1929’da açılan Millet Mektepleri
önemli bir rol oynamıştır (bk. Karakuş 2006: 171 vd.). Millet Mektepleri, Arap harfleriyle
okuma yazma bilenler için iki, bilmeyenler için dört aylık bir süreyi kapsıyordu. Yaşları 1440 arasında değişen ve yeni harflerle okuma yazma bilmeyen kadın-erkek tüm vatandaşların zorunlu eğitimi öngörülüyordu (Sadoğlu 2003: 228-229). Yeni alfabenin yaygınlaşması
için, İstanbul’da tabelalarını değiştirmeyen bazı dükkanlara 27 Aralık 1928’de ceza verilmesi, hatta devlet memurlarının yeni alfabedeki yeterliliklerinin belirleneceği bir sınava
tabi tutulması, başarısız olanların kursa alınması gibi uygulamalara da başvurulmuştur
(Sadoğlu 2003: 228).
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Alfabe Değişikliğinin Nedenleri
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Anadolu’da yazılan ilk Türkçe metinlerden itibaren kullanılan Arap kökenli alfabenin bırakılıp Latin harflerinin kabul edilmesinin nedeni olarak sık sık Arap harflerinin Türkçe
sesleri göstermekte yetersiz kalması öne sürülür. Bu yetersizliğin bazı örnekleri yukarıda
verilmişti. Ancak alfabe değişikliğinin asıl nedeni siyasidir. Alfabe değişikliği konusu ilk bakışta bir dil ve eğitim sorunu olarak görülmekle birlikte özü itibariyle siyasi bir sorundur.
Sadoğlu’nun ifadesiyle, “Cumhuriyet devrimleri arasında pek azı Kemalizm’in “batıcı” ve
“ulusçu” karakterini Latin alfabesi kadar iyi sembolize edebilirdi. Batıcı; çünkü Latin harflerini kabul etmek hedef olarak gösterilen medenî dünyaya kapıları ardına kadar açmak
demekti. Ulusçu; çünkü hiçbir araç Türk toplumunu yüzyıllardır birlikte yaşadığı İslâm
kaynaklarından ve Arap dindarlarından bu denli koparıp farklılaştıramazdı; Arapça-Farsça
etkisi altındaki Türkçeyi özgün bir imlâya kavuşturamazdı” (2003: 215).
Alfabe değişiklikleri tarihte dini, kültürel vb. değişmeler sonucu ortaya çıkar. Yukarıda da
işaret edildiği gibi prensip olarak, her alfabeye bir takım eklemeler yapılarak dildeki sesleri göstermek mümkündür. Ancak Cumhuriyet’ten sonra, Arap harflerinin ıslahı yerine,
batılılaşma politikasının dile yansıması olarak, batıyla iletişimi kolaylaştırıcı Latin alfabesi
kabul edilmiştir. Bu sırada Latin alfabesindeki harflerden bir seçme yapılmış, ayrıca, ş,
ğ, ı gibi, Latin alfabesinde bulunmayan eklemeler de yapılmıştır. Bu, aynı zamanda Arap
alfabesinde yapılabilecek değişikliklerin Latin temelli Türk alfabesinde yapıldığı anlamına
da gelir. Elbette değişiklik eleştirilebilir; zamanında başka bir çözüm bulunup bulunamayacağı sorulabilir. Ancak aklı başında hiç kimsenin geri dönüşü istemesi gibi bir şey söz
konusu olamaz. Bunun son derece basit gerekçeleri de vardır. Bu gerekçelerden en kolay
anlaşılacak olanı, en çok Türkçe eserin alfabeyle verilmiş olmasıdır.
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Arap harfleri, yerel söyleyiş farklarını bu örtmeye elverişliydi. Osmanlı döneminde bugünkü
standart dil gibi baskın, eğitim, iletişim ve basın yayın yoluyla kendini hissettiren prestiji
yüksek bir yerel konuşma biçimi yoktu. Ayrıca yüzyıllardır kullanılagelen yazım alışkanlıklarının korunması sonucu, konuşma dilindeki değişmeler yazıya yeterince yansımamıştı.
Sesçil yeni harflerle yazımda İstanbul konuşması esas alınmış, böylece yazım ve konuşma
dili arasındaki uçurum kapanmıştı. Ancak Latin temelli alfabede, ver- örneğindeki “kapalı
e” ve Marmara ve Doğu Anadolu bölgeleri dışında yaygın kullanılan, baña, deñiz örneklerindeki ñ sesinin gösterilmemesi; kar ve kâr kelimelerindeki farklı k seslerini ayıracak
harflerin eksikliği gibi hususlar zaman zaman eleştiri konusu yapılmıştır. Yine de bütün
olarak bakıldığında, bir işaret = bir ses prensibine büyük oranda uyan yeni alfabe, Türkçenin yapısal özelliklerini önceki alfabelerden daha iyi yansıtır.
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Alfabe değişikliğiyle birlikte, yıllardır belli bir kurala bağlanamayan yazı meselesi sorun
olmaktan çıkar. Ancak yazımla ilgili tartışmalar bugün de sürmektedir. Günümüzde yazım ve söyleyiş sorunu olarak görülen hususların bir kısmının arkasında eski alışkanlıklar
yatar. Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yeni alfabeyle yazımında söyleyiş esas alınmış,
Türkçede anlam ayırıcı olmayan sesler için farklı işaretler kullanılmamıştır. Bu nedenle
kar, hala gibi yazılışları aynı ama söylenişleri ve anlamları farklı olan kelimelerden en az
biri Arapça veya Farsça ise özel işaretlerle eşyazımın önüne geçilmeye çalışılmaktadır:
kâr - kar; hâlâ - hala gibi. Kullanılan işaretlerin karışmayı önlediği yönünde yaygın bir
yanılgı vardır. Türkçe kökenli yüz “çehre”, yüz “100”; şiş “şişkin”, şiş “ucu sivri, ince uzun
çubuk” gibi eşsesli kelimelerde bir karışma olabileceği düşünülmezken, yabancı kökenli
kelimelerin karışabileceğini düşünmenin dilbilimsel bir dayanağı yoktur. Kelimelerin asıl
anlamları bağlam içinde ortaya çıkar. Bir kelime sözlük maddesi olarak pek çok anlamı
karşılayabilir, ancak bu anlamların hepsi aynı bağlamda kullanılamazlar.

Latin Alfabesinin Türkçenin Yazımı Açısından
Değerlendirilmesi
Dil tarihi göz önüne getirilince Latin alfabesine dayanan yeni Türk harfleri ve yazım kuralları
çok yeni sayılır. Bu nedenle oldukça sesçil, yani bir sese bir harf ilkesi göz önünde bulundurularak oluşturulan yeni alfabedeki harfler, İstanbul temelli standart Türkçedeki sesleri büyük
oranda karşılamaktadır. Çağdaş dil incelemelerinde seslerin anlam ayrıcı olup olmamaları yani
fonem (sesbirim) olmaları, önemlidir. Alfabede de fonemlerin gösterilmesi esastır. Ancak alfabeler bu açıdan tümüyle tutarlı olmayabilirler. Yani anlam ayırıcı olduğu halde alfabede gösterilmeyen sesler olabileceği gibi fonem olmadıkları halde alfabede bir harfle gösterilen sesler de
bulunabilir. Latin kökenli Türk alfabesinde de benzer durumlar söz konusudur. Örnek olarak
/ğ/ sesi Türkçede anlam ayırıcı bir öge olmadığı halde alfabede bir harfle karşılanır:
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Yazım

Söyleyiş

dağ

dā

soğuk

souk

ağır

ār

Buna karşılık ön a sesi anlam ayırıcı olduğu halde alfabede ayrı bir harfle gösterilmez:
Normal a ile

Ön a ile

yar “uçurum”

yar “sevgili”

harp “müzik aleti”

harp “savaş”

Bu iki sözcük çiftindeki /a/ seslerinin farklı nitelikte olduğunu, söylenişleri kadar çekim-
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yardan düş- fakat yare githarpın teli fakat harbe gitBunun gibi az sayıda istisna yanında, Latin kökenli Türk alfabesinin Türkçenin fonemlerini
büyük ölçüde yansıttığı söylenebilir.
Ayrıca, dilin hem konuşulan hem de yazılan biçimleri sürekli değişme içindedir. Standart,
değişmez olduğu düşünülen biçimler daha çok yazımla ilgilidir. Yazımda ileri seviyede bir
tek biçimlilik mümkündür ancak konuşulan dilde tek biçimlilik söz konusu değildir. Gerçi
yerel iz taşımayan, konuşanların sosyal sınıfı hakkında ipucu vermeyen bir konuşma standardı vardır, ancak yine de konuşma dilinin standardı yazı dilininki kadar kesin değildir.

Harflerin Okunuşu
Türk alfabesindeki ünsüzler 2013 itibariyle geçerli Yazım Kılavuzu’na göre kendilerinden
sonra gelen bir e ünlüsü ile seslendirilmelidir: be, ce, de gibi. Aynı zamanda ilgili harfin adı
da olan bu seslendirme, kısaltmalar için de geçerlidir: TDK te-de-ke, SGK se-ge-ke gibi.
Ancak bu kurala aykırı olarak, h ve k ünsüzleri ha ve ka biçiminde de söylenebilmektedir:

TDK te-de-ka, CHP ce-ha-pe, se-ge-ka gibi.
Dikkat çekici bir gelişme de yabancı dillerle ilişki sonucunda harflerin farklı okunmasıdır.
Günümüz Türkçesinde harfleri İngilizce söyleme eğilimi vardır ve bu, popüler dilcilikte çok
sevilen bir tartışma konusudur:

hoca ahmet yesevi uluslararası türk-kazak üniversitesi

Kısaltma

Söyleyiş

NTV:

en-ti-vi

CNN:

si-en-en

HTML:

eyç-ti-em-el

DVD:

di-vi-di

CD:

si-di

IMF:

ay-em-ef

FM:

ef-em

TURKCELL

türksel

Bu eğilimin sonucunda c harfi iki, hatta Türkçedeki normal söyleniş de esas alınırsa üç ayrı
biçimde seslendirilmektedir:
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can /can/
center /senter/
campus /kampus/
Bu tür gelişmeler özellikle TDK tarafından veya dil zaptiyelerince çok eleştirilen bir husustur. Ancak söz konusu gelişme tarihi dönemlerle kıyaslanabilecek durumdadır. Osmanlı
döneminde Arapça ve Farsça bilenlerin oranı arttıkça, Arapça ve Farsça kelimelerin verici
dillerdeki gibi yazılmaları, Türkçe açısından gerekli olmayan harflerin Türkçeye girmesi
gibi, bugün de İngilizcenin etkisiyle harflerin okunuşunda farklar oluşmaktadır.

Standart Alfabede Bulunmayan Harfler ve Ses Değerleri
Latin temelli Türk alfabesinde q, w, x harflerinin eksikliğinin bir eleştiri konusu olması
daha en başlarda, Dil Encümeni’nin oluşturduğu alfabe önerisi üzerine başlamıştı. Örnek
olarak, Avni Başman 23 Ağustos 1928 tarihli Hayat dergisinde, yeni Türk alfabesine karşı
itirazlarını geniş bir şekilde sıralamış, yeni alfabede q, w, x harflerinin bulunmayışını eleştirmiş, ç ve ş harflerindeki eklemelere takılmıştı (Şimşir 1992: 177).
Latin kökenli alfabede bulunan ama Latin kökenli Türk alfabesinde kullanılmayan q, w, x
ve sh gibi harflerin kullanımı, bir sonraki bölümde de göreceğimiz gibi, hem yazım hem
söyleyiş hem de dil politikası açısından dikkat çekici tartışma konularından biridir. Popüler dil tartışmaları ve siyasi talepler yanında akademik çalışmalar da özellikle bu üç harfi
sürekli gündemde tutmaktadır (örnek olarak bk. Ersoylu 1993). Yabancı özel adların ve
kısaltmaların yazılışlarıyla ve www gibi uluslararası örneklerle sınırlı kalması gereken
bu kullanım, taxi, show, ex, fax gibi örneklerle genişlemektedir. Aynı şekilde Türkçede,
Türkçeye özgü, ş harfiyle gösterilen sesi ifade etmek için sh harflerine ihtiyaç olmadığı
halde show, off shore gibi yeni alıntılarda, orijinal yazım korunabilmektedir. İlgili bölümde göreceğimiz gibi, bu harflerin Türk vatandaşlarınca kullanılma talepleri, özellikle
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Kürtçenin yazımı söz konusu olduğu zaman dikkat çekici yasal sonuçları olan bir sürece
dönüşmektedir.

Türkçe Sözcüklerde Bulunmayan Fonemler
Günümüz Türkçesinde sadece alıntı sözcüklerde görülen sesler vardır. Bunlar alfabeyi de
ilgilendiren önemli yazım sorunlarına neden olmaktadır.
Arapça, Farsça ve batı dillerinden Türkçeye girmiş olan sözcüklerde karşılaştığımız, art
ünlülerin yanında bulunan ince öndamak /g/, /k, /l/ ünsüzleri Türkçenin Latin alfabesiyle
yazımında ve söylenişinde her zaman sorun olmuşlardır. Bu seslerden /g/ ve /k/ Arap
alfabesinde ayrı harflerle gösterilmekteydi: kar “kar”- kar “kazanç”. Ancak Türkçede l sesinin iki farklı biçimi (sol “nota”-sol “sağın zıddı”) Arap harflerinin kullanıldığı dönemde de
ayrı işaretlerle değil, tek bir harfle, lam harfiyle gösterilmekteydi. Türkçe sözcüklerde bulunmadıkları ve okunuşta ünlü belirleyici olduğu için Latin kökenli Türk alfabesinde bunlar
için ayrı harfler belirlenmemiştir. Ancak, söylenişlerindeki farklılığı yansıtmak üzere yanlarında bulunan ünlünün üzerine düzeltme işareti konulmaya başlanmıştır. Bu işaretin,
öğretimde ve uygulamada büyük sorunlara neden olması yüzünden neredeyse her yazım
kılavuzunda kullanılma ilkeleri ve kullanıldığı kelimeler değişmektedir: ahlâk, plâj, hikâye,
tezgâh, yadigâr, dükkân vb. Bir neslin düzeltme işaretiyle öğrendiği “doğru yazım” bir
başka nesilde düzeltme işareti olmadan öğretilmektedir. Bu durum hem yazımda tutarsızlık yaratmaktadır hem de ünsüze ilişkin bir özellik ünlü üzerinde gösterildiğinden yanlıştır. Ayrıca düzeltme işareti, Arapça ve Farsçadan alınmış sözcüklerdeki uzun ünlüleri
göstermek için de kullanıldığından bir işarete iki ayrı görev yüklenmiş olmaktadır. Yine
aynı işaret resmî, millî gibi örneklerdeki nispet i’si denilen sesi göstermek için de kullanılmıştır. Söz sonunda bulunan ince /l/ ünsüzü ise, kendisinden sonra bir ünlü bulunmadığı
için, düzeltme işareti ile de gösterilemez; bu da ayrı bir tutarsızlıktır: gol, rol vb.
TDK’nın son yazım Yazım Kılavuzu’na göre düzeltme işareti, 1) eşyazımlı olan sözcüklerde anlam karışmasının önüne geçmek (âlem “dünya, evren” - alem “bayrak”), 2. nispet
i’sini göstermek (dinî, fikrî) ve 3. öndamak sesleri olan /g/, /k/, artdamak ünlüleriyle
hece oluşturduğunda (kâğıt, sükût, ordugâh) kullanılmaktadır.
Standart söyleyişte, dikkat çekici bir durum da yabancı sözcüklerdeki artdamak ünlüleri
yanında kullanılan öndamak /l/ sesinin pek çok örnekte artdamaksıllaşmasıdır. Özellikle
eğitimli kesim bu /l/ sesini öndamak ünsüzü olarak söyleme çabasında olsa da bu eğilim,
/l/ sesini Türkçenin en önemli yapısal özelliklerinden biri olan ses uyumlarına uyarlama
sürecinin sonucudur:

laf
rol
alfabe
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Bu sesin öndamak sesi olarak öğretme çabası varsa da Türkçenin ses uyumları çok baskındır. Bu nedenle bazı durumlarda artdamaksıl biçimler standart biçime dönüşmüştür.
Örnek olarak, eskiden sadece öndamak /l/si ile söylenen Alman sözcüğü bugün tamamen
artdamak sesi ile söylenmektedir; Amerikan para birimi için /dołar/ ~ /dolar/ biçiminde
ikili kullanım vardır.
Bu sesle ilgili ilginç bir örnek de Türkçe kökenli alp “cesur, yiğit” sözcüğü ile Alp dağlarının
adı arasındaki karışmadır. Daha doğrusu, Batı dillerine ait Alp sözcüğünün etkisiyle, artdamaksı Türkçe alp “cesur, yiğit” sözcüğü de öndamak /l/si ile söylenmeye başlamıştır.
Bu örnek, “dil yanlışları” tartışmalarında ele alınan bir konudur.

Ayın ve Hemze
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Türkçede olmayan, ama Arapça kökenli kelimelerde görülen gırtlak ünsüzleri ayın ve
hemzeyi yeni harflerle gösterme çabası sonucu ortaya çıkan sorunlardan da söz etmek
gerekir. Günümüz Türkçesinde, bulundukları pozisyona göre farklı davranan bu sesler (ayrıntılar için bk. Demir ve Yılmaz 2011: 134-135), Latin temelli yazıda kesme işaretiyle
gösterilebilmekte, Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu’nun önceki baskılarında, ayın ve
hemze için kesme işareti kullanılması önerilmekteydi. Ancak günümüzde bu tip sözcükler
standart yazımda kesme işareti kullanılmadan yazılmakta ve Türkçe heceleme kurallarına göre me-şa-le, su-ni, va-ka gibi söylenmektedirler. Şu anda kullanımda olan Yazım
Kılavuzu’na göre ise hemze sadece Kur’an sözcüğünde kesme işaretiyle gösterilmelidir.
Günümüz konuşma dilinde, özellikle muhafazakar kesimde, hece başında hemze ve ayın
işaretlerini söylemek doğru Türkçe sesletimin bir işareti olarak görülebilmektedir: mesele
-mes’ele, sanat - san’at. Bu nedenle, Arap harflerinin bu iki ünsüzü ileride de Türkçenin
temel yazım ve söyleyiş sorunları arasında yer almaya devam edecektir.

Alıntı Sözcükler ve Yabancı Sözcükler
Standart alfabede olmayan harflerin kullanımıyla ilgili olarak iki konuyu birbirinden ayırmak
gerekmektedir: alıntı sözcükler ile yabancı sözcükler. Alıntı sözcükler Türkçe kökenli sözcükler gibi Türkçenin söz dağarcığının bir parçasını oluştururlar. Köken, olarak başka bir
dilin söz varlığından alınmış olmakla birlikte, alındıkları andan itibaren Türkçenin yapısal
kurallarına ve eğilimlerine uymaya başlarlar. Uyum o kadar ileri gider ki kelimenin kökünü
ancak uzman olanlar çıkarabilir: cāmeşūr > çamaşır; bādem > payam vb. Bu tip örnekler
Türkçenin yapısal özelliklerinin tarih içinde nasıl baskın çıktığını da açıkça gösterirler.
Bütün doğal dillerde, çeşitli nedenlerle başka dillerden alınmış yığınla sözcük bulunur.
Başka bir dilden hiç kelime almamış bir doğal dil yoktur. Böyle bir dilin varlığı eşyanın tabiatına aykırıdır. Kelime alışverişi yakın komşuluğu olmayan diller arasında da görülmektedir: hamak <Amerikan yerli dillerinden. Bu durumda, başka diller kelimenin geçişine
aracılık etmektedir.
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Dilin eski dönemlerinin daha “saf“ olduğu gibi bir görüş varsa da bu görüşün dilbilimsel bir
temeli yoktur. Doğal diller eski tarihlerde de bugün olduğu gibi başka dillerle ilişki içindeydiler ve başka dillerle kelime alış verişi yapmaktaydılar. Örnek olarak, Türkçenin bilinen en
eski metinlerinde geçen uçmak “cennet”, inci gibi sözcükler yabancı kökenlidir (sırasıyla:
Soğdca, Çince). Buna karşılık, Türkçenin eski dönemlerinde Macarcaya geçmiş dört yüzün
üzerinde kelime vardır. Bu kelimeler aynı zamanda Türkçenin en eski belgeleri arasındadır.

Alıntı kelimeler Türkçenin söz varlığında yer alan, sözlüklerde tanımlanmış, kullanımları açısından herhangi bir Türkçe kelimeden farkı olmayan sözcüklerdir; yazılışları da
okunuşları da Türkçeye uyarlanmıştır. Uzun ünlüler kısalmış, kelimeler ünlü uyumlarına
girmiş, söz başındaki ünsüz çiftleri Türkçenin yapısına aykırı olduğundan söz başında veya
iki ünsüz arasında ünlü türemiştir. Bunların bir kısmı yazıya yansımıştır. Örnek olarak
istasyon, fonksiyon, dosya gibi sözcükler Osmanlı döneminde alındıkları için Türkçede,
Fransızca biçimleri gibi söylenmez ve yazılmazlar. Ancak yazımla söyleyiş arasında farklar olabilir: tren-tiren, spor-sipor.
Uyarlama aynı zamanda ses ikamesiyle olmuş, verici dilde olup da Türkçede olmayan sesler verici dildekine en yakın seslerle yer değiştirmiştir. Örnek olarak, jilet, jandarma, jüri
gibi alıntılarda yer alan j sesi Türkçe kökenli sözcüklerde bulunmadığından, konuşmada
ona en yakın ses olan c ile ikame edilebilir: cilet, jandarma, cüri. Ancak standart yazım j’li
biçimleri doğru kabul eder.
Bir sözcük, başka bir dile ne kadar erken girerse alıcı dilin ses düzenine o kadar erken
uyarlanır. Hatta öyle sözcükler vardır ki onların başka bir dilden alınmış olduğunu ancak
uzmanlar fark edebilir: inci, kent, kamu. Şu örneklerde de, orijinal biçimler çok açık bir
biçimde Türkçenin ses yapısına aykırı iken, yeni biçimler Türkçeye büyük ölçüde uyum
sağlamıştır: dǖrbīn > dürbün, Tri polis > Tirebolu vb.
Aynı alfabeyi kullanan dillerden alınan kelimelerdeki kısmi uyarlama olmakta ve bu yazıma da yansıyabilmektedir:
Orijinal

Yazım

Söyleyiş

gramme >

gram

gıram

groupe >

grup

gurup

crédit >

kredi

kıredi

luxe >

lüks

lüks ~ lüküs

philologue >

filolog

filolok gibi

Her doğal dil gibi Türkçede de, alıntı kelimeler yanında, farklı nedenlerle, başka dillere
ait, Türkçenin söz varlığında yer almayan ama metinlerde görülen yığınla yabancı kelime
bulunur. Bunlar arasında, aynı alfabeyi kullanan dillerden alınan özel adlar ilk sırada gelir:
Benetton, Marks & Spencer, Nine West, Genç Werther’in Acıları, Johann Wolfgang von
Goethe vb.

47

III.
b
ö
l
ü
m

hoca ahmet yesevi uluslararası türk-kazak üniversitesi

Dilin söz varlığında yer almayan ve sadece belli bir bağlamda kullanılan bu tür sözcüklerde durum farklıdır. Burada sözcüğün hangi dile ait olduğu ve hangi alfabeyle yazıldığı
önemlidir. Yabancı sözcük eğer Latin alfabesiyle yazılmayan ve baskın olmayan bir dilden
alınmış ise, sözcüğü okunduğu gibi yazmak, varsa uluslararası geçerli Latin harfli biçimini
kullanmak, transkripsiyonunu yapmak gibi farklı yollar izlenebilmektedir: Örnek olarak
Türkçede Umut ve Hüseyin diye yazılan özel isimler Yunanistan vatandaşı Türklerin resmi
evraklarında Oumout ve Chousein biçiminde yazılmaktadır. Buna karşılık Latin alfabesini
kullanan dillere ait sözcüklerde konu daha karışıktır. Eğer sözcük bir özel ad ise, genel
eğilimin aslına göre yazmak olduğu söylenebilir:

New York /niv york/
Van Gogh /van gog/
Picasso /pikasso/
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Bu tür özel adları değiştirmek mümkünse de pratik değildir. Aynı alfabeyi kullanan diller
bu tür durumlarda aslını korumayı, en azından aslına yakın bir biçimi kullanmayı tercih
etmektedirler.
Ne var ki alıntı sözcükler ile yabancı sözcükler arasındaki sınır sanıldığı kadar keskin değildir. Arada geçişler mümkündür. Ayrıca bir konuşur için yabancı söz durumunda olan ve
anlaşılmayan bir sözcük, o yabancı dile aşina biri için son derece alışılmış olabilir. Bu nedenledir ki Yazım Kılavuzu’nun telkinlerine rağmen, özel ad olmayan bazı yabancı kelimelerin
Türkçede söylendiği biçimiyle yazılması yaygınlaşmamıştır. Prestijli durumdaki bir dilden,
yani günümüzde İngilizceden alınmış sözcüklerde aslına göre yazma eğiliminin arkasında
da bu neden vardır: by-pass, center, check-up, fuel-oil, blender, master, pound gibi.
Benzer gelişme Türkçenin tarihi dönemlerinde de yaşanmıştır. Örnek olarak Osmanlıcada
farklı alfabeleri kullanan dillerden alınan sözcükler söylendiği gibi yazılırken aynı alfabeyi
kullanan Arapça ve Farsça sözcükler aslına göre yazılmaktaydı (bk. Demir 2010).

Yazım ve Söyleyiş İlişkisi
“Türkçe yazıldığı gibi konuşulur, konuşulduğu gibi yazılır” şeklinde oldukça yaygın bir görüş vardır. Bu görüşün oluşmasında Türkçenin Latin alfabesiyle yazılma tarihinin oldukça
yeni olması ve Latin alfabesindeki harfler belirlenirken bir harfe bir ses prensibine büyük
oranda uyulması etkili olmuştur. Ancak yazıldığı gibi konuşulan konuşulduğu gibi yazılan bir doğal dil yoktur. Sözlü dili yazı dilinden ayıran vurgu, tonlama, ezgi, durak gibi
ögelerin hepsini yazıda, standart bir alfabeyle göstermek mümkün olmadığı gibi pratik
de değildir. Dildeki seslerin yazıda daha ayrıntılı gösterilmeye çalışıldığı bazı araştırma
alanları vardır. Örnek olarak fonetik çalışmalarında veya ağız araştırmalarında daha ayrıntılı işaretler kullanılmaktadır. Ancak bunlarda bile sözlü dile ait pek çok özelliği yazıya
yansıtmak güçtür. Ayrıca aynı kaydı dinleyenlerin farklı sesler duymaları da mümkündür.
Yazım ve söyleyiş ilişkisinden söz ederken, yazıda harflerle gösterilen seslerin, fiziki değil
kurgulanmış sesler olduğunu belirtmek gerekir. Farklı biçimlerde söylenen bir sözcük,

BİTMEYEN ÖYKÜ: ALFABE TARTIŞMALARI rapor

standart yazımda tek biçimlidir. Yine standart yazımla verilmiş bir sözcüğü farklı okuyanlar farklı biçimlerde seslendirirler.
Bütün doğal dillerin yazılı ve sözlü biçimleri arasında olabilecek farklar Türkçede de vardır. Doğal dillerde, değişime direnen yazı dili ile değişime daha açık konuşma dili arasında
görülen ayrışma günümüz Türkçesinde de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu farklar her yeni
nesilde kendini daha belirgin olarak hissettirmektedir:
Yazı dili

Konuşma dili

olacak

olucak

arayayım

arayım

yapıyorsun

yapıyosun

bakacağım

bakıcam

değil

diil

Uzun bir eğitim sonunda öğrenilen standart yazı dili, konuşma diliyle arasındaki farklar
yok sayılarak kullanılır. Eğitim almış biri, nasıl söylenirse söylensin, bir sözcüğün yazımı
konusunda öğrenilmiş bir fikre sahiptir. Ancak eğitim yoluyla öğrenilmesine rağmen yazımın sorunsuz olduğu düşünülmemeli, yazım sorunlarının önemli bir tartışma ve araştırma konusu olduğu unutulmamalıdır.
Yazı dili ile konuşma dili arasındaki ilişkide, konuşma dilindeki biçimlerin yazı dilini dönüştürmesi alışılmıştır. Ancak tersi de görülebilir. Örnek olarak ç, k, p, t, ünsüzlerinden biriyle biten Meriç, Irak, Sinop, Murat gibi özel adlara, ünlüyle başlayan bir çekim
eki getirildiğinde Türkçenin yapısı gereği, sondaki sesler sırasıyla c, ğ, b ve d‘ye değişir.
Ancak özel ad oldukları için değişme yazımda gösterilmez: Meriç’i, Irak’a, Sinop’u, Murat’ı. Yazının etkisiyle bu sözcüklerin sonundaki seslerin korunduğu ve kelimelerin Meriç’i,
Irak’a, Murat’ı, Sinop’a olarak söylendiği görülür. Özel ad olmayan kelimelerde çekim
ekleri kesme işareti ile ayrılmadığından, iki ünlü arasında kalan p, ç, t, k ünsüzlerinin
ötümlüleşmesi yazıda gösterilir: ağaç>ağaca, uzak>uzağa vb. (daha fazla örnek için bk.
Demir - Yılmaz 2011).

Söyleyişteki Değişmeler
Dilin yazılı biçimlerinin kurallarını, standart dille ilgili düzenlemeleri yapma yetkisi olan
kurumlar belirlediği için yazı dili durağandır. Belirlenen yazım kuralları temel eğitimde
öğrenilir. Bir dilin konuşurları öğrendikleri bu “doğru” biçimlerdeki değişmelerden hoşlanmaz. Bu nedenle yazım reformları her ülkede çok ciddi tartışmalara neden olur. Örnek
olarak Türkçenin yazım kurallarındaki küçük düzenlemeler bile sürekli tartışma konusu olmuştur ve olmaktadır. Özellikle yabancı sözcüklerin yazımı, düzeltme ve kesme
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işaretlerinin kullanımı, bitişik ve ayrı yazımlar gerek popüler dilcilikte gerek uzmanlar
arasında, her dönem sevilen bir tartışma konusudur. Ancak Türkçenin yazımında, dilin
temel işlevi olan iletişimi etkileyen önemli sorunlar olduğu söylenemez. Ancak bu, yazı
dili eğitiminde sorun olmadığı biçiminde anlaşılmamalıdır.
Her doğal dilde, çok çeşitli nedenlerle farklı biçimler ortaya çıkar. Bu yüzden, dilde doğru
biçimler deyince ilk akla gelmesi gereken yazımdır; yazım dışında kalan alanlarda kural
koymak güçtür. Örnek olarak, eş anlamlı sözcüklerden hangisinin tercih edileceği, cümlenin hangi uzunlukta olacağı gibi hususlarda düzenleme yapılamaz. Yazım kuralları ise
“doğru” ve “yanlış” olmakla değil karar vermeyle ilgilidir. İlke olarak sözcükleri farklı
biçimlerde yazmak, söyleyişteki ayrıntıları çeşitli derecelerde göstermek mümkündür.
Söyleyişi daha iyi yansıtsalar bile, iletişim değeri aynı olan sözcüklerin standart dışı yazılmaları yazım yanlışı olarak değerlendirilir:
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Doğru

Yanlış

alacak

alıcak

yapıyor

yapıyo

arayayım

arıyım

Yazımdaki “karar verilmiş” tek biçimlilik, standart dilin tek biçimli olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Standart dilde de pek çok çeşitlenme vardır. Dilin her alanında farklı biçimler rekabet halindedir ve birbirlerini etkilemektedirler. Ayrıca her bir üslup biçiminin
kendine özgü işlevleri vardır. Bir bilimsel yazıda, kelimelerin anlamları farklı okumalara
izin vermeyecek şekilde düzenlenirken bir edebî eserde sözcüklerin çağrışımı ne kadar
genişse ve metin, katmanlı okumalara ne kadar izin verirse o kadar değerli olabilir.

Kısa Mesaj ve İnternet
Bu bölümle ilgili olarak bk. yukarıda Teknoloji ve Dil

Türkiye Türkçesi Dışındaki Türk Dilleri ve Alfabe
(20. yüzyıl-21. yüzyılın başı)
Raporun ilk bölümünde, Türkçenin Yazılma Tarihi başlığı altında, Türk yazı dillerinin varyantlaşma ve yazıya geçirilme durumları 20. yüzyıla kadar olan bölümüyle ele alınmıştı.
Bu bölümde ise 20. yüzyılın hemen başında, 1917 Ekim devrimi sonrasından itibaren,
Türkiye Türkçesi dışındaki Türk dilleri varyantlaşma ve yazım açısından değerlendirilecektir.
Türk dili, ne SSCB öncesinde varyantsız bir bütündü ne de SSCB içinde yaratılan Türk
yazı dili sayısınca varyanta sahipti. 20. yüzyıla gelmeden önce zaten Yakut, Çuvaş, Ka-
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raim ve Doğu Türkistan’daki Yeni Uygur
yazı dilleri mevcuttu; Türkmen, Azeri,
Tatar, Kazak ve Özbek yazı dillerinin de
temelleri atılmıştı. Ancak SSCB içinde,
zaten var olan kimi dilsel farkların ve
etnik kimliklerin öne çıkarılmasıyla konuşma varyantları da yazı dili haline getirilmiştir. Birbirine çok yakın olan Kırgızca, Karakalpakça, Nogayca örneğinde
olduğu gibi. Sesçil Latin alfabesi de Arap
harflerinin örttüğü söyleyiş farklarının
yazıya yansıtılmasına yardımcı olmuştu. Yazı dili olan Türk dillerinin sayısı
1980’den sonra Tofaca (eski Karagasça)
ile Yakutçanın diyalekti olan Dolgancanın yazı dili olmasıyla, yirmiyi geçmiştir.
SSCB’nin kuruluşuna kadar Arap harflerini kullanmış olan Müslüman Türk
halklarının Latin alfabesine geçiş girişimi Çarlık Rusyasının yıkılmasının hemen ardından başlamıştı. Gerekçe olarak Doğu ile Batı, İslam kültürü ile diğer kültürler arasındaki duvarları kaldırma isteği
gösterilmiştir. Bunun yanında, Arap harflerinin kullanılmaya devam edilmesi ya da Arap
harflerinde düzenleme yapılması da öneriler arasındaydı. Ancak alfabe değişikliği pratik ve
pedagojik olmanın yanında toplumsal ve kültürel boyutları da olan bir değişiklikti ve bu
dönemde uluslararası demir yolu ulaşımında, posta ve telgrafla iletişimde Latin harfleri
kullanılıyordu. Bu durum, bugün bilgisayar dilinde Latin harflerinin egemenliği ile karşılaştırılabilir.
1926’da Bakü’de toplanmış olan SSCB I. Türkoloji Kongresi, SSCB’de konuşulan bütün
Türk dillerinin Latin alfabesi ile yazılması kararını almıştı; “Birleştirilmiş Yeni Türk Alfabesi (Yañalif)” adıyla yeni bir alfabe hazırlanıp yayımlanmış ve bu karar birkaç yıl içinde
uygulamaya konulmuştur.
Kazan Tatarları arasında okur-yazarlık oranının yüksek ve basın-yayıncılığın gelişmiş olması Latin harflerine karşı direnişin diğer Türk halklarından daha güçlü olmasına neden
olmuştur. Ancak kısa bir süre sonra, 1 Kasım 1928’de Türkiye’de Latin harflerine geçilmesi onların da direncine son vermiştir.

51

III.
b
ö
l
ü
m

hoca ahmet yesevi uluslararası türk-kazak üniversitesi

Bulgaristan Türkleri, Türkiye’deki yazı devriminden sonra, yeni yazıyı Türkiye dışında
kabul eden ilk Türk topluluğu olmuştur. Ancak 1935’ten sonra, hem Bulgar yönetiminin
hem de Arap harflerini isteyen bazı Türk grupların etkisiyle Arap harflerine dönüş başlamıştır.
Ortak Latin alfabesinin SSCB içindeki Türk yazı dilleri için kullanılma süresi birkaç yıllık
farklarla şöyledir:
Azeri
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:

1925-1939

Karaçay-Balkarca :

1927-1939

Tatarca

:

1927-1939

Altayca

:

1928-1938

Kazakça

:

1929-1940

Türkmence

:

1929-1940

Hakasça

:

1929-1939

Kırgızca

:

1928-1940

Kırım Tatarcası

:

1929-1938

Başkurtça

:

1930-1940

Tuvaca

:

1930-1943

Yeni Uygurca

:

1930-1947

Gagauzca

:

1932-1957

Ancak 1928’den sonra Latin harflerini kesintisiz kullanabilen yalnız Türkiye Türkleri olmuştur. Yukarıdaki tabloda yer alan ikinci tarihlerden de anlaşılabileceği gibi Sovyetler,
1940’lı yıllarda, SSCB içinde tek alfabeye, Kiril alfabesine geçmiştir. Yalnız Ermenistan,
Gürcistan gibi nadir ülkeler kendi alfabelerini sürdürebilmişlerdir.
1990’lı yılların başında, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Kiril harflerini değiştirme konusu gündeme gelmiştir. Ancak tek alternatif Latin harfleri değildir. Arap, hatta Orhon yazısı bile bir seçenek olarak tartışılmıştır. Latin harflerini savunanların bir bölümü,
20. yüzyılın başında Türk halkları tarafından kullanılmış olan ortak Latin alfabesini, bir
kısmı bunun ek yapılmış biçimini, bir kısmı da birkaç harf ekleyerek Türkiye Türkçesinin
yazımında kullanılan Latin alfabesini önermiştir.
18-20 Kasım 1991’de Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Türk
dünyasından bilim adamlarının katıldığı bir “Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu” düzenlenmiştir. Bu toplantıda bütün Türk dilli halkların Latin harflerine geçmeleri ve 34 harfli bir alfabe içinden seçim yapmaları önerilmiştir. Önerilen alfabe, esasen
Türkiye Türkçesinin yazımında kullanılan Latin kökenli alfabeden çok farklı değildi ancak
diğer Türk dillerinin ses envanterlerinde yer alan kimi sesleri de karşılaması için, kapsamına ä, ñ, q, x, w harfleri de alınmıştı. Türk dilleri için kabul edilecek tüm Latin kökenli
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alfabelerin sesçil olması ve farklı dillerdeki aynı sesler için aynı harflerin kullanılması da
öneriler arasındaydı. Yine 1992’de, Türkiye’de yapılmış olan Türk Dili Kurultayında, ABC
Komisyonu, ä dışındaki bütün harfleri kabul etmiştir. Azerbaycan adına konuşan yetkililer
sık kullanılan bu sesi ä ile yazmanın zor olacağını öne sürerek ə işaretini komisyona kabul
ettirmişlerdir. Ayrıca 29 Eylül-2 Ekim 1992’de Bişkek’te; 8-10 Mart 1993 tarihinde TİKA
tarafından Ankara’da ve 21-23 Mart 1993’te Antalya’da yapılan kurultaylarda da Latin
harflerine geçişin altyapısı hazırlanmıştır.
Ancak 20. yüzyılın başındaki Latin harflerine geçme tartışmalarında olduğu gibi, yüzyılın sonundaki tartışmalarda da asıl sorun, alfabe seçiminin siyasi tercihlerin bir uzantısı
olmasıdır. Bağımsız Türk cumhuriyetlerinde üç siyasi görüş öne çıkmaktadır: 1. Rusya
yanlısı görüş, 2. İslam yanlısı görüş, 3. Batı dünyasıyla birleşmeyi isteyen görüş. Taraflar,
bunun sonucu olarak Kiril, Arap ve Latin harflerini öne çıkarmaktadırlar. Doğal olarak
süreci etkileyen başka etmenler de vardır. Alfabe değişikliği her şeyden önce ekonomiler
için büyük bir mali yüktür ve bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan bu cumhuriyetlerin
ekonomileri bu yükü kaldırmakta zorlanmaktadır. Söz konusu ekonomilerin Rusya’ya bağımlılığı da alfabe değişikliğine karşı ciddi bir direniş oluşturmaktadır. Bir başka ve çok
önemli etken de bu değişikliğin son elli yılda yazılmış eserleri toplumlara unutturma
tehlikesidir. Üstelik bu son elli yıl, Türk Cumhuriyetlerinde yazılı kültürün en üst düzeye
ulaştığı dönemdir.
Bu tartışmalar sürerken, ilk olarak Azerbaycan 25 Aralık 1991’de Latin alfabesine geçiş
kararı aldı ve on yıllık aşamalı bir süreçten sonra 1 Ağustos 2001’de tümüyle Latin harflerine geçti. Bu arada alfabeye karşı ciddi bir direniş de yaşandı. Çünkü İran Azerileriyle
ilişkiyi öncelikli bulanlar Arap harflerine geçmek isterken, alfabe değişikliğinin yol açacağı
mali yükü ve geçmişle olan bağı keseceğini düşünenler Kiril harflerini destekliyorlardı.
Ancak 25 Aralık 1991 kararnamesi, sadece alfabeye değil dile de vurgu yapmaktadır; yani
alfabe değişikliği aynı zamanda Azerbaycan’ın bağımsızlığını da simgelemektedir. Azerbaycan’ın, örneğin Kırgızistan’daki %25 Rus nüfusa göre çok düşük olan Rus nüfus oranı
(%7.5) da Latin alfabesine geçişi hızlandıran ve kolaylaştıran bir etkendi.
Türkmenistan 12 Nisan 1993’te Latin alfabesine aşamalı geçiş kararı almış, tümüyle geçiş
1 Ocak 2000’de gerçekleşmiştir. 1993’te kabul edilen 30 harfli ilk alfabede 1995 yılında
değişiklik yapılmış ve sürecin başındaki alfabe kurultaylarında belirlenmiş olan 34 harflik
ortak Türk alfabesinde bulunmayan harflere de yer verilmiştir.
Özbekistan 2 Eylül 1993’te Latin alfabesine geçme kararı almış, 29 harflik bir alfabe
belirlemiş ve tam uygulamaya 2005’te başlayacakken süreyi 2010 yılına kadar uzatmıştır. Özbekistan’daki Ruslar, yeni alfabenin Özbekçenin bütün seslerini Kiril alfabesi
kadar karşılayamadığını iddia etseler de geçiş büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak tıpkı
Türkmen Latin alfabesi gibi Özbek Latin alfabesinde de, 1995 yılında, ortak Türk alfabesinden ayrılma yoluna gidilerek ç yerine ch; ş yerine sh gibi değişiklikler yapılmıştır. Yeni
Özbek alfabesinde ö ve ü “harf”lerinin bulunmayışına yönelik kimi eleştiriler de dil ve yazı
kavramlarının birbiriyle nasıl karıştırıldığına çok çarpıcı bir örnek oluşturur: “1934 ve
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1938’de yapıldığı gibi Özbek alfabesinde 3 önemli Türk ünlü sesi olan ı, ö, ü için ayrı harf
konulmadı. Normal Özbekçe a ünlü sesi o harfiyle karşılanırken, o ve ö ünlü sesleri içinse
o’, u ve ü ünlü sesleri için de tek bir u harfi konuldu.” (Timur Kocaoğlu 2013). Alıntıda
görüleceği üzere, farklı Türkçe varyantların farklı fonetik özelliklere sahip olabileceği göz
ardı edilmekte, Eski Türkçenin sekiz ünlüsü, aradan geçen 1200 yıla rağmen bütün Türk
dillerinde mevcut kabul edilmektedir.
Gagauzlar 13 Mayıs 1993’te, Kırım Tatarları 31 Temmuz 1993’te, Karakalpaklar ise 26
Şubat 1994’te Latin harflerine geçme kararı almıştır. Gagauz ve Kırım Tatar Latin alfabeleri, ortak Türk alfabesine oldukça yakın oldukları halde, s için sh, açık e için a’ gibi harfler
bulunduran Karakalpak Latin alfabesi için aynı şeyi söylemek zordur.
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Tataristan, sürecin en başından beri, ortak Türk alfabesi yönünde alınan bütün kararlarda
olumlu görüş bildirmiş hatta 15 Eylül 1999’da Latin kökenli ortak Türk alfabesine geçmeyi kabul etmiştir. Buna göre Tatar alfabe yasası 1 Eylül 2001’de yürürlüğe girecek ve
1 Eylül 2011’de tamamen Latin alfabesine geçilecekti. Ancak 11 Aralık 2002’de, Rusya
Federasyon Dumasının aldığı “Rusya Federasyonu içinde Kiril dışında alfabe kullanılamayacağı” yönündeki karar üzerine, Özerk Cumhuriyet statüsündeki Tataristan Federasyon
meclisi de bu karara uymak zorunda kalmıştır. Daha önce ortak Türk alfabesine destek vermiş olan kimi Tatar aydınları da dumadan çıkan karar üzerine aksi yönde görüş
belirtmişlerdir. Latin alfabesine geçiş konusu Tataristan’da, en azından şimdilik, askıya
alınmışsa da basın-yayında kısmen Latin alfabesi kullanılabilmektedir. Aynı durum komşu
Özerk Başkurdistan için de geçerlidir.
Bağımsız Türk cumhuriyetlerinden yalnız Kazakistan ve Kırgızistan Latin harflerine geçmeyi kabul etmemiştir. Bu cumhuriyetlerde Rus nüfus yüksektir. Rusça ikinci resmî dil
olarak anayasada yer almakta ve sosyal yaşamda aktif olarak kullanılmaktadır. Kırgızistan
1993’te, TİKA’nın Ankara’da düzenlediği toplantıda Latin harflerine geçeceğine dair imza
atmışsa da bugüne kadar ciddi bir girişimde bulunmamıştır.
Kazakistan ise Latin alfabesi yanında Arap, Kiril, Orhon ve Uygur harflerini de tartışmaktadır. Latin harflerine geçiş, Kazakistan’ın kültürel ve politik yönden Rusya’dan ayrılıp
Türk dünyasına yöneldiğini gösterecektir. Oysa Kazakistan’ın hem Rusya’ya hem de Kazakistan’da yaşayan Rus asıllılara sosyo-kültürel, ekonomik ve politik yönden ihtiyacı vardır.
Yine de Kazakistan’da, devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in, 24 Ekim 2006’da, Latin
alfabesine geçiş için altı ay içinde hazırlık yapılması gerektiğine dair bir talimatı olmuştur.
Ayrıca 11-15 Haziran 2007’de, Türk Dil Kurumunda, Kazakistan’ın Latin harflerine geçişi
ile ilgili bir toplantı yapılmış ve gelişmeler değerlendirilmiştir. Kazakistan’da konuyla ilgili
en yeni gelişmelerden biri, Kazakistan’ın bağımsızlığının 21. yılında, 16 Aralık 2012’de
açıklanmış olan 2050 hedefleri arasında “2025 yılından itibaren Latin kökenli yeni Kazak
alfabesine geçileceği”nin belirtilmiş olmasıdır.
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hoca ahmet yesevi uluslararası türk-kazak üniversitesi

Alfabe ve alfabeyle ilgili konular yazının olduğu her dilde sürekli gündeme gelmektedir.
Günümüzde Türkiye’deki alfabe tartışmalarını dil eğitimi, dil planlaması ve dil politikası
açılarından dört farklı başlık altında gruplandırabiliriz:
1. Kullanılan harflerin yeterli olup olmaması,
2. Yabancı kelimelerle ilgili yazım sorunları,
3. Türk dil ve lehçeleri arasında ortak bir alfabe geliştirme çabası,
4. Ana dili Türkçe olmayan Türk vatandaşlarının, özellikle Kürtçe konuşurlarının, kişi adlarında veya yer adlarında resmi Türk alfabesinde bulunmayan harfleri kullanma yönündeki
talepleri.

Alfabenin Yeterli Olup Olmaması
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Günümüzde kullanılan Latin temelli Türk alfabesinin bazı sesleri göstermekte yetersiz
olduğuna dair görüşler vardır. Örnek olarak yeni alfabede, ver- örneğindeki “kapalı e”nin,
Marmara ve Doğu Anadolu bölgeleri dışında Türkçede yaygın kullanılan “nazal n” sesinin
(baña vb.) gösterilmemesi eleştiri konusu yapılmıştır. Bu seslerin gösterilmemesinin bir
eksiklik olduğunu ve Türkçenin ses dağarcığında bir zayıflamaya yol açtığı ileri sürülmüştür. Ancak bu sesler standart Türkçeye temel alınan İstanbul ağzında yoktur. Bu nedenle
standart Türkçede gösterilmeleri için bir neden de yoktur.
Bir başka eleştiri konusu da Arap alfabesindeki kaf ve kef ayrımının yeni alfabede yapılmamasıdır. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bir yukarıya Alfabe Değişikliğinin Nedenleri, Latin
Alfabesinin Türkçenin Yazımı Açısından Değerlendirilmesi başlıklarına bakılabilir.

Dil İlişkileri ve Yabancı Kelimelerin Yazımı
Her doğal dil gibi Türkçe de başka dillerle sürekli ilişki içinde olmuştur. Öyle ki geniş anlamıyla Türk dili, günümüzde ve tarihte, popüler tabirle, Çin Seddi’nden batı Avrupa’ya
Kuzey Buz Denizi’nden İran Körfezi’ne kadar uzanan geniş coğrafyada, pek çok küçük dil
yanında Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Yunanca gibi dillerle bir arada
yaşamış, onları etkilemiş kendisi de onlardan etkilenmiştir. İletişim ve ulaşım imkânlarının hiçbir dönemle kıyaslanamayacak kadar gelişmiş olması nedeniyle bugünkü dil ilişkilerinin araçları, yoğunluğu, genişliği ve sonuçları daha önceki dönemlerle karşılaştırılamaz.
Ancak yine de geçmişte yaşanan süreçler günümüzü anlamamıza, günümüzdekiler de
geçmişteki benzer durumlar için daha sağlıklı yargılara ulaşmamıza yardımcı olabilir.
Batılılaşma çabaları sırasında aydınların batılı fikirlerden beslendiği birinci dil Fransızca
olduğu için Fransızcadan Türkçeye girmiş ve bugün alıntı olduklarını ancak uzmanların
anlayabileceği pek çok kelime vardır. Fransızca etkisi sadece kelimelerle sınırlı değildir.
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Tanzimat sırasında ortaya çıkan yeni nesir dilinin Fransızcadan etkilendiği yönünde ciddiye
alınması gereken araştırmalar vardır. Ayrıca Fransızca alıntıların söyleyişe etkisi o kadar
baskındır ki Türkçeye günümüzde İngilizceden giren kelimelerde bile Fransızca söyleniş
esas alınabilmektedir: İng. innovation > inovasyon. Ne var ki İngilizce, geçen yüzyılın
ortalarından itibaren prestij dili olarak hızlı bir şekilde Fransızcanın yerini almış, bugün
uluslararası bir iletişim aracına dönüşmüştür. Günümüzde, Türkçenin yazımında sorun
olan kelimeler daha çok bu dilden alınmakta, alfabe tartışmalarında gündeme gelen q, sh,
x, w gibi harflerin kullanımı, eğer terim değilse, bu dilden alınan kelimelerde karşımıza
çıkmaktadır.
İngilizceyle ilişki sonucu ortaya çıkan kavramları karşılama konusunda Türkçede, Türkçe
karşılık bulma, söylenişe göre yazma, İngilizce imlaya göre yazma biçiminde, kısmen
paralel giden üç farklı yaklaşımdan söz edilebilir. Bunların her biri zaman zaman diğerine
tercih edilir. İngilizceyi çağrıştıran kelimelerle karşılamayı da ayrı bir tutum olarak bunlara ekleyebiliriz.
İlk tutum, İngilizce kelime için Türkçe kökenli veya Türkçeye daha önce girdiği için Türkçe
kabul edilen alıntıların yardımıyla bir karşılık bulma şeklinde ortaya çıkar. Bu yapılırken
türetme, kısaltma, birleştirme, eski dönemlere ait kelimeleri kullanma gibi Türkçenin
farklı kelime türetme imkanlarına başvurulabilmektedir: yıldız “meşhur”, dörtlü final,
ikinci el, yarı zamanlı, tutsat/tutulu satış, bakımlı erkek, belgeç vb. Bu tür örnekleri
artırmak ve daha fazla ayrıntılandırmak mümkündür. Çok sayıda yeni kavram bu şekilde
Türkçeye aktarılmıştır. Bu yeni kelimelerin bir kısmında, İngilizce kelime ile Türkçe öneri
arasında doğrudan bir anlam ilişkisi yoktur. Mesela tutsat/tutulu satış ve bakımlı erkek,
sırasıyla İngilizce mortgage ve metroseksüel < İng. metrosexual’e karşılıktır. Ancak bu
kelimelerin seçimine daha önceki bir anlamsal örtüşme neden olmamıştır; İngilizcedeki
biçimle Türkçe biçim arasında doğrudan bir anlam bağı kurmak güçtür. Buna karşılık yıldız (“meşhur anlamıyla”), dörtlü final, ikinci el, yarı zamanlı örneklerinde doğrudan anlam
kopyası vardır. İngilizce kelimelerdeki anlamlar, Türkçede başka bir anlamla mevcut olan
kelimelere yüklenmiştir: yıldız = star, dörtlü final = final four, ikinci el = second hand, yarı
zamanlı = part time vb. Böylece Türkçe kelimelerin anlamı genişlemiştir. Söz varlığında
bir artma olmazken, kelimelerin taşıdığı anlam yükü artmıştır. Dil politikasında en fazla
kabul gören ve taraftarı olan tercih, budur. Bu tercihte, yeni bir Türkçe kelime türetilmiş
kabul edilmektedir. Bu tür örneklerde malzeme ve kavram birlikte kopyalanmadığı için
ortada bir yabancı etki olduğu düşünülmemektedir. Aksine İngilizce kelimelere bu yolla
Türkçe karşılık bulunabilmesi Türkçenin gücünün göstergesi sayılmaktadır. Oysa bu tür
örneklerde, dil ilişkilerinin doğal sonucu olan ve dilbiliminde iyi bilinen bir etki söz konusudur: Türkçede olmayan bir kavram, var olan Türkçe bir malzemeye yüklenmiştir. Dil
ilişkileriyle ilgili terminolojiyle söyleyecek olursak bu örneklerde bir anlam kopyalaması
olmuştur.
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İkinci bir yol İngilizce kelimeyi okunuşuna göre yazmak şeklinde kendini gösterir: Şekspir, faynıl for, parttaym, bay-pass vb.… Bu durumda, eğer eski tarihli alıntılar söz konusu
değilse, sözlüklere girmeyen veya girse de yaygınlaşmayan kelimeler ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde İngilizceden Türkçeye giren kelimeler açısından en sorunlu olan ve zaman
zaman Yazım Kılavuzu’na alınmalarına rağmen en az tercih edilenler, okunduğu gibi
yazılan kelimelerdir. Bu tür kelimelerin kullanım sıklığı azdır.
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Son tutum ise İngilizce kelimenin olduğu gibi yazılmasıdır: Shakespeare, final four, part
time, by-pass, star vb. Tarihi dönemlerdeki tecrübeler bize İngilizce bilenlerin sayısındaki
artışa paralel olarak orijinale göre yazma eğiliminin de artacağını göstermektedir. Öyle ki
Türkçede eski oldukları için okunduğu gibi yazılan kelimeleri bile artık aslına göre yazma
eğilimi ortaya çıkmıştır: ambulans > ambulance, direkt > direct. Bu tutumda, İngilizce
bilgisinin artması, moda eğilimler, dikkat çekme vb. gibi çeşitli dilsel veya sosyo-psikolojik nedenler rol oynamaktadır. Yine de alıntı kelimeleri asıllarına göre yazma eğilimi “dil
zaptiyeleri”nin en fazla tepkisini çeken tutumdur.
“Bir teknolojiyi geliştiren veya bir ürünü üreten adını da koyar” biçiminde genel geçer bir
kanaat vardır. Ancak uygulamada bunun doğru olmadığını gösteren örnekler kolayca bulunabilir. Türkler tarafından üretilen uluslararası rekabete açık ürünlere İngilizce adların
verildiğini veya Türk firmalarının yabancı adları tercih ettiklerini gösteren yeterince örnek
vardır. Dikkat çekmek, kaliteyi çağrıştırmak, doğru alıcı kitlesine ulaşmak gibi dil dışı
nedenlerle işyeri, ürün, marka adı vb. için İngilizce veya İngilizceyi çağrıştıran kelimeler
kullanılabilmektedir: Direct Drive, LC WAIKIKI, TURKCELL, Bellona vb. Demek ki teknolojik veya endüstriyel ürün, üretildiği ülkenin diline değil, moda veya prestijli dile uygun
düşecek biçimde adlandırılabilmektedir.
Ürün, marka ve işyeri adlarının yazımını İngilizceleştirme eğilimi Türkçe veya Türkçedeki
Arapça ve Farsça kelimelerin yazımını da etkileyebilmektedir: eskidji, cooltuk, Taxim vb.

Tarihi Dönemlerle Benzerlik
Günümüzde Türkçeye batı dillerinden giren kelimelerle ilgili tartışmaların benzerleri tarihte de yaşanmıştır. Örnek olarak, Eski Anadolu Türkçesi döneminde, gerek Türkçe gerekse Arapça ve Farsçadan alınmış kelimelerin yazımında henüz bir standart yoktu. Aynı
kelime Arap harfleriyle farklı biçimlerde yazılabilmekteydi:

pâzişâlık / pâdişâhlık / pâzişâhlık / pazişâhlık
peygamber / peygâmber
pınduk /bınduk / bunduk
rahîm / rahim
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Bu yazım çeşitliliğinin, model alınacak normların olmaması, okunuşa göre yazma eğilimi,
Arapça ve Farsçada ayrı sesler iken Türkçede anlam ayırıcı olmayan seslerin gösterilmesindeki kararsızlık gibi nedenleri vardır: pādişāh / pāzişā / pāzişāh (z’ler peltek ze denilen
zel harfi ile yazılır), sabr / sabır / sabur (s’ler sad harfiyle yazılır). Örnekleri çoğaltmak
mümkündür.
Fetihten sonra İstanbul’un bir kültür merkezine dönüşmesiyle Arapça ve Farsça kelimelerin
bilinirlik oranının artmasına paralel olarak aynı alfabeyi kullanan bu dillerden alınan kelimeler
ve bu kelimelerin yazılışı alışılmış hale gelmiş, böylece Türkçede herhangi bir fonem değeri
olmayan sesleri gösteren harfler Türkçe metinlerde kullanılmaya başlanmış olmalıdır. Mesela
sabır, tesir, sene kelimelerindeki s’ler, hava, halk, hal kelimelerindeki h’ler, zikir, zevk, zayıf,
zalim kelimelerindeki z’ler, Arapçada farklı fonemler oldukları için Türkçede de farklı harflerle
gösterilmiştir. Zamanla kelimelerin verici dildeki orijinal biçimlerine göre yazılması yaygınlaşmış, böylece klasik Osmanlıcanın en tutarlı yazım kuralı ortaya çıkmıştır: “Arapça ve Farsça kelimeler aslına göre yazılır.” Türkçe kelimelerde ise yazım alışkanlıkları daha esnektir.
Osmanlıcada Türkçe açısından önem taşımayan bazı sesler de yazımda farklı harflerle gösterilmekteydi. Örnek olarak, su kelimesi sin veya sad ile dolu kelimesi tolu, dolu şeklinde tı,
te ve dal harfleri ile yazılabilmekteydi. Yine kendi ve kapı kelimelerindeki k’ler için de kef
ve kaf olmak üzere iki farklı harf kullanılmaktaydı. Türkçede farklı sesler oldukları için ayrı
harflerle gösterilmesi gereken sesler için ise tek bir işaretin kullanılmasının örnekleri de az
değildir. Örnek olarak, Osmanlıcada vav harfi o, ö, u, ü, v seslerini; ya harfi ı, i ve y seslerini;
kef harfi de g, k, ñ, n seslerini göstermek için kullanılmıştır. Görüldüğü gibi aynı alfabeyi
kullanan Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerde, Türkçe açısından gereksiz ayrıntılar korunurken, Türkçe kelimelerdeki ayrıntılar gösterilmemiştir. Osmanlı dönemindeki durumla
günümüzde Batı dillerinden alınan kelimeleri aslına göre yazma eğiliminin arkasında aynı
neden yatmaktadır: aynı alfabenin kullanılması. Bu konuya aşağıda tekrar döneceğiz.

Ortak Bir Türk Alfabesi Geliştirme İsteği
Alfabeyle ilgili dikkat çekici bir başka durum da Doğu Blokunun dağılması sonucunda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerindeki alfabe değişikliği talepleridir. Yukarıda
da belirtildiği üzere, Türk Cumhuriyetlerinin, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra ortak
bir Türk alfabesi geliştirme yönünde gayretleri olmuş, daha önce de sözü edildiği üzere
alfabeyle ilgili hususları görüşmek üzere çeşitli akademik ve yarı akademik toplantılar yapılmıştır (bk. Türkiye Türkçesi Dışındaki Türk Dilleri ve Alfabe). Bu toplantılarda 34 harflik bir liste belirlenmiştir. Buna göre en kalabalık konuşura, en köklü ve kesintisiz yazı
dili geleneğine sahip olan Türkiye Türkçesinin alfabesi esas alınacaktır. Geri kalan Türk
dilleri ihtiyaçları olması durumunda anlam ayırıcı olan kapalı e, geniz n’si, gırtlak h’si, çift
dudak w sesi, artdamak patlamalı q sesi gibi sesleri gösteren harfleri kullanabileceklerdir.
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Bunun sonucunda Türk dünyasında ortak bir yazı dili gelişecektir. Ancak bu iyi niyetli,
romantik çabalarda göz ardı edilen bir husus vardır. Yazı dilinin oluşması ve standartlarının belirlenmesi, dille ilgili doğru-yanlıştan çok karar vermeyle ilgilidir; bir başka ifadeyle
asıl belirleyici, siyasettir. Nitekim Türk dünyasında ortak bir alfabe geliştirme çabaları
siyasi destek bulamadığı için gerçeğe dönüşememiştir. Ortak alfabe bir avuç aydın veya
akademisyenin yazılarındaki kullanımla sınırlı kalmıştır. Latin kökenli alfabeyi kabul eden
Türk Cumhuriyetleri de komisyonların önerdiği değil kendi belirledikleri harfleri kullanmayı tercih etmişlerdir. Yine de Türk dünyası için ortak bir alfabe geliştirme çabalarının
tamamen ortadan kalkmadığını söyleyebiliriz. Örnek olarak, başbakan Erdoğan’ın demokratik açılım paketini açıklamasından sonra, 10.11.2013 tarihli gazetelere “TDK’dan Yeni
Alfabe Kanunu Talebi” başlığıyla düşen habere göre Türk Dil Kurumu’nun “Genişletilmiş
Türk Alfabesi”nin kanun metnine dönüştürülmesini tavsiye ettiği belirtilmiştir. Buna göre
Kürtçe için talep edilen q, x, w harflerine ek olarak noktalı a (=ä) ve geniz n’si (=ñ) harflerinin de alfabeye eklenmesi teklif edilmektedir (ayrıntılar için bk. Cantürk 2013). Önerinin
gerekçesi de “Bu hâlihazırda kullanılan alfabenin değiştirilmesi değildir. Türk dillerinin ortak bir dille metin üretebilmesi veya orta öğretimde Türk dünyası edebiyatının öğretilmesinde bu işaretlerin kullanılması, bu işaretlerin ses değerinin Türk gençlerine öğretilmesi
anlamına gelecektir. Elbette bu ortak Türk alfabesinin, Türkiye’deki Türkçe dışındaki dillerin yazılmasında da bir kolaylık sağlaması bir kazançtır.” biçiminde açıklanmıştır. Ancak
Türkiye Türkçesinin yazımında bu harflere ihtiyaç yoktur ve yukarıda da belirtildiği gibi,
başka dillerin yazımı için kullanılacak sistemler alfabe değil, transkripsiyon adını taşırlar.

Yerel Dillerin Yazılması Yönündeki Talepler
Türkiye'de farklı yerel diller bulunmaktadır. Ancak alfabe ile ilgili sorunlar Kürtçe bağlamında gündeme gelmektedir. Alfabe tartışmalarının en problematik bileşenini, ana dili
Kürtçe olanların q, x ve w harflerini özel isimlerde kullanma talepleri yaratmaktadır.
Elbette buna ana dili eğitimi ve ana dilde eğitim konusunu da eklemek gerekir. Kürtçe,
Kürt edebiyatı, Kürtçenin alfabesi vb. bağımsız araştırmaları gerektiren kapsamlı konular
olduğundan bu çalışma çerçevesinde derinlemesine incelenmeleri mümkün değildir. Literatürde bu konuda yapılmış pek çok deneme olmakla birlikte, en kapsamlı ve dile yönelik
çalışma, Amir Hassanpour tarafından hazırlanmış olan doktora tezidir. 1992 yılında Mellen Research University Press tarafından Nationalism and Language in Kurdistan 19181985 adıyla basılmış olan bu çalışma 2005 yılında Türkçeye çevrilmiştir (Hassanpour
2005). Kitap, esas olarak Kürt dili ve Kürt dilinin standardizasyonuyla ilgilidir. Adı geçen
çalışmada Kürt edebiyatı tarihi, en eski kaynaklarından (16. yy.) 20. yüzyıla kadar, farklı
Kürt lehçeleri ve yazar/şairleri üzerinden, eğitim ve gazetecilik dahil işlevsel gelişmesi
ve yazım standardizasyonuyla birlikte ele alınmıştır. Araştırmanın sonuçları, Kürtçenin
gerek dil gerekse alfabe olarak Arapça ve Farsça ile olan ilişkisinin Türkçenin Arapça ve
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Farsça karşısındaki durumundan farklı olmadığını göstermektedir. Hem söz varlığındaki
sadeleşme çabaları hem de Latin ve Arap alfabesinin seçiminde yaşanan tartışmalı süreç, Türkçenin tarihinde izlenen sürecin benzeridir. Bu tartışmayla ilgili olarak aşağıdaki
Kürtçe ve Alfabe Tartışmalarında Son Durum adlı bölüme bakılabilir.
Türkçe ve Kürtçe ayrı dillerdir, bu nedenle Kürtçenin yazımında hangi harflerin kullanılacağı konusu Türkçeyi ve Türk alfabesini ilgilendirmez. Tartışmanın Türk alfabesine harf
eklenmesi boyutunda algılanması şaşırtıcıdır. Bu algılamada 1353 sayılı Latin kökenli
Türk alfabesiyle, ilgili yasanın Kürtçeyle ilgili taleplerin önüne geçilebileceğinin düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim Kürtçe ile ilgili taleplerin her gündeme gelişinde
bu üç harf etrafında tartışma çıktığı görülmektedir.
İki dilin yazımıyla ilgili düzenlemelerde Türkçenin ve Kürtçenin farklı diller olduğu gerçeğinden hareket edilmesi konuyla ilgili hususların sağlıklı ele alınabilmesi açısından önemlidir. Bu ayrımın göz ardı edilmesi ciddi karışıklığa neden olmaktadır. Ayrıca sonraki bölümde görüleceği üzere, Kürtçe diye bir dilin olmadığı, bunun Farsça, Arapça ve Türkçenin
karışımı bir yerel dil olduğu yönündeki söylemler de dille ilgili her tür talebin görmezden
gelinmesi ve yok sayılmasında bir araç olarak kullanılmış olmalıdır.
Kürtçenin yazımında q, x, w harflerini kullanma talebinin devletin kendi vatandaşlarından gelmesi ve devletin bu vatandaşlarının ana dilinin ne olduğunu belirleyebileceği yönündeki yanılgı
da ciddi bir sorun kaynağıdır. Bu anlayışta, dilbilimin en temel prensiplerinden biri olan, bir
insanın ana dilinin ne olduğunu başka birinin dikte ettiremeyeceği gerçeği göz ardı edilmiştir.
Bireylerin ana dilinin ne olduğunu yasal düzenlemeler değil, bireylerin hissettikleri belirler.
Alfabe yasağı ve insan doğasına aykırı 22.10.1983 tarih ve 2932 sayılı dil yasağı, belli
dönemlerdeki esnemelere rağmen Türkçeyle ilgili bir yasanın Kürtçeyi de kapsayacak biçimde yorumlanması, uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirmiştir. Kenan Evren
Fikret Bila’nın yaptığı bir röportajda “Kürtçeyi neden yasakladınız?” sorusunu cevaplarken
Kürtçe konuşmayı yasaklamanın 12 Eylül’deki bir hataları olduğunu belirtmiş ve yasağın
gerekçesini şöyle açıklamıştır: “Konuşmalarda, mitinglerde, şurada burada Kürtçe konuşulmayacak. Okulda filan Kürtçe tedrisat yapılamaz dedik. Neden dedik? Ben Devlet
Başkanı’yken, bir köyde ilkokula gittim. Üçüncü sınıfa mı, dördüncü sınıfa mı girdim, hatırlamıyorum. Açtım kitabı, oku şunu dedim çocuğa. Kem küm, çocuk okuyamıyor.
Dördüncü sınıfa gelmiş, Türkçeyi okuyamıyor. Kızdım. Orada söyledim. Öğretmene döndüm, ‘Dördüncü sınıfa gelmiş, Türkçeyi okuyamıyor, bu nasıl iş?’ dedim. Sonradan anlaşıldı ki, öğretmen de Kürt. Kürtçe yapıyor tedrisatı. Döndüm ve Kürtçe yasağını koyduk.
Kürtçe tedrisat yapılamaz dedik. Ama, biraz ağır yasak koyduk. Sonra bu yasak kaldırıldı,
ama hataydı. Hata olduğunu sonradan anladım.”
Aynı röportajın ilerleyen bölümlerinde “Kürtçe konusunda bugün ne düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle cevaplamıştır: “Belçika’yı ele alalım. Flamanlar ve Valonlar kavga etmiyorlar. Ben
Genelkurmay Başkanı’yken Kanada’ya gitmiştim. Orada Quebec bölgesine gittim. Genelkurmay
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Başkanı gezdiriyor. Quebec’te lisan Fransızca. Tuhafıma gitti. ‘Kanada’da nasıl iş bu?’ dedim.
Dediler ki, ‘Burası Fransa’dan kalma bölge. Sonra bırakmışlar, ama bir anlaşmayla, buradaki
halkın kendi lisanı kabul edilecek, kendi lisanlarını kullanacaklar’ denilmiş. Bu bölgede devlet
hizmetine gelecek bir vatandaş hem İngilizceyi, hem Fransızcayı bilmek zorunda dediler. Bölgede hizmet verecekse bu zorunluymuş. Şimdi bizde de Güneydoğu’da hizmet verecek memurun Kürtçe de bilmesi lazım. Katı tutumla olmaz bu iş.” (Milliyet, 07.11.2013, Fikret Bila)
Aynı röportajda Kenan Evren okullarda tedrisatın Türkçe olması gerektiğini, Kürtçe öğreten kursların olduğunu, resmi eğitimin bizde biraz zor olduğunu da belirtir. (Milliyet,
07.11.2013, Fikret Bila)
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Alfabe kanununun Kürtçeyi de kapsayacak biçimde yorumlanması ve dil yasağının yarattığı sorunları pek çok vakayla örneklendirmek mümkündür. Örneğin 5.5.1972, tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu’nun 16. maddesinin 4. fıkrasının ikinci cümlesi, 19 Temmuz 2003 tarih ve
25173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4928 nolu Kanun’un 5. maddesi ile aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir: “Ancak ahlâk kurallarına uygun düşmeyen veya kamuoyunu inciten adlar konulmaz, doğan çocuk babasının, evlilik dışında doğmuş ise anasının soyadını alır.” Görüldüğü gibi
yasa olumludur. Ancak iki ay sonra, 24.09.2003 tarihinde, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, “Çocuklara Konulacak Adlar” ile ilgili olarak 81 ilin valiliğine bir genelge gönderir. Genelgede “Ahlak
kurallarına aykırı olmaması, kamuoyunu incitici bir yönünün bulunmaması ve Türk alfabesine
uygun yazılması şartıyla vatandaşlarımızın örf ve adetlerine göre koymuş oldukları adlar 1587
sayılı Nüfus Kanunu’nun 16. maddesinin 4. fıkrasına aykırılık teşkil etmeyecektir.” denilmiştir.
Böylece ad koyma yönündeki esneme, alfabe kaynaklı bir yasaklama ile yeniden daraltılmıştır.
Aşağıda da göreceğimiz gibi son yıllara kadar devlet adamlarının konuşmalarında Kürtçenin bir alfabesinin olmadığı gündeme getirilmiştir. Elbette dillerin özleri itibariyle yazıya
ihtiyaçları yoktur. Ama konuşurları istediğinde her dili yazılı hale dönüştürmek mümkündür. Nitekim Kürtçe alfabeyi tanıtan Alfabe adlı bir kitap 1968 yılında Mehmet Emin
Bozarslan tarafından yazılmış, İstanbul’da Sim Matbaacılık tarafından basılmıştır. Türk
alfabesinden farklı olarak ê, q, w ve x harflerini de içeren 68 sayfalık bu alfabe kitabı İstanbul ve Diyarbakır mahkemelerinin kararıyla toplatılmıştır.
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Resim 1: Bozarslan’ın önerdiği Kürt alfabesi (Hassanpour 2005: 532’den)
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Basında Kürtçe ve x, q, w
Kürtçe ve Türkçenin yazımının Türkiye'de algılanışı başlı başına bir araştırma konusudur.
Bu çalışma çerçevesinde sadece Milliyet gazetesinin internet arşivinde bile, Kürtçe ve alfabe konusundaki haber ve yorumlarla ilgili başlıklardan hareketle yapılacak yüzeysel bir
araştırma, Kürtçe ve alfabe konusunun kamuoyunda algılanışını gösterecek durumdadır.

Milliyet gazetesinde Kürtçe ve alfabe konusundaki 14.04.1969 tarihli en eski haberde
“Diyarbakır’daki Mitingde Kürtçe Pankart Taşındı” başlığı altında pankartın içeriğinden
söz edilir, ancak dille ilgili bir sorun dile getirilmez.
Seksenli yıllara gelindiğinde vurgunun değiştiği görülür. “İsveç’te Kürtçe Alfabe Basıldı.”
başlıklı ve Erol Dallı imzalı haberde (10.05.1981, s. 9) “İsveç’te Mehmet Emin Bozarslan
tarafından hazırlanan Kürtçe bir alfabenin basılmasına İsveç hükümeti yardım etmiştir.
Bu alfabenin İsveç-Türkiye arasında kurulan köprüden istifade edilerek ülkemize gönderilme hazırlıklarına başlanmıştır.” denilmektedir. Oysa yukarıda da işaret edildiği gibi bu
kitabın 1968 yılında İstanbul’da basıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Gazetenin internet sayfasında dikkat çeken bir sonraki haber, dokuz yıl sonrasına aittir: “Güneydoğu Raporu DGM’de” (17.07.1990: s. 11). Metnin içinde SHP’nin hazırladığı
“Güneydoğu Raporu”nu DGM’nin incelemek üzere istemesi haberleştirilir. Bu arada diğer
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parti yetkililerinin konuyla ilgili açıklamalarına da yer verilir. Örnek olarak, ANAP Genel
Başkan Yardımcısı Metin Gürdere raporun zorlama olduğunu belirtir. Rapordaki “Kürt
kimliğini kabul ederek kendine Kürt kökenliyim diyen yurttaşlara, bu kişiliklerini hayatın
her alanında istedikleri gibi ve özgürce belirtme hakkına sahip olmaları olanağı sağlanacaktır.” ifadelerini, raporun zorlama oluşuna delil sayar. “Bu maddeyi anlamak mümkün
değil. Zaten orada isteyen Kürtçe konuşuyor. Yani ‘Ben Kürt’üm’ diyenlere, ‘Sen niye
Kürt’sün diye tatbikat filan yapılmıyor. Herkes ana dilini konuşuyor. Öğretilmesi serbest.”
Yazıda ayrıca Esat Kıratlıoğlu’nun rapor hakkındaki eleştirisi de yer alır. Bu tarihte dil
yasağı henüz kalkmamıştır.
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1991 yılı içinde Kürtçe ve alfabe konusunda üç yazıya rastlanır. İlki “Mesut Yılmaz’ın liderlik hesabı.” başlığıyla verilen bir haberdir. Mesut Yılmaz vermiş olduğu “Çağdaşlaşma,
Demokratlaşma ve Milliyetçilik” başlıklı bir konferansta, “Kürtlerin ana dillerini konuşmalarına izin veren tasarı kabul edilmelidir. Bu hak verildiğinde, bölücülerin elinden önemli
bir koz alınmış olacaktır. Kürtçe diye bir dil yoktur. Bu nedenle, eğitimi de olmaz.”
(01.03.1991: 10) demektedir. Bu ifadelerde, bir taraftan ana dillerini konuşmalarına izin
verilsin, denilirken diğer taraftan Kürtçe diye bir dilin olmadığı, bu nedenle Kürtçe eğitimden de söz edilemeyeceğinin söylenmesi dönemin genel anlayışı ve kafa karışıklığı
hakkında isabetli bir fikir verebilecek durumdadır.
1991 yılında çıkan iki haber, o dönem için Kürtçe ve alfabe açısından oldukça radikal sayılacak görüşlere sahip olan Turgut Özal’ın açıklamalarıyla ilgilidir. İlkinde Özal, Al-Hayat
muhabiriyle yaptığı söyleşinin ilgili bölümünde “Bundan sonraki aşamanın, Türkiye’deki
Kürtlere kültürel haklarının verilmesi olacağını söyleyebilir miyiz?” sorusunu şöyle yanıtlar: “Sanırım ki Türkler ile Kürtler arasındaki kültürde ortak birçok faktör var. Örneğin
müzik ve şarkı. Kürtçe yazı ile ilgili durumu bilmiyorum. Hangi alfabeyi kullanabilecekler?
Irak’ta Kürtler, bildiğime göre Arap alfabesi kullanıyorlar. Belki de Türkiye’deki Kürtlerin
kendi alfabelerini kullanmaları gerekir. Çünkü biz, Latin alfabesini kullanıyoruz. Burada
ayrıca birkaç Kürt şivesi konuşuluyor.” (03.03.1991). Cumhurbaşkanı Özal, Batı Avrupa
Birliği Asamblesi’nde yaptığı konuşmada, “Kürtlere özerklik verecek misiniz?” sorusunu
yanıtlarken, “Kürtler ve Türkler yüzyıllardır bir arada yaşıyorlar. Ve Türkiye’nin her yanına
dağılmış durumdalar… İstanbul, Ankara, Adana ve bütün şehirlerde asimile olmuş Kürtler
vardır. Bir bölgede yaşamıyorlar. Bu nedenle özerk bir bölge söz konusu olamaz. Ayrıca
şunu da belirteyim. Terör grubu PKK, broşürlerini Kürtçe değil Türkçe basar ve dağıtır.
Ben Kürtçenin bir alfabesi olduğu kanısında da değilim… Ama eğer yapmak istiyorlarsa,
sınırlama yok, yapabilirler.” der (06.06.1991, s. 19). Her iki açıklamada da görüldüğü
üzere Özal, Kürtlerin kendi alfabelerini yapabilecekleri görüşündedir.
Özal’ın bu açıklamalarını takip eden yıllarda, Kürtçe konusunda oldukça sert bir duruş sergileyen kişi ve kurumlar da görülür. Örnek olarak, Alpaslan Türkeş “Ayrıca Kürtçenin bir alfabesi de yoktur.” (21.12.1992: 11) der. Benzer bir görüş MGK tarafından hazırlatılan “Kürt
Raporu”nda da dile getirilir. “Kürt dilinin kendi içinde bile büyük lehçe farklılıkları var. Kürt
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alfabesi olarak ortaya çıkartılan da uydurma. Bu yüzden Kürtçe eğitim gibi kültürel özerkliğe
yönelik tedbirlere gerek yok.” denir (17.08.1994, s. 6). Sekiz yıl sonraya ait “MHP: Kürtçe
mahalli bir şivedir.” başlıklı haberde, MHP Milletvekili Bozkurt Y. Öztürk’ün “Ben Kürtçeyi
bir lisan olarak kabul etmiyorum. Kürtçenin ne grameri ne de alfabesi var. Kürtçe yerel bir
şive ve şiveler de dil sayılamaz.” yönündeki açıklamaları haberleştirilir (22.07.2000, s. 21).
Buradaki görüşler gerçek durumun algılanışının ne kadar uzağında olunduğunu göstermesi
bakımından ilginçtir. Gramersiz bir dilin olamayacağı ve her dilin yazılabileceği gerçeği bir
tarafa, aradan geçen zaman, bireylerin sahip oldukları pozisyon ve güç ne olursa olsun, bir
dilin varlığını veya yokluğunu belirleyemeyeceklerini de göstermiştir.
Sonraki yıllarda Hasan Cemal’in, kültürel hakların verilmesi ve Kürtçe hakkındaki faklı
görüşleri bir araya getirdiği “Kürtçe deyince akla gelen!” (17.06.2001) başlıklı yazısını bir
tarafa bırakırsak, 2003 yılında konunun yeni bir boyut kazandığı görülür.
Uyum yasalarına karşın, çocuklara Kürtçe isim konulması yönünde yaşanan tartışmaları
ortadan kaldırmak üzere, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge hakkında “Nevruz var
Newroz yok” başlıklı haberde şöyle denilmektedir: “Kürt alfabesinde yer alan ve birçok
isimde kullanılan w, x ve q harfleriyle ilgili bir sınırlamaya gidilmiş oldu.” (24.09.2003,
s. 13). Haber metninde, ismin Kürtçe olmasının değil bu harflerin kullanılmasının sorun
olduğu vurgulanır. Rojin, Arjin gibi isimlerin serbest olduğu belirtilir. Bir gün sonra çıkan
bir başka haberde ise “Hukukçular, yasalarda olmayan sınırlamanın genelgeyle getirildiğini
belirterek, vatandaşların Danıştay’da iptal davası açabileceğini açıkladı.” (25.09.2003)
bilgisi aktarılır.
Aynı yıl, gazetelerde, iç siyaseti ilgilendiren bu konunun nasıl uluslararası bir boyut kazanabileceğini gösteren ilginç haberler yer alır. Haberlerin ilkinde, İktisadi Kalkınma Vakfı
Başkanı Davut Öğütçü’nün Brüksel’de yaptığı görüşmeler sırasında, Türkiye Masası’nın
bağlı bulunduğu Genel Müdür Mathis Ruete ile arasında geçen diyalog “AB, w, q, x harflerine taktı” başlığıyla haberleştirilir: “Ruete ‘Türkiye’den bazı şikayetler geldiğini, Kürtlere
Kürtçe isim verildiğini, ancak Türk alfabesinde w, q, x gibi harflerin bulunmamasının sorun
yarattığını’ söyledi. Öğütçü, ö ve ç harflerinin her alfabede bulunmaması nedeniyle kendi
adının da doğru yazılmadığını ve bunu şikayet konusu yapmadığını belirtti.” Kısa bir süre
sonra, başka bir ilgi çekici haber düşer gazeteye. Avrupa birliği ilerleme raporunda Türkiye’nin eleştirilmesi üzerine, Hollanda’da yaşayan bazı Türk vatandaşları, kendi adlarında
bulunan Türkçeye özgü işaretlerin yazılması için girişimde bulunurlar. Konu gazeteye “Ç,
Ğ, Ş, Ü, Ö Atağı” ve “Harf Misillemesi” olarak yansır: Haberin içinde “Avrupa birliği q, w,
x yüzünden Ankara’yı eleştirince, Hollanda’daki Türkler de ç, ğ, ı, ö, ş, ü harflerinin ülke
alfabesine sokulmasını istediler.” denir (08.11.2003).
Avrupa Birliği Komisyonu’nun hazırladığı ilerleme raporu, Mehmet Y. Yılmaz’ın “Üç harf mi
bozacak Türkiye’nin toprak bütünlüğünü?” adlı köşe yazısına da konu olur. Yılmaz, İlerleme Raporu’nun Kültürel Haklar bölümünde “Türk hükümetinin, vatandaşlarının nüfusa kaydı
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sırasında q, w ve x harflerinin kullanılmasını yasakladığının belirtilmesi” üzerine Türkiye’de
çıkan tartışmalara değinir (11.11.2003, s. 2).
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Bu tarihten sonra çıkan haberlerde, tartışmalar doğrudan harfler temelinde ilerler. DEHAP
yöneticilerinin Türkiye genelinde yürüttüğü Kürtçe isim kampanyası çerçevesinde, Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan bir davada, Naif isminin Xemgin, Ülkü isminin de
Warjin olarak değiştirilme talebinin, x, w, q harflerinin Türk alfabesinde bulunmaması nedeniyle reddedilmesi, “Kürtçe harflere ilk veto” başlığıyla haberleştirilmiştir (25.11.2003,
s. 17). Mahkemeye, İl Nüfus Müdürlüğü yanında TDK’dan da bir temsilci katılmıştır. Bir
sonraki yıl, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, DEHAP’lı kadın belediye başkanı Mukaddes
Kubilay hakkında “Doğubeyazıt Kültür ve Turizm Festivali afişlerinde Ahmedi Hani adının
Ahmed-i Xani şeklinde yazıldığı” gerekçesiyle başlatılan ön inceleme sonrası, “soruşturma
açılmasına gerek olmadığı” kararına varılması “Aksu’dan ‘x’ için soruşturma yok.” başlığıyla haberleştirilir (24.01.2004). Gazetenin arşivinde yine birbiriyle ilgili “Keskin Kürtçe
isim istiyor.” (02.04.2004) ve “X’li Kürtçe isim talebine ret” (11.05.2004) başlıklı iki
haber yer alır. Habere göre adını Xeza olarak değiştirmek isteyen Eren Keskin ile Xece
olarak değiştirmek isteyen Kiraz Bikici’nin talepleri, mahkeme tarafından x harfinin Türk
alfabesinde bulunmaması nedeniyle reddedilmiştir.
Görüldüğü gibi, bir dönem devlet politikası Kürtçenin bir dil olmadığı ve bir alfabesinin
bulunmadığı tezi üzerine kurulmuştur. Yazı dili geliştirme çabaları ise resmî Türk alfabesinde olmayan harflerin kullanılması gerekçe gösterilerek engellenmeye çalışılmış ve mevcut yazılı eserlerin yok sayılması tercih edilmiştir. Oysa insan dili, insanın sahip olduğu,
onun kimliğini en belirleyici özelliklerden biridir. Dilinin yok sayılması, insanın kendisinin
yok sayılmasıyla eşdeğerdir. Max Adler bunu, şu çarpıcı cümleyle ifade eder: “Dil, ulusallığın o denli güçlü bir simgesidir ki kullanılmasının resmen yasaklanması bile çoğu kez
yaşamasının ana nedenidir” (Hassanpour 2005: 24’ten). Nitekim yukarıda Kenan Evren’in
sözlerinden yapmış olduğumuz alıntıdan da anlaşılacağı üzere iyi niyetle konmuş görünen
Kürtçe yasağının Kürtçe konuşurlarının bilinçlenmesine önemli katkıda bulunduğu göz
ardı edilemez.
Kültürel haklar çerçevesinde, “Kürt Raporu”, “Güneydoğu Raporu” ve “Terör Raporu” gibi
değişik adlarla anılan raporlarda dil ve alfabe konusu da ele alınmış, makul öneriler ileri
sürülmüş, ancak en kolay çözülebilecek dil ve alfabe meselesi, yıllarca en sorunlu konulardan biri olarak kalmaya devam etmiştir.
Kürt sorunu ve Kürtçeyle ilgili kültürel taleplerin dile getirildiği raporların bir kısmı, özellikle eski tarihliler, aslında dil konusundaki talepler karşısında ortaya çıkan kafa karışıklığını gösterir durumdadır. Hazırlanan raporlar zaman zaman sorunu kavramaya ve çözmeye, bireysel hakları genişletmeye değil, o anda geçerli olan tezi savunmaya ve devlet
otoritesini göstermeye dönüktür. Ancak içlerinde sorunu oldukça isabetli tespit edenler,
çözüme katkı sağlayacak olanlar da vardır. Örnek olarak, 1989 yılında hazırlanan SHP’nin
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Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri başlıklı raporunda 2932 Sayılı
Yasa (Ana Dil Yasağı) sert bir biçimde eleştirilir:
“Totaliter yönetimlerde bile örneğine az rastlanan bir düzenleme ile Türkiye’de Türkçeden
farklı ana dillere sahip yurttaşlara kendi ana dilleri ile konuşma, yazma ve iletişim yasağı
getirilmiştir. Türkiye’de isyanların, ayaklanmaların zaman zaman sürdüğü tek parti döneminde bile uygulanmamış, dünyada faşizm rüzgarlarının estiği 1930′lu yıllarda bile düşünülmemiş ana dil yasağının 1980′den sonra getirilmiş olması, bu dönemdeki kestirmeci
ilkel politikaların başlıcalarından biridir.
Hiç kimse biyolojik olarak sadece belirli bir dili konuşma yeteneğine sahip olarak doğmaz.
Her normal çocuk, herhangi bir dili öğrenme yeteneğine sahip olarak doğar. Hangi dili
öğreneceği biyolojik ve fiziksel özelliklerine göre değil, içinde yetiştiği aile ya da çevreye
bağlıdır. Bu çevrenin dili, insanın ana dilidir. 2932 sayılı Yasa, bu çok basit ve sıradan
gerçeği bile kavramaktan uzak bir anlayışla hazırlanmış, kaba ve etnik amaca dönük bir
asimilasyon aracı olarak düzenlenmiştir.
Ülkemizin ve çağımızın gerçeklerini yok sayan bu yasal düzenleme, dünya uluslarının ve
ülkemiz insanlarının resmî dilin dışında, kendi ana dilleri ile de konuştuklarını görmezlikten gelerek, bağışlanamayacak bir ayıbı hukuk sistemimize yerleştirmiştir.
Bu hukuksal düzenlemenin ve politikaların yansıması olarak yörede Kürtçe savunma yapan, türkü söyleyen, yazı yazan, müzik kasedi bulunduran birçok kişi için soruşturma
açılmakta, cezalandırma yoluna gidilmektedir. Böylece insanın doğal yaşamının bir parçası olan ana dile yasak getirilerek insanlığa karşı bir suç işlenmiştir. Bu çağdışı yasak,
esinlendiği ideolojinin yansıması olarak ülkedeki etnik çeşitliliği değişik kültür gerçeklerini
yok sayarken, bu yöndeki ilkel yaklaşımların yol açtığı haksızlıklar birçok yurttaşımızın
kendini sistemden dışlanmış görmesine onları yabancılaşma sürecini hızlandırarak kimliğini aramaya dönük derin bir bunalıma sürüklemektedir.”
Raporun ilerleyen bölümlerinde şu çözüm önerileri sunulmuştur:
“Kürt kimliğini kabul ederek kendine Kürt kökenliyim diyen yurttaşlara, bu kişiliklerini
hayatın her alanında istedikleri gibi ve özgürce belirtme hakkına sahip olmaları olanağı
sağlanacaktır.
Bu çerçevede ana dil yasağı ile ilgili her türlü yasal düzenleme yürürlükten kaldırılacak,
yurttaşların ana dillerinde serbestçe konuşabilmeleri, yazabilmeleri, öğretebilmeleri, bu
dillerde değişik kültür etkinliğinde bulunmaları güvence altına alınacaktır. Ana dil yasağının kalkması ile ana dillerin yurttaşların yaşamında özgürce kullanılması ve bu dillerle
yayın yapılması olanağı sağlanmış olacaktır.
Hiç kuşku yok ki Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dili olacak ve eğitim dili olarak
kullanılacaktır. Ayrıca Türkçe’nin tüm yurttaşlara öğretilmesi için gerekli önlemler alınacak ve uygulanacaktır.
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Toplumdaki değişik kültür ve dillerin topluma tarihe ve kültürlere saygı anlayışı içerisinde
akademik bir çalışma olarak araştırılması devlet eliyle düzenlenecek, bu amaçla araştırma
birimleri, enstitüler kurulacaktır.”
Görüldüğü gibi, raporda dile getirilenler o zamanki mevcut durumun çok sert bir eleştirisidir. Eleştiri karşılıksız kalmamış, metin DGM tarafından incelenmiştir. Ayrıca Milliyet
gazetesinden hareketle yapılan değerlendirmelerin de gösterdiği gibi sorun daha sonra
azalmamış, büyümüştür.
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Dil konusundaki rahatlama, dil yasağının kalkması, TRT bünyesinde Kürtçe bir kanalın
kurulması, üniversitelerde Kürtçenin de araştırılabileceği ve Kürtçe öğretmeni yetiştirmeye yönelik bölümlerin kurulması ile belli bir aşamaya gelmiştir. Demokratik açılım
çerçevesinde, Kürtçenin özel okullarda serbest bırakılması olumlu bir gelişmedir ancak
“klavyelere özgürlük” ifadesinin gerçek hayattaki karşılığı belirsizdir. Çünkü Kasım 1928
tarih ve 1353 sayılı yasa sadece Türkçenin Latin harfleriyle yazılmasını düzenlemektedir,
başka bir dilin değil. Türkçenin yazımında q, x ve w harflerine gerek yoktur. Eğer Türkçedeki alıntı sözcükleri yazmak söz konusu ise TDK’nın Yazım Kılavuzu’na göre zaten
“Latin yazı sistemini kullanan dillerden alınma deyim ve sözler orijinal biçimlerine göre
yazılırlar” (http://www.tdk.gov.tr).
Her şeyden önce Kürtçenin nasıl yazılacağının Türkçe üzerinden çözülmeye çalışılması
veya Kürtçede kullanılan harflerin Türkçe açısından sorun olacağı yanılgısı aşılmalıdır. Bir
konuşuru bile olsa, Türkiye’deki her dilin ilke olarak eşit olduğu, varlıklarını sürdürmeleri
gerektiği, hiçbir dilin diğerinden üstün olmadığı iyi anlaşılmalıdır.

Alfabe Tartışmalarında Son Durum
Türkiye’de alfabe tartışmalarının güncel durumu hakkında bilgi verirken basına son zamanlarda yansıyan hususlardan da söz etmek gerekir. Örnek olarak 05.09.2013 tarihinde, Anadolu Ajansı tarafından gazetelere servis edilen “Kürtçe eğitim veren üniversitelerde ‘alfabe’ tartışması” başlıklı ayrıntılı bir haberde, Kürtçenin yazımında hangi harflerin
kullanılacağı hakkında farklı görüşler ele alınmıştır. Alfabe konusunu Kürtçe açısından
ele alan bu en ayrıntılı haberde, Kürtçenin yazımında hangi alfabenin kullanılacağı tartışılmaktadır. Haberde, üniversitelerimizdeki Kürtçe lisans ve yüksek lisans eğitiminden,
Kürtler arasındaki dil ve alfabe birliğinden ve Türkiye’de Kürtçe eğitim veren yükseköğretim kurumlarında “Arap alfabesi mi Latin Alfabesi mi Kürtçeye daha uygun?“ tartışmasının yaşandığından söz edilmektedir. Haber metnine göre Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Arap harflerinin Kürtçeye daha uygun olduğunu, açıldıklarından
beri hem Latin hem Arap alfabesiyle eğitim verdiklerini ancak bundan sonra Arap harfleri
ağırlıklı bir eğitime geçeceklerini açıklamıştır. “Bizim için esas olan suyu kaynağından
içmektir, suyu taşıyandan değil.” diyen İnanç, Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinin, Arap
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harfleriyle yazılmış Kürtçe eserlerden faydalanmaya imkan sağlaması gerektiğini belirtmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vecihi Sönmez
ise Latin alfabesinin kullanılmasının daha eğitici ve anlaşılır olacağını belirtmektedir. Her
ne kadar kültürel olarak Arap harfleri ağır bassa da günün koşullarında Latin alfabesinin
daha uygun olacağı düşüncesindedir. Aynı şekilde Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan
Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım da Kürt yazar ve aydınların eserlerinin
yüzde doksanının Latin alfabesiyle yazıldığını, “Kürtçenin gramer ve imlasının bu alfabe
doğrultusunda nispeten standart bir yapıya kavuştuğunu” söylemiştir.
Kürtçe içindeki bu Latin veya Arap alfabesi tartışması da Türk alfabesiyle ilgili tartışmalar gibi siyasi kaynaklıdır. Nitekim Prof. Dr. İnanç da, aynı haberde, bazı kesimlerin
bu karardan rahatsız olabileceğini söylerken bu kaygıyı dile getirmektedir. “Kürtçe Arap
harfleriyle yazılan, edebiyatı kültürü Arap harfleri ile yazılmış eserlere dayanan bir dildir.
Mesela Kuzey Irak’ta Arap alfabesi kullanılıyor. Ama Türkiye’de daha çok Latin alfabesinin
ön plana çıktığını görüyoruz.”
Alfabe tercihleri konusunda önemli bir etken olan dini yaklaşım, Kürtçe alfabe tartışmalarında da öne çıkıyor. Prof. Dr. Kadrî Yıldırım, aynı haberde “Dinî açıdan önemli olan
şey şekil değil anlamdır. Örneğin biri kalkar Arap Alfabesiyle Allah’a hakaret eder, öbürü
Latin Alfabesiyle Allah’ı över. Şimdi sormak lazım: ‘Hangisi günah, hangisi sevap kazanır?’
Dolayısıyla Arap Alfabesi ile Latin Kürt Alfabesine dinsel açıdan yaklaşmak doğru değildir…
Bizim bu (Latin) alfabeyi ikinci plana atmaya çalışmamız hem çağı hem de günümüz Kürt
gerçekliğini iyi okuyamamaktan kaynaklanmaktadır. Kürt realitesinin içinde bulunduğu
durum Latin Kürt Alfabesiyle uğraşmayı değil, Kürtçede ana dille eğitimin sağlanması için
çaba göstermeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla özellikle Kürt Dili bölümleri olan üniversite
yöneticilerini bu aslî çabaya davet etmek istiyorum: Gelin kendi aramızda toplanıp bunun
önünü açalım.”

Sorunun Kaynağı: Alfabe
Türkçe, ilişkiler açısından tarihinde günümüzdekine benzer süreçler geçirmiştir. Mesela
Uygur dönemi günümüze benzer özellikler taşır. Bu dönemde ortaya konan eserlerin büyük bir kısmı dini içerikli çeviri metinlerdir. Bu metinlerde, verici dildeki dini terminolojiyi
Türkçeleştirme yönünde başlarda büyük bir gayret gösterilmiş ve başarı sağlanmıştır.
Ancak geç tarihli çevirilerde yabancı kökenli kelime kullanımı artmıştır.
Yine 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da gelişmeye başlayan yazı dilindeki durum da günümüzdekine benzer. Oğuzcaya dayanan bu yeni yazı dili, 1928 yılına kadar kullanılmış olan
Arap harfleriyle yazılmaktaydı. Başlarda dini-tasavvufi düşünceleri Arapça ve Farsça bilmeyen,
eğitimsiz halk arasında yayma düşüncesi taşıyan ve bu nedenle halkın da anlayacağı sade bir
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Türkçeyle yazılan metinler, sonraki dönemlerden kalanlara göre daha anlaşılır durumdadır.
Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul’un imparatorluğun başkenti olmasından sonra yerini yavaş
yavaş klasik Osmanlıcaya bırakır. Gerek Eski Anadolu Türkçesi, gerekse klasik Osmanlıca
döneminde Türk Dil Kurumu gibi standart dili düzenleyen, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bu düzenlemelerin yaygınlaşmasına aracılık eden kurumlar yoktur. Ancak klasik Osmanlıcada belli
yazım alışkanlıkları zamanla kabul görmüş ve yerleşmiştir. 14. yüzyılda farklı biçimlerde
yazılabilen Arapça ve Farsça kökenli kopyaların zamanla asıllarına göre yazılması ve bunun
klasik Osmanlıca yazımın en tutarlı kuralı haline gelmesi ile günümüzde İngilizce kelimelerin
asıllarına göre yazılması eğiliminin arkasında aynı neden yatar: ortak alfabe.
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Türkçe Anadolu’da yazılmaya başlandığı zaman eğitim dili Türkçe değildir. Eğitim alanlar
Arapça ve Farsça öğreniyor, böylece alıntı kelimelerin verici dilde nasıl yazıldığını biliyorlardı. Türkçe yazdıkları metinlerde de bu kelimeleri sonradan artan oranda asıllarına göre
yazmaları doğal görünmüş olmalıdır. Bu kelimelerde geçen bazı sesler konuşma dilinde
büyük bir ihtimalle kullanılmıyordu. Yine, Arapça ve Farsça dini terminoloji de Türkçeye
aynı hızla girmiyordu (bk. Demir 2010). Ancak bu gerçek, kelimelerin asıllarına göre yazılmasının önünde bir engel olmamıştır. Bunları doğru yazmak, iyi eğitim almış olmanın
bir göstergesi de sayılmış olabilir. Bu nedenle yazarlar, şairler ve çevirmenler, yazılışına
aşina oldukları kelimelerin yazımlarını Türkçe metinlere olduğu gibi aktarmış olmalıdır.
Arap harflerinin kullanıldığı uzun dönemde farklı alfabelerle yazılan dillerden de alıntılar
yapılmıştır. Ancak başka alfabeleri kullanan dillerden alınan kopyalarda, daha önce de işaret edildiği üzere, aslına göre yazma diye bir sorun ortaya çıkmamıştır. Türkçenin gerek
Arap harfleriyle gerekse Latin harfleriyle yazıldığı dönemde yoğun ilişkiler yaşamış olduğu Fransızca kelimelerin durumu ilgi çekicidir. Fransızcadan Türkçeye giren kelimelerin
yazımında okunuş esas alınıyordu. Çünkü Fransızcadan Türkçeye yoğun kelime girişinin
olduğu Tanzimat sonrasında Türkçe Arap harfleriyle, Fransızca Latin harfleriyle yazılıyordu. Bu nedenle alıntı kelimelerin orijinal yazımlarının korunması mümkün değildi. Sonuç
olarak bugün Fransızca kökenli çok sayıda kelimenin alıntı olduğunu gösteren herhangi bir
iz yoktur, badana, masa, bilet gibi.
II. Dünya Savaşından sonra, prestij dili olarak Fransızcanın yerini İngilizce aldığından günümüzde eğitim kurumlarında en fazla ilgi gören yabancı dil, İngilizcedir. Fransızca ise
büyük bir prestij kaybı yaşamıştır. Bu kaybın sonucu olarak Türkçeye “sorun” yaratacak
yeni Fransızca kelime girmemektedir. Fransızcanın bir zamanlar çok yoğun olan etkisi
azalırken, İngilizceninki sürekli artmaktadır. Öyle ki Cumhuriyet öncesi romanlarda alay
konusu olacak derecede yaygın olan Fransızca ilgisinden günümüzde eser kalmamıştır.
Böylece Türkçedeki eski Fransızca alıntılar, yazım sorununa neden olacak derecede yeni
alıntılarla desteklenmez olmuştur.
İngilizceden giren kelimelerin nasıl yazılacağı konusunda ise, yeni ve çok sayıda olmaları,
belli yazım alışkanlıklarının bulunmayışı gibi nedenlerle bir karmaşa yaşanmaktadır. Bazı
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kelimelerin Türkçede gerçekten bir alıntı mı yoksa anlık bir kullanım mı olduğuna karar
vermek güçtür. İngilizceden Türkçeye giren kelimelerdeki yazım sorunları Türkçe kelimelere de sirayet etmektedir. Bunun en önemli nedeni de, tıpkı Arap harflerinin kullanıldığı
dönemde aynı alfabeyle yazılan Arapça ve Farsça kelimelerde olduğu gibi, yine alfabedir.
Ayrıca, Kiril alfabesini kullanan Türk dillerinde, Rusçadan giren kelimeler için de benzer
sorunların olduğunu, Rusça kelimelerin Rusçadaki imlasına göre yazıldığını hatırlamakta
yarar vardır.
Batı dillerinden alınan kelimelerde bu sorunlardan en dikkat çekici olanları ve en fazla
tartışılanları hiç şüphesiz standart Türk alfabesinde olmayan harflerin kullanılması ve
Türkçe seslerin yazımında İngilizce harf öbeklerinin esas alınmasıdır. Bunlardan da en
fazla tartışma konusu olanlar q, sh, x ve w harfleridir.
Kelimeleri aslına göre yazmak, dilin özüyle ilgili bir durum değildir. Bu daha çok yazımı,
standart dilin düzenlenmesini, konuşma dilinde her zaman olan varyantların yazımda en
aza indirilmesini, bir tanesinin “doğru” sayılmasını ilgilendirmektedir ve bu nedenle dil
politikasını belirleyenler için ciddiye alınması gereken bir sorundur.

Q, x ve w harflerinin sorun olması, her şeyden önce alfabenin kendisinden kaynaklanmaktadır. Türkçe kelimelerde bu harflere ihtiyaç olmamakla birlikte kullandığımız alfabenin
kaynak biçiminde q, x ve w harfleri vardır. Aynı alfabeyi kullanan dillerden aldığımız kelime, sembol gibi ögelerde bu işaretler kullanılmaktadır. Okuryazar her Türk vatandaşı, eğitiminin erken bir aşamasında bu harfleri de öğrenmektedir. Söz konusu harflerin
geçtiği kelimeleri okunuşları gibi yazmak elbette mümkündür. Ancak birçok dilde aşağı
yukarı aynı anlamlara gelen bazı kelimeler ve işaretler vardır. Matematikte x ve y’den
söz ederken x’i başka türlü göstermek mümkünse de pratik değildir. Aynı şekilde watt,
New York, Washington gibi kelimeleri farklı yazmak mümkünse de, Latin kökenli alfabe
kullanıldığı için, işlevsel değildir.
Türkçe kelimelerde bu harflerin kullanılması yönünde gerekçeler bulunabilir. Örnek olarak,
q harfini kar ve kâr kelimelerini ayırmakta kullanmak gibi bir düşünce ilk bakışta mantıklı
görünebilir. Bu tür bir ayrım, birden çok işlevi olan düzeltme işaretinden daha kolay kavranabilir: qar-kar. Ancak konuşma dilinde olan her şeyi yazıda göstermek pratik olmadığı
gibi gerekli de değildir. Konuşma dilindeki vurgulama, tonlama, ezgi gibi bir yığın özellik
yazı dilinde gösterilmez. Bunların gösterilmesi durumunda bir cümleyi yazmak için sanıldığından çok daha fazla zamana ihtiyaç olacaktır.
Türkçeye batı dillerinden giren kelimelerdeki yazım sorunları ne olacaktır? Belirtildiği gibi,
Osmanlı döneminde, aynı alfabeyi kullanan Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler orijinal
biçimlerine göre yazılmışlardır. Bugün de benzer bir gidiş görülmektedir. Latin temelli
bir alfabe kullanan prestij dillerinden alınan kelimeler, kurumsal veya bireysel tepkilere
rağmen, artan oranda orijinal biçimlerine göre yazılmaktadır. Bunun ne kadar yaygınlaşacağını şimdilik kestirmek güçtür. Ayrıca İngilizcenin prestij dili olma durumunun ne kadar
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süreceği de önemlidir. Yine tarih, yabancı kelimelere karşılık olarak üretilmiş Türkçe malzemeye dayalı kelimelerin de sonsuza kadar dayanacağının bir garantisi olmadığını göstermektedir. Yabancı kelimelere karşılık olan Türkçe kelimelerin yerini, belli bir zaman sonra,
yine yabancı bir kelimenin alması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak bu, daha önceki alıntıların
da gösterdiği gibi dilin özünü ilgilendiren, dili bozan, yok eden bir süreç olmayacaktır. Dil
ilişkilerinden iyi bildiğimiz üzere, alınan ögeler Türkçede çeşitli değişiklikler geçirecek,
zamanla orijinallerinden uzaklaşacak, aşamalı olarak Türkçenin yapısal özelliklerine uyacaklardır.
Buraya kadar yazılanlar alfabeyle ilgili tartışmaların dört nedeninde de q, x, w harflerinin
önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu harfler Türkçede kullanılmalı mıdır? Latin
temelli bir alfabe kullanan dillerden aldığımız kelimeler, artan oranda orijinal biçimlerine
göre yazılan alıntı kelimelerin kullanılması, eğitimde ve resmî kurumlarda engellenebilir,
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ancak birisine hesap vermek zorunda olmayan bireylerin bu harfleri kullanmasının önüne
yasayla geçilemez. Kaldı ki, resmî kurumlar, eğitim, kısmen basın gibi sınırlı alanlar dışında, insanların nasıl yazdığı devleti ilgilendiren bir husus olmamalıdır. Yukarıda yeterince
vurgulanmaya çalışıldığı üzere diğer Türk dillerinin veya Kürtçenin yazımında bu harflerin
kullanılıp kullanılmayacağı ise Türk alfabesini ilgilendiren bir konu değildir.
Kürtçe ve alfabe konusuyla ilgili tartışmalarda, aslında iki ayrı konu olan dilin statüsü ve
dilin işlevsel hale getirilmesiyle ilgili düzenlemelerin birbirine karıştırıldığı görülür. Türkiye’de Kürtçe ve Kürtçenin yazılması söz konusu olduğunda, Kürtçenin yazısının olmaması
statü değişikliğiyle ilgili, resmi statüsünün olmaması ise işlevlerinin geliştirilmesiyle ilgili
taleplere karşı çıkılmak için kullanılmıştır. Sosyolinguistikte, dil planlamasının dilin sta-

tüsünün planlanması ve korpus planlanması olmak üzere iki ayağı olduğundan söz edilir.
Statü planlaması bir dilin veya bir dil varyantının işlevlerini ve onu kullananların haklarını
değiştirir. Örnek olarak, bir azınlık dilinin, konuşurlarının eğitiminde kullanılması yasaklanmış olabilir. Bu durumda ilgili dilin statüsü yoktur. Diğer taraftan, devlet yönetimi
birden çok dilin bütün işlevler için kullanılabileceğine karar verebilir; bu durumda dil statü
kazanır. Dillerde statü konusu görecelidir. Statü değişikliği çoğu zaman yavaş gerçekleşir. Dilin statüsündeki küçük değişmeler veya değişme planları ülke sakinlerinin tepkisini
çekebilir.

Korpus planlaması ise bir dilin veya dil varyantının standart dil haline getirilmek üzere
seçilmesi ve dilin toplumda kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilecek bir araca
dönüştürülmesiyle ilgilidir. Korpus planlaması yazımın geliştirilmesi, söz varlığında değişiklikler, sözlüklerin hazırlanması, edebiyatının geliştirilmesi vb. gibi hususları da kapsar
(Wardhaugh 2006: 357).

BİTMEYEN ÖYKÜ: ALFABE TARTIŞMALARI rapor

Demokratik Açılım Paketi ve Son Durum
Alfabe konusu genellikle ya popüler dilcilikte batı dillerinden alınan sözcüklerin yazımıyla
ilgili tartışmalar ya da Kürtçeyle ilgili talepler çerçevesinde gündeme gelmektedir. 2013
yılı içinde basına yansıyan alfabeyle ilgili sözlere veya Türkiye’deki gelişmelere bakacak
olursak, bu hususta bir değişiklik olmadığı görülür. Ayrıca tartışmalar alfabe konusundaki
kafa karışıklığının da sürdüğünü göstermektedir.
Örnek olarak, 22.05.2013 tarihli Yeniçağ gazetesinde, 17. yüzyılda yaşamış Kürt şair ve
din adamı Faki Teyran için Van/Bahçesaray’da yapılan anma toplantısının devlet kurumlarınca hazırlanmış olan davetiyesinde, FEQİYE TEYRAN yazılmış olması eleştirilmiştir.
Bu, Kürtçenin resmi dil olması yolunda bir adım olarak değerlendirilmiş, resmi alfabede
olmayan harflerin kullanılmasını yasaklayan kanun maddeleri hatırlatılmıştır.
2013 yılında alfabeyle ilgili son hararetli tartışma, Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın 30
Ekim 2013 tarihinde açıklamış olduğu demokratik açılım paketi nedeniyle çıkmıştır. Demokratik açılım paketinin alfabeyi de ilgilendiren kısmı, daha açıklama yapılmadan basına
yansımış ve tartışılmaya başlanmıştır. Örnek olarak Radikal gazetesinde Ömer Şahin imzalı bir haberde, 85 yıldır süren yasağın kalkacağı, q, x, w harflerinin kullanımının serbest
olacağı belirtilmiş, ayrıca alfabe yasağı hakkında ayrıntılı bir haber yapılmış, haberde alfabe yasağının uygulama örnekleri verilmiştir (7/09/2013).
Demokratik açılım paketinin alfabeyle ilgili bölümü şöyledir: “Yapacağımız bir başka düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda, belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai
müeyyideyi kaldırıyoruz. Böylece fiilen de uygulama alanı kalmayan ihlalleri ceza kanunumuzdan çıkarıyor, bir nevi klavyelere özgürlük getiriyoruz.” Bununla “Türk Harflerinin
Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun” kast edilmektedir. İşin doğası gereği farklı gazeteler
ve siyasi parti mensupları demokratik açılım paketinin alfabeyle ilgili kısmını, taraf veya
karşı olacak biçimde yorumlamışlardır. Örnek olarak, alfabe konusunda yapılan iyileştirmelerin Avrupa Birliği tarafından olumlu karşılanmasını eleştiren Onur Öymen, “Demek
ki x,w,q harflerinin olmaması Avrupa Birliği için de bir eksiklikmiş” demektedir. Tepkisini “Amerikan halkının üçte biri İspanyol asıllı. İspanyol alfabesinde olan ‘üstü işaretli
n’ Amerikan alfabesinde de var mı? Demokrasi eksikliğiyse siz de alfabenizde olmayan
harfleri ekleyin de görelim! Almanya’da milyonlarca Türk yaşıyor. Alman alfabesinde ‘Ç’
var mı? ‘Ğ’ var mı?” sözleriyle dile getirmektedir (Yeniçağ 18/10/2013). Yine, Türk
siyasetinde uzun yıllar etkili olmuş simalardan Süleyman Demirel de “Devlet hâlâ Türkçe
eğitimin altından kalkamazken Kürtçe özel okul açmak mıdır reform?” diyerek, alfabe
konusunu da ilgilendiren ana dilde eğitim hakkındaki görüşlerini dile getirmiştir (Yeniçağ
06/10/2013). Radikal gazetesi vb. söz konusu harflerin WC ve show gibi sözcüklerde
zaten kullanıldığı gerekçesiyle demokratik açılım paketinin alfabeyle ilgili bölümlerine
yönelik eleştirileri sayfalarına taşımıştır (03/10/2013, Zaman 3 Ekim 2013).
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MHP kanadından demokratik açılım paketinin alfabeyle ilgili bölümüne farklı açıklamalar
gelmiştir. Görüşler arasında “Alfabede w, q, x olacak mı olmayacak mı konusu sadece
ayrıntı. Demokratikleşme paketi adı altında Türkiye’ye zehir hazmettirilmek isteniyor”,
“Milli bir dil meydana getirmeye çalışıyorlar. Bir takım lehçeleri topluyorlar. Eğer Kürtçe
diye bir dil varsa 1’den 10’a kadar saysınlar. Kürtçe bir rakam var mı? Uydurma şeyler
bunlar. (...) Kürt alfabesi nereden icat edildi. Tek alfabe vardır Türk alfabesi. Türk milletinden başka milletler çıkarma gayreti vardır.”, “Kürt kökenli vatandaşların alfabe ve ana
dilde eğitim isteklerinin olmadığı, Kürt alfabesinin uyduruk bir çaba olduğu” gibi Kürtçeyi
yok sayan ifadeler yer almaktadır. Diğer taraftan, aynı partiden Yusuf Halaçoğlu, 1992
yılında, x, w, q harflerinin Türk alfabesine girmesi isteğinde bulunulduğunu ifade ettikten
sonra, “Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandığında da böyle bir istek olmuştu. Bu
kabul edilmemişti. Çünkü Türkçe’de yazı yazılırken bu harflere hiçbir şekilde ihtiyaç yok.
Alfabeye bunun konmasının anlamı yok. Eğer Kürtler kendi aralarında Kürtçe yazacaklarsa
zaten bilgisayarlarının klavyelerinde o harfler var. İstedikleri gibi yazabilirler. Ama Türkçe’de o harfler yok. Türkçe’de olmadığı halde Türkçeye bu harflerin konmasını ben Türküm diyenler nasıl karşılayacak.” sözleriyle farklı bir görüş dile getirmiştir. MHP içinden
benzer bir görüş Semih Yalçın tarafından da dile getirilmiş, Türkiye ve Türk dünyasının
çağdaş ihtiyaçları göz önüne alınarak alfabenin 34 harfli olması gerektiği belirtilmiştir.
Alfabeyle ilgili düzenlemeye olumlu yaklaşanlar da vardır. Örnek olarak Radikal gazetesi,
Elif Şafak’ın The Guardian için yazdığı makaleyi haberleştirirken “Türk alfabesinde olmayan üç Kürtçe harfe –w, q ve x– uygulanan anlamsız yasak kaldırıldı. Çocuğunuza bu
harfleri içeren bir isim verdiğinizde artık başınız derde girmeyecek. Türkçeleştirilmiş yer
isimleri artık eski yazılışlarına dönecek.” ifadelerini kullanmıştır (08/10/2013, Zaman 8
Ekim 2013). Yine aynı gazetede yer alan Yasin Ceylan imzalı bir yorumda klavye açılımına
değinilmiş, “Bu harfler suç işlememişlerdir, Türkçede mevcut olan harfler kadar masumdurlar. Kürt dili, Türkçenin bir lehçesi değildir ki, Türkçe alfabesini koruma altına alan
kanun, Kürtçe için geçerli olsun.” denilmiştir (06/10/2013).
Alfabe konusuna çokça yer verilen gazetelerden biri de Zaman olmuştur. Zaman gazetesi
daha 22 Şubat 2013’te Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Hakkari Milletvekili Adil Kurt’un
ê, î, x, w, q harflerinin alfabede kullanılması için verdiği kanun teklifini haberleştirmiştir.
Zaman’da, q harfinin alfabeye alınmayış nedeni gibi, alfabe devriminin başlangıç dönemlerine ait yazılar yanında güncel durum da yorumlanmıştır. Bunlar arasında “q, w, x harf
düzenlemesinin kısa zamanda parlamentoya geleceği”, 85 yıldır yasak olan bu harflerin
kullanımının serbest olacağı (27 Eylül 2013, 30 Eylül 2013), Gülten Kışanak’ın alfabe düzenlemesiyle ilgili beklentileri (30 Eylül 2013), Doğu Ergil’in “Klavyeye özgürlük getirdik
derken Başbakan mizah yapıyordu bence. Kürtçeye özgürlük getiriyor aslında bu durum.
Ama biz Latin alfabesini aldığımızda x, q ve w harflerini almadık. Almayınca sanki Latin alfabesi millî oldu. Alfabe üzerinden milliyetçilik yaptık” (1 Ekim 2013) gibi haberler yer alır.
Saadet Partisi genel başkanı Mustafa Kamalak da alfabeye 3 harf eklenecek olmasını “demokratik açılım değil, bir eksiğin tamamlanması” olarak değerlendirmiştir (6 Ekim 2013).
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Bunun yanında sivil toplum örgütleri de alfabe konusunda görüşlerini açıklamışlardır. Kamu-Sen İzmir ve İstanbul şubelerince yapılan basın açıklamalarında “Alfabemizde olmayan
harflerin kullanılmaya başlamasının ve isteyen herkesin her dilde eğitim yapabilmesinin
ardından gidilen yol, çok dilli, çok milletli, çok başlı, bölünmüş bir Türkiye’ye çıkmaktadır.” (2 Ekim 2013) denilmiştir. Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur
da yaptığı açıklamada, pakette yer alan “alfabeye x, w, q harflerinin girmesi, özel eğitim
kurumlarında Kürtçe eğitimin başlatılması gibi maddelerin üst kimliğimiz olan Türklüğü
direkt olarak hedef aldığını” ileri sürerek paketi eleştirmiştir. Buna karşılık Başbakan
Yardımcısı Hüseyin Çelik bir soruya cevap verirken şu cümleleri kullanmıştır: “Bizim harflerle, kelimelerle, klavyelerle kavgamızın olmaması gerekiyor. Yıllar yılı lüzumsuz yere
enerjimizi tükettik” (11 Ekim 2013).
Demokratik açılım paketinden sonra ortaya çıkan alfabe tartışmaları arasında uygulamayla ilgili olanlar da vardır. Mesela Güdeç köylüleri, köylerinin girişine eski isim olan Xeceriye
tabelasını asmış, konu basına yansıyınca İçişleri Bakanlığı, Güdeç köyü sakinlerinin Tunceli
Valiliği’ne başvurusu üzerine, 11 Mart 2013 tarihinde köyün isminin değiştirilmesine
Bakanlık onayı verildiğini ancak onaylanan biçimin Xeceriye değil Haceri olduğunu bildirmiştir (Radikal 10/10/2013). Bu uygulama aslında alfabe sorununun henüz aşılmadığını
göstermektedir.
Yine de alfabe konusunda makul bir orta yolun bulunduğunu gösteren açıklamalar da
yapılmıştır. Buna göre, hazırlanacak olan kanun metninde q, x, w harfleri Türk alfabesine
alınmayacak, ancak kullanılmasının önündeki engel kaldırılacaktır. 5 Aralık 2013 tarihinde
basında yer alan Bülent Arınç’ın açıklamasına göre harfler alfabeye girmeyecek ama yasak
kalkacaktır. Yine 16 Aralık 2013 tarihli Haber Türk gazetesinde o tarihteki İçişleri Bakanı
Muammer Güler’in bir açıklaması yer almıştır. Açıklamada demokratikleşme paketinde
yer alan ve yerleşim yerlerinin eski isimlerine dönüşüne imkân veren düzenlemeye açıklık
getirilmiştir. Yeni uygulama ile “x, q ve w”nin alfabeye girmeyeceğini ancak kullanımının
suç olmaktan çıkarılacağını belirten Güler, suç olmaktan kaldırılmasının, resmi yazışmalara girecek anlamına gelmediğine de dikkat çekmiştir. Güler, “Resmi yazışmada x, q ve
w olmaz. Alfabede hangi harf varsa onu kullanırız. Devlet olarak resmi alfabeyi kullanırız.
Devrim kanunları nedeniyle alfabeye girmez” açıklamasını dile getirmiştir. Güler, torba
yasada yer adları da dahil olmak üzere tüm konulara açıklık getireceklerini dile getirmiş,
yine de yer adlarında x, q ve w olmayacağını belirterek şunları söylemiştir: “Tabelaya
konabilir ama devlet koyamaz. Mesela Karayolları, koyamaz. Belediyeler de koyamaz.
Çünkü o da resmi kurum. Ancak vatandaş bu harfleri tabelalara koyabilir”. Güler, yer isimlerinde Türk alfabesinde bulunmayan hiçbir harfin bulunamayacağını vurgular.
Açıklamada görüleceği üzere, alfabeyle ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bu rapor çerçevesinde zaman zaman vurguladığımız üzere, Kürtçenin ve başka dillerin yazımı ile
Türkçe alfabenin ilgisi olmadığı konusuna dönmüş olmaktayız. Gerçekten de Kürtçenin
veya başka bir yerel dilin yazımı için Türkçeye harf eklenmesi gibi bir durum söz konusu
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olmamalıdır. Alfabe yazılmak istenen dilin ihtiyaçları, ses dağarcığı, bu seslerin ne kadarının alfabede gösterilmek istendiğiyle ilgili olmalıdır. Bu harflerin geçtiği yerel dillere
veya yabancı dillere özgü kelimelerin Türkçe metinlerde yazımında, söz konusu harfler
standart klavyelerde olduğu ve okuryazar kesimce bilindiği için bir sorun olmayacaktır.
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Bu raporun hazırlandığı süre içinde kamuoyunda Demokratik Açılım Paketi adıyla tartışılan
"Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan
Kanun Tasarısı" TBMM'de kabul edilerek 2.03.2014 tarihi itibariyle yasalaştı. Yasa eğitim, il idaresi ve siyasi partilerle ilgili yasalarda dil ve alfabe açısından önemli değişiklikler
getirmektedir. Buna göre 1961 yılında çıkarılan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 58. maddesindeki “Siyasi partiler ve adayların
yapacakları propagandalarda Türkçe kullanılması esastır” ifadesi “Siyasi partiler ve adaylar
tarafından yapılacak her türlü propaganda, Türkçe’nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerle de
yapılabilir.” biçiminde değiştirilmiştir. Yine 1983 tarih ve 2923 sayılı “Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında
Kanun”un 2. maddesi birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “625 sayılı” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve aynı bende şu cümleler eklenmiştir: “Ayrıca, Özel Öğretim Kurumları Kanunu
hükümlerine tabi olmak üzere, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla, özel öğretim
kurumları açılabilir. Bu kurumlarda eğitimi ve öğretimi yapılacak dil ve lehçeler Bakanlar
Kurulu kararıyla tespit edilir. Bu kurumların açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
Yeni yasa ile ayrıca 1949 tarih 5442 sayılı “İl İdaresi Kanunu”nun 2. maddesinin birinci
fıkrasının (D) bendinde yer alan “Ancak; Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy
adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütaalası alındıktan sonra, en kısa zamanda dahiliye vekaletince değiştirilir” cümlesi ile 1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu”nun 43. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve Türkçe’den başka dil ve yazı
kullanamazlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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sonuç

BİTMEYEN ÖYKÜ:
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SONUÇ
Bu çalışmada dile getirilenlerden ortaya çıkan sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
Türkçe tarihte farklı alfabelerle yazılmıştır. Bu alfabeleri, Türklerin Türkçeyi yazmak için
kullandıkları ve yabancıların Türkçeyi yazmak için kullandıkları olmak üzere ikiye ayırarak
değerlendirmek gerekir. Bu çalışmada ağırlık Türklerin Türkçeyi yazmak için kullandıkları
alfabeler olmuştur.
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Türklerin Türkçeyi yazmak için kullandıkları ve büyük metinler ortaya koydukları alfabeler sırasıyla Orhon, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleridir. Günümüzde Türk dillerinin
yazımında Latin, Kiril ve Arap harfleri kullanılmaktadır.
11.-20. yüzyıllar arasında Arap harfleri, doğudaki büyük Türk dili Çağatayca ile batıdaki
büyük Türk dili Osmanlıcayı birbirine bağlamıştır. Sözlü iletişimin mümkün olmadığı durumlarda bile, konuşma dilindeki farkları örten Arap alfabesi ve ortak söz varlığı ögeleri
sayesinde bu iki dilin eserleri kısmen karşılıklı anlaşılır durumdaydı.
Türk dünyasında alfabe kullanımının büyük sarsıntılar geçirdiği 20. yüzyılın başındaki ilk
hareketlerde Türk dünyası, Türkiye Türkçesi de dahil olmak üzere büyük ölçüde Latin
alfabesine geçmiştir. Ancak bu alfabe, günümüze kadar kesintisiz olarak sadece Türkiye
Türkçesinin yazımında kullanılabilmiştir. Eski SSCB içindeki Türk dilleri önce Latin harflerine geçmişlerse de 1940’lardan itibaren Kiril alfabesine yönlendirilmişlerdir. Sovyetler
Birliği'nin dağılmasından sonra Latin alfabesine geçme çabaları görülmektedir.
Doğal diller sürekli olarak başka dillerle
rekabet halindedir. Aynı zamanda dilin
farklı gerçekleşme biçimleri de birbiriyle rekabettedir. Farklı diller ve dil içindeki farklı biçimler toplumda çeşitli işlevleri yerine getirir. İşlevi olmayan bir
dil veya dil türü kullanılmaz. Prensip
olarak hiçbir dil, hiçbir varyant diğerinden üstün sayılamaz. Dilin kullanıldığı
alanlardan bazıları olan devlet yönetiminde, eğitimde ve yasa metinlerinde
yerel ve bölgesel iz taşımayan anlaşılırlığı ve geçerliliği yüksek bir standart
dile ihtiyaç vardır.
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19. yüzyıla gelindiğinde devlet idaresinde kullanılan, konuşma dilinden uzaklaşmış bir
Türkçe vardı. Bu dil, halka yayılmak istenen eğitim ve yeni gelişen basın alanındaki ihtiyaçları karşılayacak durumda değildi. Bu nedenle başta bu iki alanda kullanılabilecek sade,
konuşma diline yakın bir dil ihtiyacı doğdu. Arap alfabesinden kaynaklanan sorunlar da
dilde sadeleşme tartışmalarının bir ayağını oluşturdu.
Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma isteğini yansıtan dilde sadeleşme çabaları sorunsuz ilerlerken, kullanılmakta olan Arap alfabesinde yeni ihtiyaçları karşılayacak biçimde
reform yapma denemeleri başarısız oldu ve sonuçta 1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı
kanunla Latin kökenli yeni alfabeye geçildi. Kanun, ancak belli alanlarda ve sınırlı bir süre
için Arap harflerinin kullanılmasına izin veriyordu. Latin alfabesine geçilirken bu alfabede
olmayan yeni harfler de alfabeye eklendi. Böylece Arap alfabesinde yapılabilecek değişikler
yeni alfabede yapılmış oldu. Yeni harflerin tanıtılması için büyük bir çaba harcandı.
Hiçbir alfabe mükemmel olmadığı için yeni harfler kullanılırken de ortaya çıkan bir takım
sorunlar vardır. Bunları, yeni harflerin de Türkçedeki bütün sesleri yansıtmaması, harflerin
okunuşundan kaynaklanan sorunlar, standart alfabede bulunmayan işaretlerin kullanılması, eski yazım geleneğinin günümüze yansıması, alıntı kelimelerin durumu, söyleyişte
daha hızlı gerçekleşen değişimin yazıya yansımaması, teknolojinin getirdiği yeni imkanların dile etkileri gibi başlıklar altında toplayabiliriz.
Alfabe konusu, Türkiye’de, yeni harflerin kabulünden sonra da tartışılmaya devam etmiştir. Tartışmanın önemli bir boyutu olan alfabeye harf eklenmesi konusu üç temel nedenle
gündeme gelmektedir:
1. Yabancı dillerden Türkçeye giren sözcükler. Günümüzde bu açıdan ilk sırayı İngilizce
sözcükler almaktadır. Show, lux vb. sözcüklerin nasıl yazılacağı zaten uzun bir süredir
önemli bir tartışma konusudur. Türkçe açısından yabancı bir dil olan Kürtçeye ait sözcüklerin yazımı da bu sorunun bir parçasıdır ve aynı şekilde ele alınmalıdır. Kürtçe veya
İngilizce bir sözcüğün Türk alfabesiyle yazımı dilbilimsel açıdan farklı konular değildir.
2. 1990’da Sovyetlerin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde ortaya çıkan ortak
Latin alfabesine geçme çabaları da Türkiye’deki alfabe tartışmasının nedenlerinden biridir.
Türkiye, Türk alfabesinin esas alınarak 4 harfle genişletildiği ortak Latin alfabesine geçme
konusunda öncülük yapmıştır. Ancak ortak alfabe oluşturma çabası Türk alfabesine harf
ekleme amacı taşımıyordu. Türkiye Türkçesi dışında, Latin alfabesine geçmek isteyen
Türk dilleri, bu 34 harfli alfabe içinden gerekli harfleri alıp kullanabilecektir. Türkçenin
mevcut harfler dışında bir harfe ihtiyacı olmadığı için Türkçeye harf eklenmesine gerek
yoktur.
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Kürtçe ile ilgili taleplere gelince, her ne kadar fikir beyan edenlerin bir kısmı Kürtçe diye
bir dilin olmadığını ileri sürmüş olsalar da, Kürtçe Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir.
Bu nedenle Kürtçenin hangi alfabeyle yazılacağı, bu dil yazılırken kullanılabilecek harflerin
neler olacağı Türkçeyi ilgilendiren bir konu değildir. Kürtçenin, eğitimde kullanılması söz
konusu olacak ise Kürtçenin yazımıyla ilgili sorunlarla uğraşacak Türk Dil Kurumu benzeri
bir kurum veya bir komisyonun oluşturulması düşünülmelidir.
Kürtçe özel isimlerin yazımında q, x, w harflerinin kullanılmasının sorun olması dillerin veya yazı sisteminin özünden değil, dil politikasından kaynaklanır. Bu nedenle siyasi otoritenin burada karar alması gerekmektedir. Bu harfler Latin alfabesinde vardır ve
Türkçedeki terimlerde, yabancı özel isimlerde, Latin alfabesiyle yazılan baskın dillerden,
özellikle İngilizceden alınan kelimelerde zaten kullanılmaktadırlar. Sadece Kürtçe söz
konusu olduğu zaman ilgili harflerin sorun olduğu görülmektedir. Bu nedenle de konunun
siyaseten çözülmesi gerekir.
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1353 sayılı Kanun Türkçeyle ilgili bir kanundur. Kanun’un Kürtçeyi de içine alacak şekilde
yorumlanması yanlıştır.
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Ek 1:

TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası
:
:
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R. Gazete. Tarih :
Yayımlandığı Düstur
:

1353
01/11/1928
3/11/1928 Sayı: 1030
Tertip: 3 Cilt: 10 Sayfa: 3

Madde 1 - Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin
esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve
hukuku ile kabul edilmiştir.
Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde
ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir.
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Madde 3 - Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin Devlet muametına tatbiki tarihi 1929 Kanunusanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadarki evrakı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilamların ve matbu muamelat cetvel ve defterlerinin 1929 Haziran iptidasına
kadar eski usulde yazılması caizdir.
Verilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme cüzdanları ve kayıtları ve askeri
hüviyet ve terhis cüzdanları 1929 Haziranı iptidasından itibaren Türk harfleriyle yazılacaktır.
Madde 4 - Halk tarafından vakı müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının
kabulü 1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kanunuevvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları
ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, gayrı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburidir.
Madde 5 - 1929 Kanunusanisi iptidasından itibaren Türkçe basılacak kitapların Türk
harfleriyle basılması mecburidir.
Madde 6 - Resmi ve hususi bütün zabıtlarda 1930 Haziranı iptidasına kadar eski Arap
harflerinin stenografi makamında istimali caizdir. Devletin bütün daire müesseselerinde
kullanılan kitap, kanun, talimatname, defter, cetvel kayıt ve sicil gibi matbuaların 1930
Haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir.
Madde 7 - Para ve hisse senetleri ve bonolar ve esham ve tahvilat ve pul ve sair kıymetli
evrak ile hukuki mahiyeti haiz bilcümle eski vesikalar değiştirilmedikleri müddetçe muteberdirler.
Madde 8 - Bilümum bankalar, imtiyazlı ve imtiyazsız şirketler, cemiyetler ve müesseselerin bütün Türkçe muamelatına Türk harflerinin tatbikı 1929 Kanunu sanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki halk tarafından mezkür müesseselere 1929 Haziranı iptidasına
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kadar eski Arap harfleriyle müracaat vakı olduğu takdirde kabul olunur. Bu müesseselerin
ellerinde mevcut eski Arap harfleriyle basılmış defter, cetvel, kataloğ, nizamname ve talimatname gibi matbuaların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir.
Madde 9 - Bütün mekteplerin Türkçe yapılan tedrisatında Türk harfleri kullanılır. Eski
harflerle matbu kitaplarla tedrisat icrası memnudur.
Madde 10 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 11 - Bu Kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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MERBUT CETVEL
Matbaa harfleri
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Ek 2:

Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı: 22.10.1983 Sayı: 18199)
Kanun No.

Kabul Tarihi

2932

19.10.1983

Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Kanun; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin korunması amacıyla düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında yasaklanan dillere ilişkin esas ve usulleri düzenler.

Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kullanılamayacak diller
Madde 2 - Türk Devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin birinci resmî dilleri dışındaki herhangi bir dille düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanması yasaktır.
Türkiye Devletinin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümleriyle eğitim, öğretim, bilimsel
araştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının yayınlarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Türk vatandaşlarının ana dili
Madde 3 - Türk Vatandaşlarının ana dili Türkçedir.
a) Türkçeden başka dillerin ana dili olarak kullanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü
faaliyette bulunulması,
b) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, mahallin en büyük mülkî amirinden izin alınmadıkça bu Kanunla yasaklanmamış olsa bile Türkçeden başka dille yazılmış afiş, pankart,
döviz, levha ve benzerlerinin taşınması, plak, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım
araç ve gereçleriyle yayım yapılması,
Yasaktır.

Ceza hükümleri
Madde 4 - a) 2 nci madde ile 3 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen yasaklara aykırı
harekette bulunanlar hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan iki yıla
kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
b) 3 üncü maddenin (a) bendi ile yasaklanan hususlarda her ne suretle olursa olsun faaliyette bulunanlar hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
Mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda, mahkûmiyet hükmüyle beraber her nevi elle
yapılmış veya yazılmış veya basılmış kâğıt ve eserler, plaklar, ses ve görüntü bantları, afiş
ve pankartlar ile diğer anlatım araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur.
Bu Kanun kapsamına giren yayın araç ve gereçlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğramasını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır.
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Toplatma kararı
Madde 5 - Bu Kanundaki yasaklara aykırı olan her nevi elle yapılmış veya yazılmış veya
basılmış kâğıt ve eserler, plaklar, ses ve görüntü bantları, afiş ve pankartlar ile diğer anlatım araç ve gereçleri sulh ceza hâkiminin kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek kararla toplattırılır. Toplatma kararını
veren mülkî amir bu karan yirmi dört saat içinde mahallin sulh ceza hâkimine bildirir.
Hâkim, en geç üç gün içinde karamı onaylanıp onaylanmaması hakkında karar verir. Onaylanmama halinde, mülkî amirin kararı hükümsüz kalır. Mahkemece verilen toplatmaya
ilişkin kararlar o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından diğer yerlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir.

Muhakeme usulü
Madde 6 - Bu Kanunda yazılı suçlan işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar
yer ve zaman kayıtlarına bakılmaksızın 3005 saydı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü
Kanunu hükümlerine göre yapılır.
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Yürürlük
Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ek 3:

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Çocuklara Konulacak
Adlar İle İlgili 81 İl Valiliğine Yayınladığı Genelge
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN AÇIKLAMASI NO: 2003/17
ANKARA (24.09.2003) İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU, “Çocuklara Konulacak Adlar” ile
ilgili olarak 81 İl Valiliğine bir genelge yayınladı. Bakan AKSU’nun genelgesi şöyle; “Resmi
Gazetenin 19 Temmuz 2003 tarih ve 25173 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe
giren “4928 sayılı, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” la 5/5/1972
tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 16 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi “Ancak ahlak kurallarına uygun düşmeyen veya kamuoyunu inciten adlar konulmaz,
doğan çocuk babasının, evlilik dışında doğmuş ise anasının soyadını alır.” Olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede; Ahlak kurallarına aykırı olmaması, kamuoyunu incitici bir yönünün bulunmaması ve Türk alfabesine uygun yazılması şartıyla vatandaşlarımızın örf ve
adetlerine göre koymuş oldukları adlar 1587 sayılı Nüfus Kanununun 16 ıncı maddesinin
dördüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmeyecektir. Gereğinin yapılmasını ve bu genelgenin
bütün Nüfus Müdürlükleri ile dış temsilciliklerimize duyurulmasını rica ederim.” Kamuoyunun bilgisine sunulur.

