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Bugüne değin Türkiye'de Arap harflerinin yerine Latin 
harflerin, dayalı bir yazı dizgesinin benimsenmesi konusunda 
çok şey s iyIendi, yazıldı. 

Yazı devrimi gerçekleştirilinceye değin günün basınında ve 
parlame"ıtosunda konu enine boyuna tartışıldı; kimileri 
değişikr lderin karşısında, kimileri ise yanında yer aldı. 1 

Değişikık gerçekleştirildikten sonra savunmalar, Latin 
harflerinin benimsenmesinin Cumhuriyet döneminde 
gerçekI(,;ştirilen kültür devriminin ayrılmaz parçası olduğu 

konusunda yoğunlaştı ve odaklaştı. Bir başka deyişle, her 
yönüyıe doğu kültürü yerine batı kültürüne yönelmenin 
amaçlandığı Atatürk Türkiyesinde, Arap harflerinin bırakılıp 
Latin harflerinin alınması ve ıkullanılması demek" olan yazı 

devriminin gerçekleştirilmesi de bir zorunluluktu. 
Kültürel alanda gerçekleştirilen böylesi bir ,değişikliğin 

etkilerinin aynı nitelikteki başka alanlarda da görülmesi 
kaçınılmazdı.Nitekim yazı değişikliğini, Türkiyede daha çok 
dil devrimi terimiyle adlandırdığımız dil düzenlemesi 
çalışmaları izlemiştir. Böylece Latin harflerine dayalı bir yazı 
dizgesinin benimsenmesi ve bir yönüyle onun uzantısı olan dil 
düzenlemesi, tümüyle kültür devrimi açısından yani kültürel 
9 1 '"'_~da gerçekleştirilen bir büyük değişiklik olarak ele alınıp 

yorumlanmıştır. 

1 Tartışmalar, yazı değişikliğinin yanında ve karşısında yer alan görüşler ve 
yazı devrimi tarihçesi konusunda derli toplu bilgi için bkz. Levend 1960: 
392-405; Özerdim 1978; Canpalat 1979: 22-32. 
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76 RAMILE IMER 

Biz bu yazıda Türkçeyi yazma, onun sesbilimsel ve 
biçimbilimsel özelliklerini yansıtma açısından söz konusu bu 
iki yazı dizgesini çeşitli yönlerden karşılaştırmaya ve Arap 
abecesinin bırakılıp Latin abecesinin ahnmasıyla Türkçenin ses 
ve biçim açısından işleyişinde, bu işleyişin dilbilgisi kitaplarına 
yansıyan kurallarında ortaya çıkan etkilenmeleri 
değerlendirmeye yöneleeeğiz. 

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki her yazı dizgesi ile her dil 
yazılabilir. Türklerin Orhun yazıtlarındaki Runik alfabeden 
sonra Uygur, Mani, Brahmi, Estrangelo, Süryani ve Tibet 
yazılarını kullanmaları (Karamanlıoğlu, 1972: 38-41), aynı dilin 
değişik yazılarla kalıcı kılınabileceğinin bir kanıtıdır. 

Günümüzde de değişik Türk dillerini yazmak için Kiril, Arap, 
İbrani, Latin harflerine dayalı yazı dizgeleri kullanılmaktadır. 

İkinci olarak belirtilmesi gereken nokta, yazı ile dil arasında 
bir bakıma dolaylı bir ilişkinin bulunmasıdır. Çağdaş 

dilbilimde dilin, yazıdan ayrı bir dizge olduğu görüşü 

egemendir. "Dil ve yazı birbirinden ayrı iki göstergeler 
dizgesidir. Yazının biricik varlık nedeni dili göstermektir" 
(Saussure, 1976: 45) ve onu kalıcı kılmaktır. Bu doğrultuda 
değerlendirilecek olursa bir dili, kendine özgü özellikleri 
olabildiğince yansıtacak biçimde ve belli kurallara uyarak 
yazıya geçirmek gerekecektir. _"En etkin, en verimli,. ve en 
işlevsel yazı, sözlü dilin seslerini en dolaysız biçimde 
yansıtabilen, ilkece her sesbirime bir yazıbirim ayrılabilen 

yazıdır" (Vardar, 1982: 60). Bir başka deyişle söylemek gerekirse; 
sesbirimler ile bunları gösteren harfler arasında tutarlılık 

olması bir abece düzeninde ilk aranan koşuldur (Başkan, 1988).2 

İşte bu yüzden Arap ve Latin harflerine dayanan yazı 
dizgelerinin Türkçe açısından ne ölçüde tutarlılık sergilediği 

öncelikle değerlendirilmesi gereken bir konu olarak ortaya 
çıkmaktadır . 

2 Adına 'teke tek çakışıklık' denebileceği belirtilen bu ölçüt şöyle 

belirtilmektedir: "Bir, harf yalruzca bir tek ses olarak okunmalıdır; tersine 
bir ses de, yalruzca bir tek harf ile gösterilmelidir" (Başkan 1988: Ayrım 6). 
Bu arada "ses"in "harf', "harf'in de "sesbirim" demek olmadığı 

ammsanmalıdır. Bu konuda bilgi ve örnek için bkz. Demircan 1979: 56-58. 
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2. Türkçeyi Yazma Açısından Arap Yazısı ile Latin Yazısının 
Karşılaştırılması 

2.1. Genel Bakış 

Türkçeyi yazmak ıçın Latin harflerine dayalı yazı dizgesinde 
kullanılan 29 yazı birimi (grapheme) karşılık Arap harflerine 
dayalı yazı dizgesinde 31-36 yazıbirim kullanılmaktadır. Son 
verilen sayı, çoğunlukla hemze (F), ha-yi resmiye (t) ve kef (d) 

ile kimi zaman aynı, kimi zaman da ufak tefek de~şikliklerle 
yazılan gef ( ~), sağır kef ( ~), kaf-i yayı (yet) (d) olarak 
adlandırılan harfler nedeniyle değişmektedir. 3 

Arap ve Latin yazı dizgesindeki harflerden yalnızca on 
tanesinin, yani yaklaşık üçte birinin teke tek karşılığı 

bulunmaktadır. Bu ha~er şunlardır: b = ~, c = lt ' ç = ~,f = J. , 

j = j , i = J , m = (" , p = '-;' , r = ..; , ş = ~.. Bunun dışındakilerde ya , 
Arap abecesindeki tek bir harfin Latin abecesinde birden çok 
harf ile karşılanması ya da Latin abecesindeki tek bir harfe 
karşılık Arap abecesinde birden çok harf kullanılması 

sözkonusudur. Arap abecesindeki bir harfin Latin abecesinde 
birden çok harf ile karşılanması ve - Latin abecesi Türkçe 
açısından sesçil olduğundan - birden fazla sesi karşılaması 
çoguı sesleme (Başkan, 1988) terimi ile adlandırılmıştır. Bu 
özellikteki yazıbirimler tablo 1 de gösterilmiştir. 4 

3 Bu sayı Ş.Sami 1308: 6'da otuz dört, H.Calıid 1326: 3'te otuz bir, A.Cevad 
1339: 7'de otuz altı, A.Rasim 1925-1341: 9'da otuz dört, M.Ergin 1962: 8'de 
otuz bir olarak verilmektedir. Ş.Sami bazı harfler Farsça ve öteki yabancı 
sözcüklerde geçtjği için asıl Türkçenin harflerinin yirmi beş olduğunu, bazı 
sesler Istanbul ağzında çoğunlukla kaybolduğu için bu ağzın yirmi harfle 
yazılabileceğini belirtmektedir (1308: 6-7). Kef harfindeki kimi küçük 
değişikliklerle yazılan harfler konusunda bilgi için. bkz. Ergin 1962: 8. 

ı Başkan 1988'de ayın karşılığında 8 ses verilip la:1 da bunlara eklenmekte, 
ancak az sayıda örneği bulunan !hı yer almamaktadır. Kef karşılığında ise 
/kı, ını ve ıyı olmak üzere' 3' ses gösterilmekte olup 19I sesi 
verilmemektedir. Yazımızda örnek verilen sözcüklerin Arap harfleriyle 
yazımında Ş.Sami 1317 ve Devellioğlu 1970 göz önünde 
bul undurulmuştur. 
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78 KAMİLE lMER 

Arap yazısı Latin yazısı Toplam 

Elif ( i) lai, lel, /ıl, Iii, 10/, lö/, LU!, IÜ/ 8 set:>birim 

Dat (ua) ldl, Izi 2 sesbirim 

Ayın (t) . lai, /ıl, Iii, 101, lö/, LU!, Illi, !hı 8 sesbirim 

Gayın (t) 19i, lğ/, ıvı 3 sesbirim 

Kef (d) /kı, 19i, lğ/, ını, ıyı, ıvı 6 sesbirim 

Vav C,) ıvı, 101, lö/, lul, Illi 5 sesbirim 

He (.:i) /hı, lai, lel, Iii 4 sesbirim 

Ye (es) ıyı, la!, lel, /ıl, Iii /U!, lül 7 sesbirim 

Tablo 1: Latin Yazısı Açısından Çoğul Seslerne 

Tablo 2-9'da ise Latin yazısı açısından çoğul seslerne ile ilgili 
örnekler gösterilmiştir. 

Elif ( i) 

lal lel /ıl Iii 101 löl LU! Illi 

J~i ~i JJA~I b..>.! i ,J .lJI .:us' J,iJ "",' 
ahlak ecel ıhlamur ibre ordu öküz ufuk üs 

~ ~i ~,~, " JI.s.' J~,JI ~,JI ~, ~J 

bana eşik ıztırap iade ocak öyle usul ümit 

Tablo 2: Elif İle İlgili Çoğul Sesleme 
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Ayın (t) 

la! lı! Iii 101 löl LU! iü/ /hı 

~y ~ Y.Y:f' .~ u " .ı»' ~ i;i~. l';Jlb 

Arapça ırk ibret Osman ömür umum ünvan talih 

ö11~ ~ 18~l:i ~.Y' ~, ..)~ 

adalet ıtri kaide örf uzuv tamahkar 

Tablo 3: Ayın İle İlgili Çoğul Seslerne 

Vav ("') 

ıvı 101 löl LU! lül 

o.", i ",;~ ~, ~,Ji, dl"s, 

evet korku köprü kuşku gülrnek 

,J:!J U"~,~",I lSJ~ ili) ~ 

dev okyanus gördü arzu' gün 

Tablo 4: Vay ile ilgili Çoğul Sesleme 

Kef/Gef ( d) 

/kı 19i lğl ını ıyı ıvı 

~ ~ ..)..ıK J ~ 4 ~~ 
kin gibi degildir yeni bey güvey 

~i ~ ~~i j#.,J ~fi;' 
i, 

ekmek gemi ettigimiz deniz güvercin 

Tablo 5: Kef ile İlgili Çoğul Seslerne 
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ıyı la! lel /ıl Iii LU! IÜ! 

~.,i~ (.$.,Jf.J ~ ~1 ~ is .J..,ui,. is ..uJf 

yakut dava gece ayrı bilmek kurdu öldü 

~Ji ~ d..a~J • • .J'lı 
~U~ 

. i 
~ ı).~ uk~ 

öyle mana vermek yazdığımız inci dolu köylü 

Tablo 6: Ye ile İlgili Çoğul Seslerne 

He C~) 

/hı lal lel Iii 

'-"'~ .~ ~ ~ 
heves taşra kimse gerçi 

.L!. (.$~ ,,~ r-h~ <tS. 

şah bulamadı görelim ki 

Tablo 7: He ile ilgili Çoğul Seslerne 

Dat Cvö) Gayın Ct) 

ldl Izi 19i lğ/ ıvı 

<la • .. ~ ~l..i. ' ., ' 
.yı t- Uıı t;. -,. ~ 

darbe zabıta gamze dag kova 

~ ~ ~ ~ ı...i4 ~. 

kadı kaza galip yagma kovmak 

Tablo 8: Dat ne ngili 
Ço~l Sesleme 

Tablo 9: Gayın ne Ilgili Çoğul Sesleme 
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Arap abecesindeki birden çok harfin sesletirnde tek bir ses olarak 
duyulması ve o nedenle tek bir harfle Latin yazısında 

gösterilmesi ise Arap yazı dizgesinden bakılarak çoguı harfleme 
(Başkan 1988) terimiyle adlandırılmıştır. Bu özelliği taşıyan 

ünsüzler i yazıbirimler ise Tablo 10'da gösterilmiştir. 

Latin yazısı Arap yazısı Toplam 

ldl dal (..1), dat (~), tı (.b) 3 yazıbirim 

19i gayın (t), gef (~), 2 yazıbirim 

lğl gayın (t), gef (~) 2 yazıbirim 

/hı ha (C;), hı (t), he (.Q), ayın (t) 4 yazıbirim 

ıkı kaf (J), kef (d) 2 yazıbirim 

ını nun (ü), sağır kef (d) 2 yazıbirim 

Isı se (ö), sad (~), sin(v-ı) 3 yazıbirim 

ltı te (o), tı (.lo) 2 yazıbirim 

ıvı vav (,), gef (~), gayın (t) 3 yazıbirim 

Izi zel Cı), ze (», dat (~), zı (..lı;) 5 yazıbirim 

dal (..\) 

Tablo 10: Ünsüzlerde Arap Yazısı Açısından Çoğul Harf1eme 

Çoğul harflerne ile ilgili örnekler de Tablo 11'de gösterilmiştir. 

dal ( ..1 ) din (~ ..1), dava ( L.S.Jf . ..1) 

ldl dat (VA ) kadı ( ~ li), darbe ( '4 ) 

tı (la) dağ (t.. ura ) , Anadolu ( (Si 1.+ j) 
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82 RAMILE IMER 

gayın (t ) gurbet (~..; ), meşguliyet ( ~. ~ ) 
19i 

gef ( s: ) . gül (~), güfte (~) 

gayın ( t ) bağ. ( t ~ ), aldığı (~.Ji) 
lğl 

gef (S:) üzdüğü ( ~Jj.-.91 ), geldiğini (~~) 

(t) hayvan (üJ~ ), hasiyet ( ~.'. ) -hı ( t) hata (çı lb:ı.. ), haşin (~) 
/hı 

he (~) heykel (~), hediye ( ~ ~) 

ayın ( t ) talih ( tl lb ), tamahkar (J~) 

ıkı 
kaf (J) koşmak ( ~~ ), kuzu ( ,.u~) 

kef (d) büyük (dJ-l.>.!)' köpürmek (d..ı.j ~ fi. ) 

nun ( Ü ) nankör ( .)·A II ), nar GU,) 
In! .\ ....\ 

sağır kef (d ben (~), tann (~) 

se (~) sabit (~ ı.;~), semere (Öj.i6i) 

Isı sad ( ~ ) sıla (.~), sıhhat ( ~.) 

sin ( u" ) siyah ( ö~ ), sahil (~L;o.) 

te C:.ı) taze (öj I:a'), takip (~.) 
ltı 

tı (.lıa) tabak (J4b), tatbik (~ ) 

vav C, ) devir ( J-.9 J ), vefa ( ~J) 

ıvı gef (S:) güvey (~fi), güv.ercin (~~ §. ) 

gayın ( t ) kova ( u.. "i ), kovmak ( ~."i ) 

zel ( j ) zeki (~j), zaten (4" j ) 

ze (j.) zaman ( Ü 4J ), zelzele ( ~,)J:" ) 

IZI dad (vö) . zam ( F)' ramazan (. ü L.A.j ) 

zı ( .lıa ) zarf (~~), zafer ( A·) 

dal ( J ) hizmet ( ~~) 

Tablo 11: Çoğul Harfleme Örnekleri 
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2.2. Ünlüler Açısından Degerlendirme 

Arapça ve Farsça sözcüklerin yazımında yerleşiklik gösteren 
Arap yazı dizgesi, Türkçe sözcüklerin yazımında pek çok sorun 
yaratmaktadır. Özellikle Türkçe sözcüklerdeki ünlülerin Arap 
abecesinde gösterilmesi büyük bir sorun olmuştur. Bir başka 
deyişle, bu yazı dizgesi Türçedeki ünlülerin gösterilmesi 
açısından çok yetersizdir. Bu, konuyla ilgili her araştırcının 

ulaştığı bir sonuçtur. 
Türkçedeki ünlüleri göstermek için Arap yazısında üstün ( -) 

esre (_) ötre (j) denen harekeler yanında adına 'huruf-ı imla' 
denen elif (i) vav (,) he (.:A) ve ye ("') harfleri kullanılmıştır. 

Bunlardan elif, zaman zaman çeşitli harekeler ve ye, vav, gibi 
başka harfler ile birlikte tüm ünlüleri göstermektedir. Yalnız 
sözcük başında, yani önseste kullanılan medli elif (;) de, 
postdorsal <a> yı göstermekte kullanılmaktadır: >J,.J 1 (almak), 
>~i (aylık) vb. He, daha çok lal ve lel ünlülerini; ye, lı! ve Iii 
yi göstermekte kullanılmıştır. Ye harfi sözcük başında ancak 
elif ile birlikte, yani bir harf öbeği olarak /ıl, (il ünlülerini 
gösterebilmektedir: >J~.):!k (ırmak), J ~k (ıslak), > ~k (iz), 
>~k (istek) gibi. Vav; Türkçedeki yuvarlak ünlülerin tümünü 
(/0/, lö/, lul, lü/) göstermektedir. Bu harf de ye'de olduğu gibi, 
sözcük başında elif ile birlikte (,1) bir harf öbeği olarak yuvarlak 
ünlüleri yazıda gösterebilmiştir: >JA.l"k (olmak), >r-.,!"k (ölüm), 
>ü.U.9k (uzun), >r-~k (üzüm) vb. Gerçi dilbilgisi (sarf ve nahv) 
kitaplarında 'huruf-ı imla' konusunun işlenişi sırasında 

yuvarlak ünlülerin herbiri için kimi kez değişik imlerin de 
kullanıldığına rastlanmaktadır. Örneğin lül için >J<, LU! için 
>j<, /öl için >J<, 101 için >J< gibi (Ş.Sami, 1308: 7-8),5 Ancak bu 
tür gösterme genelleşmemiş, dilbilgisi kitaplarında ve 

5 Örneğin bkz. Ş.Sami 1308: 7-8; A.Rasim 1925-1341: 11-12; Ş.Sami 1317. 
Ancak hemen belirtilmelidir ki adı geçen bu yapıtlarda yuvarlak ünlülerin 
gösterilmesinde kullanılan vav harfinin üstündeki imler birbirine 
benzememektedir. Yukanda verilenler yanında LÖI için >J<,/uI için >3<, 101 
için >J<, da kullanılmıştır (bkz. A.Rasim 1925-1341: 11). Aynca >J< 10/; >J< 
lü/; >,j'< de löl için kullanılmıştır (Ş.Sami 1317). Sözün kısası dilbilgisi 
kitaplannda ve sözlüklerde dahi yuvarlak ünlülerin vav'ın üstüne hangi 
imin konularak gösterileceği konusunda birlik yoktur. 

http://www.turkdilleri.org



84 RAMILE IMER 

sözlüklerde kalmıştır. Nitekim Ş. Sami "Türkçedeki asıl 

zamma~ların (ötrelerin) dördü de vav ile yazılır" (1308: 8) 
diyerek bunu kesinleştirmektedir.Kaldı ki ye, vav, ve he 
harflerinin aynı zamanda ıyı, lvi ve /hı olarak ünsüz değerleri 
de bulunmaktadır (bkz. Tablo 4,6,7).6 

Ayrıca Türkçede kullanılan sözcüklerin ünlüleri, Arap 
yazısında bir ünsüzsayılai1 hemze (ç) ve ayın (t) ile de 
gösterilmektedir. 

Hemze'nin "gevşek kapalı ses tellerinin hava atımı *ile birden 
açılması" sonucunda oluştuğu ve ayın'ın hafifi durumunda 
olduğu belirtilmektedir. (Ergin, 1962: 14) bu ünsüzün Arap 
abecesinde bağımsız ve değişmeyen ayrı bir harfi olmadığını, 

hemze iminin, hemzenin yerine ve yanındaki ünlüye göre e lif, 
vav, ve ye üzerine konduğunu (t) j.i~, ~) söylemektedir. Tekin 
(1958: 110) de bu sesin küçük dilin kapatılması ile gırtlağın üst 

, kısmında oluşan kuvvetsiz bir patlayış olduğunu belirtmektedir. 
Ayın harfi de lel dışındaki tüm ünlülerin gösterilmesinde 

kullanılabilmektedir. Ayın, "en derin boğaz sesidir ve gırtlağın 
derinliğinden çıkar" (Tekin, 1958: 110). Bu ünsüz Türkçeye 
Arapçadan geçen öğelerdeki kimi ünlüleri karşılayabilmektedir. 
Türkçedeki söyleyiş açısından 10/, lü1, hatta löl ile ilgili 
örnekler sınırlıdır (bkz. Tablo 3: Ayın ile İlgili Çoğul Sesleme); 
Ayın'ın bulunduğu yerlerde Türkçe okuyuş sırasında /hı nin 
türetildiği az sayıda örnek de' bulu,nmaktadır (bkz. Tablo 3). 

Bu durumda Latin yazısında her ortamda tek bir yazıbirimle 
gösterilen ölçünlü Türkçedeki 8 ünlü~ Arap yazısında pek çok 
yazıbirimle gösterilmektedir. Bunca bolluğa (!) karşın 

Türkçedeki ünlülerin Arap yazısında gösterilmediği de 
olmaktadır. Türkçedeki ünlülerin Arap yazısında gösterilişi 

, Tablo '12'de verilmiştir. 
Türkçenin Arap yazısıyla yazılışında bir sözcük içinde 

bulunan aynı nitelikteki ünlünün değişik yazıbirimlerle 

6 Ergin 1962: 14'te eHfin de aynı zamanda hemze olduğu düşünülürse 
Türkçedeki ünlüleri göstermek için k~nanılan bu harflerin hepsinin aslında 
ünsüz imleri olduğu belirtilmektedir. Hatta bu nedenle ünlü ile başlayan 
sözcüklerin ünlülerini göstermek için, yani sözcük başındaki ünlüler için 
harf bileşimlerine başvurulduğu yazar tarafından söylenmektedir (1962: 
14-15). . 

http://www.turkdilleri.org



Elif(!) , Medli Elif (1) He (-!Q)) Ye (U') Elif-Y e (U'I) Vav (,) Elif-V av (,1) 
Harf Öbeği Harf Öbeği Harf Öbeği 

la! 44 J.Ji lII,fo ıS:';' J 

baba almak taşra dava - - -

lel ~J d..a~..J 
eşik 

"- kimse vermek - - -

lı! J...lIj~ı u' J.! j J Lı~ı 
ısmarlamak 

- - aldı ırmak - -

Iii ~i ~§. IJ'J~ 
. , 
~ 

içki - gerçi serdi' iz - -

101 ..J ..l.JI J.,i J.J..JI 
ordu - - - - kol olmak 

löl jfi ~..JI 
göl - - - - göz ölüm 

lu! J..,.t,1 ($.ui..J1 .J»i, Ü ,J,)..JI 
ufuk - - okudu - kuzu uzun 

-
IÜ! Jfi IJ'J.Jfi. d~~ f",J,).J i 

kül - - gördü - büyük üzüm 
,- -- ------- --- ,-- -

Tablo 12: Türkçedeki Ünlülerin Arap Yazısında Gösterilişi 

Ayın (t) Hemze (Ii') 

..:J iJ? 
adalet -

~ - eski 

J:;P 
ırk -

~j~ W i"" 
ibare daima 

ü~ 
Osman -

~y d..jd 
ön ön 

~ J~ 
ukala mesul 

ül~ .,:ı']A 

ünvan ütü 

i 
Sıfır (~) 

- i 
i 

~ 
açmak 

~ 
gelmek 

~4 
i 

i başlık 

~ i 

i bir 

~ 

nokta 

i 

-

~..J~ 
çavuş 

~~ 
görmüş 

~ 
~ 
~ 
1-1 
rJ). 

Z 
Z 
ı-3 g-
B 
t:ı:J 
t::ı 
t:ı:J o 
t:ı:J 

~ 
~ 
~ ...... 

co 
ol 
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gösterilmesi de çok karşılaşılan durumlardandır. Örneğin 
ezberlemek (d.oıU.~,)i) sözcüğünde 1. seslemdeki lel için > k , 
3.seslemdeki lel için >:23< kullanılmış olup 2. ve 4. seslernde 
söylenen lel ünlüleri için herhangi bir harf kullanılmamıştır. 
Almanlar (."hLJf) sözcüğünde l.seslemdeki lal için > i <, 2. 
seslemdeki lal için > k kullanılmış olup 3.seslemdeki la! için 
herhangi bir harf ya da im kullanılmamıştır. Bulundurulmak 
C:; . .J~.iJ~) sözcüğünde 1.seslemdeki iu/, >J< ; 3.seslemdeki IU/ >ıs< 
ile gösterilmiş olup 2. ve 4., seslemdeki /u/'lar yazıda 

gösterilmemiştir. Aynı biçimde bu sözcükteki mastar ekinin 
ünlüsü (! al) de yazıda yer almamıştır. 7 

Osmanlıca alanındaki uzmanlar Arapça ve Farsça 
sözcüklerde yalnızca uzun ünlülerin yazılıp kısa olanların 

yazılmadığını belirtmektedirIer. Örneğin Ergin (1962: 17) bu' 
bilgiyi verdikten sonra Türkçede uzun ünlü olmadığını, hepsi 
kısa olan ünlülerin genellikle büyük bir bölümünün yazıldığını, 
ancak bir bölümünün de yazılmadığını söylemekte ve şunları 

eklernektedir: "Bunun kesin bir ölçüsü olmadığı gibi eski ve yeni 
devirler arasında da bu bakımdan birçok farklar vardır. 

Umumiyetle eski yazıda, fakat bilhassa vokallerin yazılmaması 
bakımından Türkçenin hiçbir zaman kesin ve sağlam bir 
imlası olmamıştır". 

2.3. Türkçeyi Yazma Açısından İki Yazı Dizgesinin 
Karşılaştırılması İle İlgili Degerlendirme 

Latin yazısı, 2.1. ve 2.2.'de örneklerle açıklandığı gibi, çoğul 

seslerne ve çoğul harflerneyi ortadan kaldırmış olup söyleyiş, ile 
yazma arasında büyük çapta tutarlılık sağlamıştır. Latin 
abecesine geçmekle Türkçedeki parçalı sesbirimler (segmental 
fonemler) tümüyle yazıda da gösterilir olmuştur. Bu, hem 

7 Bu gibi genel durumlar Türkçenin Arap yazısıyla yazılmasında her zaman 
yerleşiklik olmadığı konusundakiyargıların dışındadır. Türkçenin tarihsel 
gelişim çizgisine bakıldığında Arap yazısının kullanıldığı değişik 

dönemlerde özellikle ünlülerin etkilendiği farklı yazım biçi:rnleri dikkati 
çekmektedir. Türkçe sözcüklerin yazımında başlangıçta görülen ünlü 
zenginliği Arapçanın etkisiyle giderek azalmış, ancak Latin abecesine' geçiş 
öncesinde ünlülerin yazıda gösterilmesi yeniden ağırlık kazanmaya 
başlamıştır. 
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ünlüleri hem de ünsüzleri kapsamaktadır. Her iki yazı 

dizgesin.de teke tek karşılığı olan birimlerin oranının yaklaşık 
üçte bir olduğu düşünüldüğünde, denebilir ki Latin yazısına 
geçmekle kalan üçte iki oranındaki birimlerde de teke tek 
çakışıklık ortaya konmuş ve böylece parçalı sesbirimler 
açısından sesbirim-yazıbirim tutarlılığı - hemen hemen -

·tümüyle sağlanmıştır. 
Latin harflerine dayalı yazı dizgesi ölçünlü Türkçedeki 

ünlüler açısından sesçilliği açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin 
yuvarlak ünlülerin Arap yazısında ötre denilen hareke, vav ve 
elif-vav harf öbeğiyle gösterilme yoluna gidilmesi ya da zaman 
zaman hiçbir imle gösterilmemesi, onların anlam ayırt edici 
özelliklerinin yazıya yansımaması ve yazıbirim olarak 
belirginleşmemesi sonucunu ortaya çıkarmıştır: Bu açıdan 

bakıldığında tuzLtoz, dişLdış,S onLun, öçlüç vb. en küçük çiftlerin 
ünlü olan sesbirimleri aynı harflerle yazıya aktarılacağından 
sesçil olan Latin yazısından farklı olarak anlamları, ancak 
bağlam içinde açıklığa kavuşacaktır. Kısaca söylemek 
gerekirse; sözcük düzeyinde düşünüldüğünde Arap yazısı, 

Türkçedeki ünlülerin sesbirimsel değerinin gösterilmesini 
engellemekte;' böylece 'grafematik' sözcüğünün (Alm. 
graphematisches Wort) "yazılı bir metnin gözle görünen birimi" 
(Bünting-Bergenholtz, 1979: 39) biçimindeki tanımı da 
geçerliliğinden - zaman zaman' da olsa - birşeyler yitirmektedir. 

Ünsüzler açısından bakıldığında Latin harflerine dayalı 
dizge oldukça büyük bir yalınlık sergilemektedir. Bu, özellikle 
çoğul harflemenin ortadan kalkması açısından önem 
taşımaktadır. Konuyla ilgili açıklamalar ve örnekler 2.1. ve 
2.2.'de verildiği için burada ayrıca yinelenmeyecektir. Sesbilim 
açısından ayrı çıkış biçimleri olan tk] ve [c] ile [g] ve [j] 
seslerinin Arap yazısında yazıbirimlerle gösterilmesinin bu 
dizgenin ünlüler açısından eksikliğini - hiç değilse bu sesleri 
bulunduran sözcüklerde - bir ölçüde azalttığı söylenebilir. Bir 
başka deyişle kafın ve gEwın'ın bulunduğu seslemlerde kalın, 

8 Ş.Sami'nin (1317) tuz'un toz'dan ayırdedilmesi için tı ile yazılmasımn gerekli 
olduğunu söylemesi, dış'ın aslında ta.ş 'dış' ile ilişkisini belirtip yine tı ile 
yazılmış biçimine gönderme yapması, ünlülerle ilgili özellikler 
olmadığı.ndan bu yargımızı değiştiremez. 
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kefin ve gefin bulunduğu seslemlerde ince ünlüler bulunacağı 
kendiliğinden beklenmektedir: >iji < (kara), > rS'. < (gam), >~< 
(göz), > ııfi< (kerre), >d.JJS:< (güllük), > J.lJ"i< (kolluk) gibi. Arapça 
sözcüklere özgü olan sad (~) ve tı (..b) yazıbirimleri de sin (~) ve 
te (ı::ı,) yazıbirimleriyle birlikte Türkçe sözcüklerde kalın ve ince 
seslemlerde kullanılmıştır. Ancak bu sonuncuların öncekiler 
ölçüsünde düzenli ·olmadığı dikkat çekmektedir. 9 Çıkış yerleri 
ve biçimleri farklı olan ve çevriyazıda ~-k, g-g, ş-s, t-t olarak 
farklı farklı gösterilen birimler; Latin yazısında >k<, >g<, >S<, 
>t< biçiminde tek yazıbirime indirgenmiştir. Ünlülerin 
gösterilmesi açısından sesçilliğini kimsenin yadsıyamayacağı, 
kalın-ince sesleri ve seslemleri ünlülerle kolaylıkla 

ayrımlaştıran Latin yazısı, bir-iki uçta kalan örneğin ([kar] 
'havada donarak yağan su buharı', [car]· 'para kazancı' gibi) 
tanık gösterilmesiyle yetersiz sayılamaz, kanısındayız. 

Benzer bir durum, hem Arap hem de Latin yazısında tek 
birimle gösterilen, ama farklı niteliklerde olan [l] ve [1] seslerini 
gösteren >1< yazıbirimi için de söz konusudur. [sol] 'sağ karşıtı', 
ve [so1] 'müzikte bir nota'; [bol] 'dar karşıtı', [boL] 'bir içki' gibi 
birkaç örnekte, çıkış biçimi farklı olan bu sesler, Türkçe ve 
yabancı kökenli sözcükler arasında anlam ayırt edici işleve 

sahiptir ve bu durum yazıya aktarılmamıştır. lO 

Verilen bu örnekler dışında kalın ve ince ünlülerle 
bulunmalarına göre farklı çıkış biçimleri olan [k], [c], [I], [1] 

sesleri anlam ayırt edici (sesbirimsel) işlevlere sahip değildir. 

Bu nedenle >k< ve >1< olarak tek bir yazıbirimle gösterilmesi, 

9 Tarama Sözlüğü'nün (cilt V, Ankara 1971) ilgili maddelerindeki 
sözcüklerde kalın ünlülü seslemlerin sad yanında sin, tı yanında te ile de 
yazıldığı dikkati çekmektedir. Bu keyfilik konusunda bilgi için ayrıca bkz. 
Deny 1941: 10L. 

10 Görebildiğimiz kadarıyla <1> sesinin iki türü olduğuna Türkiye'de yazılmış 
dilbilgisi kitaplannda ilk kez A.Cevad değinmiştir: "(1) ile yazdığımız ses iki 
türlüdür, biri ince smtlerle telaffuz edilir: gel, bilir kelimelerinde olduğu 
gibi; diğeri ise kalın (kitapta bu yanlışlıkla 'ince' diye geçmektedir) smtlerle 
kalın okunur: kal, alır, kalay kelimelerinde olduğu gibi" (1928: 77). Türkiye 
dışında yazılan dilbilgisi kitaplarında bu konuya daha önceki yıllarda yer 
verilmiştir. Örneğin Deny, bu sesin iki ayrı türünden söz etmektedir.bkz. 
1941: 56-57, 99. 
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yetersizlik değildir. Ayrıca bu tutum, ekonomi ilkesiyle. de 
bağdaşmaktadır. Kanımızca bu durum, Latin yazısının Türkçe 
açısından sesçilliğe gölge düşürmemektedir. 11 

3. Ses Uyumu Açısından Latin Yazısının Getirdikleri 

Latin yazısının ses uyumları açısından Türkçedeki etkilerini 
görebilmek için son dönemde, 1928 öncesinde, daha doğrusu Arap 
yazısıyla yayınlanmış, Türkiyeli yazarlar tarafından yazılmış 
ve rasgele seçilmiş 6 dilbilgisi kitabının ilgili bölümleri gözden 
geçirilmiştir. Bu· kitaplar şunlardır: A.Cevad 1928 (Arap 
harfleriyle), M.Sadullah 1926, A.Rasim 1925-1341, A.Cevad 1339, 
H.Cahid 1326, Ş.Sami 1308. Bu kitaplarda aheng-i lisan (Ş.Sami 
1308: 9) aheng-i telaffuz CH.Calıid 1326: 5; A.Cevad 1339: 16-18), 
ahenk kaidesi (M.Sadullah 1926: 13-20), ahenk kaideleri (A.Rasim 
1925-1341: 22-25; A.Cevad 1928: 76-87) gibi başlıklarla Türkçedeki 
ses uyumlarından söz edilmektedir. Bu konuda genellikle 
Türkçedeki sözcüklerde kök ile ekinleklerin ünlüleri arasından 
kahnhk-incelik uyumuna, eklerdeki ünlülerin söyleyişle ilgili 
kurallarına yer verilmektedir. 

Günümüzdeki anlamıyla Cumhuriyet dönemindeki 
Türkçenin ses ve biçim yönüyle ilgili ilk bilgilere Türk Dili 
Encümeni tarafından düzenlenip 1928'de yayınlanan Muhtasar 
Türkçe Gramer (M.İhsan ve öt.) adlı kitapta rastlanmaktadır. 
Bu 69 sayfalık dilbilgisi kitabı, tam Arap yazısından Latin 
yazısına geçildiği sırada oluşturulmuş, her iki yazıyla· karışık 
olarak dizilmiştir. Cumhuriyet dönemi Türkçesinin sesbilim ve 

11 Başkan (1967: 90-91) Türkçede ''k,g,l'' harfleri ile gösterilen seslerin ince 
ve kahn olmak üzere üç çift olduğunu ve bunların kendi' aralannda anlam 
ayırdığım söylemektedir. O nedenle bu seslere ayrı semboller verilmesi 
gerektiğini, Türkçede harf devrimi ile başlayan "fonem-sembol" 
uygunluğunun tam olarak başanlamadığım belirtmektedir. Aynca /katili 
'öldürme' ve /ka:till 'öldüren, cinayet işleyen kimse' sözcüklerini örnek 
vererek uzunluğu gösteren tek bir ime yer verilmesiyle bu türden 
sorunların çözülebileceğinden söz etmektedir. Tekin (1958: 111) da ayınh 
ve hemzeli sözcüklerden söz ettiği yazısında, yazımızın olabileceği ölçüde 
sesçinfonetik) olmadığım, abecemizde bulunan harf ve imlerle Türkçe için 
daha sesçil bir yazım düzeninin oluşturulabileceğini söylemektedir. 
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biçimbilim açısından çatısının bu kitapla çatıldığ"l söylenebilir. 

3.1. Ünlü Uyumları Açısından Latin Yazısının Türkçedeki Etkileri 

Büyük ünlü uyumu diye adlandırılan kalınlık~incelik uyumu, 
Türkçede öteden beri yerleşik olup Arap yazısıyla yazılmış olan 
dilbilgisi kitaplarında' da yer almıştır: Hatta bu uyum Orhun 

/i] 

Türkçesinden önce gelişip Türkiye Türkçesinin bütün devirleri 
boyunca geçerli olmuştur. Dahası, genelolarak ünlü uyumunun, 
Türkçenin eski dönemlerinden başlayarak bugünkü Türkiye 
Türkçesine kadar aralıksız bir gelişme çizgisi izlediği sanısı da 
bu uyum için geçerlidir {Brendemoen 1980: 223-224). Büyük ünlü 
uyumu bilindiği üzere, Türkçede sözcüğün ilk seslemindeki 
ünlünün kalın ya da ince oluşunun sonra gelecek ünlüleri bu 
açıdan belirleyici olduğuna dayanmaktadır. Okuma, balık vb. 
sözcüklerinde hep kalın; düşünmek, evcilik vb. sözcüklerde hep 
ince ünlüler bulunmaktadır. 

Küçük ünlü. uyumu diye adlandırılan düzlük-yuvarlaklık 

uyumunun bir ses kuralı olarak dilbilgisi kitaplarında yer 
alması ise oldukça yenidir. Çünkü dudak uyumu olarak da 
adlandırılan bu benzeşme, "tarihte zaman zaman esaslı 

sarsıntılara uğramış; hatta Eski Anad'Olu Türkçesinde -
elimizde bulunan yazılı kaynaklara bakarsak - bütünüyle yok 
olmuştur. C .. ) Eski Türkçede pek çok örnekleri bulunan labiyal 
uyumuna göre Eski Anadolu Türkçesinin uyum sistemi~ büyük 
bir gerileme göstermektedir" (Brendemoen 1980: 224). Durum 
böyle olunca bu uyum kuralının dilbilgisi kitaplarında yakın 
tarihte yer alması da şaşırtıcı olmasa gerektir. Çok genelbir 
anlatımla bu 'kurala göre, Türkçede sözcüğün ilkseslemindeki 
ünlü düz ise ötekilerin de düz; yuvarlak olması durumunda ise 
sonnitki ünlülerin dar yuvarlak (lul, iü!) ya' da geniş düz (lal, 
le!) olması gerekmektedir. Çalışkan, dergi vb. sözcüklerinde düz; 
konuşmak, övgü vb. sözcüklerinde ise dar yuvarlak ve geniş düz 
ünlüler bulunmaktadır. 

Gözden geçirdiğimiz dilbilgisi kitaplarında bu uyurnun 
bulunduğuna ilişkin bilgiye rastlanmamaktadır. Bu da o 
dönemde sözvarlığının çoğunluğunu Arapça ve Farsça 
sözcüklerin oluşturduğu Türkçe için doğalolarak kabul 
edilmektedir: "Eski Türkçe ile Eski Anadolu Türkçesi 
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arasındaki geçiş devresinde labiyal uyumun ortadan kalkması 
da - fonetik sebeplerin yanı sıra - Arapça kelimelerin, Türklerin 
müslümanlığı kabulü ile Türkçeye adeta akın etmesinin bir 
sonucu olmalıdır" (Brendemoen 1980: 234). Dilbilgisi 
kitaplarında yalnızca "ahenk" konusunun işlendiği sırada kimi 
biçimbirimlerin söyleyiş/okuyuş kuralı açıklanırken dolaylı 

'olarak ve kısmen konuya değinilmektedir. Ye'li biçimbirimlerin 
ya da içinde ye bulunan biçimbirimlerin üstün ya da esre'den 
sonra esre (lı/, IiI), ötreden sonra ötre (lul, LÜI) okunacağının 

belirtilmesi (A.Cevad 1339: 15; A.Cevad 1928: 79-80) buna örnek 
verilebilir . 

. Düzlük-yuvarlaklık uyumunun kurallaşarak dilbilgisi 
kitaplarında yer alması 1928'de olmuştur. 12 M.İhsan ve öt. 1928: 
12'de "Ahenk: Sadalı Harflerin Benzeşmesi" konusunda "Türkçe 
kelimelerin ve onlara getirilen lahikaların sadalı harfleri 
arasında: 1) kalınlık incelik 2) şefevilik senilik cihetinden 
mutabakat olur" denilerek bu durum, eskiden beri yerleşik olan 
kalınlık-incelik uyumunun hemen yanında kurallaştırılmıştır. 

Ayrıca ünlülerle ilgili bu iki benzeşmeden birincisi "umumi 
benzeşme", ikincisi de "hususi benzeşme" olarak terimleştirilmiş 

12 Brendemoen, 17.yüzyıl transkripsiyon metinlerinde "IabiyaI". uyumunun 
yeni başlamasının bazı eklerde ortaya çıktığını, bu uyurnun tam 
uygulanmasının 1790 yılında basılan Viguier'in gramerinde ilk defa olarak 
görüldüğünü belirtmektedir (1980: 231). Deny (1941: 107) "ikinci vokal 
değiş tokuşkanunu" adı altında bu uyumdan söz etmektedir. Yazar günün 
Osmanlı lehçesinde düz ünlülerin (lı!, lif) yuvarlak ünlülere (LU!, Iü/) tercih 
edildiğini, ye'nin yazımda kullanılması nedeniyle LU! ve Iü/ yerine /ıl ve Iii 
söylendiğini belirtrp.ektedir (1941: 113). Araştırıcının ayrıca eskiden edebi 
dilde ünlü uyumuna bugünkünden çok daha az önem verildiğini belirtmesi 
(1941: 114) de bizim yargımız da fazla yanılma olmadığını göstermektedir. 
Deny,söyleyişin ünlü uyumlarına daha uygun bir gelişme göstermesini. 
halk dilinin etkisine dayandırmaktadır. Bu arada Deny'nin kitabının 
1921'de (yani 1928'den önce) yayınlandığını, ancak Türkçeye çevirisinin 
1941'de yayınl an dı ğını, çevirinin yayınlandığı tarihte ise bu uyurnun 
çoktan kurallaşmış olduğunu gözden uzak tutmamak gerekmektedir. 
Deny'den önce genelolarak ses uyumuna yer veren belli başlı Avrupalı 
dilbilgicilerin çalışmaları hakkında bilgi için bkz. Mansuroğlu 1959: 81-83. 
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ve her ikisinin kuralları verilip uyuma aykırı durumlar 
açıklanmıştır (s.12-14). 1929 yılından itibaren yazılan dilbilgisi 
kitaplarında ünlülerle ilgili her iki ses uyumuna da y.er 
verilmiştir (örn. bkz. İ.Necmi 1929: 99-127). 

Ses uyumlarının biçimbilim açısından Türkçede ortaya 
çıkardığı en önemli özellik, eşbiçimliklerin (allomorfların) 

çoğalmasıyla ilgilidir. Bir başka deyişle, ünlülerle ilgili olarak 
Türkçede yalnız kalınhk-incelik uyumunun olması, bir 
biçimbirimin iki eşbiçimliğinin olması anlamına gelirken 
bunun yanında düzIük-yuvarlaklık uyumunun da olması aynı 
eşbiçimliğin dört-beş değişik biçiminin olmasına kadar yol 
açmaktadır. Örneğin yükleme durumu (Lat. accusativus) 
bildiren biçimbirimin ilk uyurnun bulunmasıyla [-ı, -iJ 
eşbiçimliklerinin ortaya çıkması gerekirken ikinci uyurnun 
buIunmasıyla [ -u, -ü] eşbiçimlikleri de ortaya çıkacaktır: >eli<, 
>başı<, >kolu<, >gözü< vb. İşte böyle bir durum, Türkçe Latin 
yazısıyla yazılmaya başladıktan sonra yazıda görünür olmuştur. 
Türkçe Arap yazısıyla yazılırken bu öğe tek bir biçimbirim 
olarak (ıs> gösterilmekteydi: > u-lk , >~4<, >~<, >~~ < vb. 

Öteki sonekler için de durum aynıdır. Arap yazısıyla 
yazılırken Türkçede bir, zaman zaman iki, çok az da - kuraldışı 

olan bir-iki sonek dışında dört eşbiçimlikle 

karşılaşılmaktadır. Bunlar genellikle ya biçimbirimlerin 
yazımında la/-/el arasındaki kalınlık-incelik ayrımının elif ve 
zaman zaman he ile yazılmasından ya da /ktnin ve Igl'nin kaf 
ve gef yazıbirimleriyle gösterilen değişikliklerinden dolayİ 

ortaya çıkmaktadır: 
Türkçe Arap yazısıyla yazılırken biçimbirimlerde bulunan 

Ia/-/el ünlüleri bazen yazılmakta bazen de yazılmamaktadır. Söz 
gelişi, gereklilik bildiren biçimbirimin kalın ünlü bulunan 
eşbiçimliğinde (-malı) lal ünlüsü genellikle gösterilirken (ı)~) 

ince ünlü bulunan eşbiçimliğinde (-meli) lel ünlüsü her zaman 
gösterilmemektedir (~-/~-): >almalı< (U-LLJT) >vermeli< (~.)d..J)' 
Dileklkoşul bildiren biçimbirimde he'li sonek(<lı.ı.ı)her iki 
eşbiçimlik ([-sa, -se]) için kullanılmakta (>alsa< CU) >verse< 
(.v:..,J-I...J); çoğul bildiren biçimbirimde ({-lAr}) ise yalnız cinsüzlerin 
var olduğu bir sonek ()) yazıda görünmektedir:>çocuklar< 

i~), >evler< (). ",I). Daha önce de değinildiği gibi 
Türkçe sözcükler açısından yerleşik bir yazım geleneğinin 
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olmaması dolayısıyla bir sözcüğün/biçimbirimin değişik 

yazımlarıyla sık sık karşılaşılmaktadır. Az önce verdiğim 

örnekteki çocuk sözcüğünün Arap harfleriyle iki değişik yazımı 
(Ş.Sami 1317), bunun için bir kanıttır. " 

Ikl'nin kaf ve kef yazıbirimleriyle yazıya yansıyan 

değişiklerinden dolayı ortaya çıkan eşbiçimliklere 3:2.'de 
değinilecektir. 

3.2. Ünsüzlerin UyumuAçısından Latin Yazısının Getirdikleri 

Günümüzdeki anlamıyla ünsüzlerle ilgili ses kurallarının çoğu 
Cumhuriyet döneminde yazılmış dilbilgisi kitaplarında yer 
almaktadır. Söz gelişi Türkçede sözcük sonlarında ötürnlü >b<, 
>c<, >d<, >g< ünsüzlerinin bulunamayacağı, onların yerine bu 
ünsüzlerin ötümsüzleri olan >p<, >ç<, >t<, >k< ünsüzleriyle 
sözcüklerin biteceği oldukça yakın bir tarihte kuralolarak 
dilbilgisi kitaplarında görülür olmuştur. M.Sadullah (1926: 65-68) 
"kelimelerin sonunda mütecanis harfler"den söz ederken 
Türkçede sözcük sonundaki ünsüzlerin daima "boğuk" (ötümsüz)· 
söylendiğini, çekim sırasında bunların aynı cinsten "sesli" 
(ötürnlü) bir harfe dönüştüğünü belirterek hem bu ünsüzleri hem 
de örneklerini vermektedir. Hatta yazar Arapça· ve Farsça 
sözcüklerin sonundaki seslerin de aynı kurala göre 
söylendiğini, ancak yazımlarının değişmediğini de 
belirtmektedir. Yazara göre örneğin >uj'< yazılır, ama IJ ile 
söylenir; >JA:ı.k yazılır, ama Id ile sÖylenir; >c:.~< yaz;lır, 
ama Ir:! ile söylenir. Aynı konuda Türkçede >..1< 'li eklerin 
söylenişinelokunuşuna ayrı bir yer veren M.Sadullah (1926: 
67-68) çeşitli örnekler verdikten sonra şu sonUca ulaşmaktadır: 
"Türkçede (..1) ile yazılan lahikaların bu harfi bazen boğuk bazen 
sesli okunur. Kendisinden evvel gelen harf boğuk olursa 
lahikanın (..1) si de boğuk okunarak C.~) gibi telaffuz edilir. 
Kendisinden evvel sesli bir harf olursa (..1) kendi sesini muhafaza 
eder". Yazar bu ekin "ıttırad"ı (kuralı ve usulü) korum~k için 
daima >..1< ile yazıldığını belirtmektedir (s.68). 

Bundan iki yıl sonra, Latin yazısının kabul edilmesiyle 
birlikte bu, Türkçede kurallaşmıştır: "Kelimelerin nihayetine 
gelen 'süreksiz' sesler daima 'sert' olur" (M.İhsan ve öt. 1928: 17). 

Yapısal dilbilim açısından bakıldığında "Türkçe sözcüklerde 
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s.onda Iki-lgi ayrımı yoktur. Yabancı dillerden alınan 

sözcüklerde tap: tab, yat : yad, hat : had gibi tek sesbirimle 
ayrılan sözcük çiftlerine bakarak Ipi-ibi ile ltı-ldl karşıtlığından 
söz edemeyiz" (Demircan 1977: 19). Durum böyleyken ünsüzlerle 
ilgili bu ses kuralının ortaya çıkışını açıklamak güçtür. 
Yukarıdaki örneklerle birlikte Türkçede ad / at, saclsaç, hac/haç 
(Demircan 1979: 50) gibi az sayıdaki örnek de bu kuralın 
geçerliğini azaltmakta ya da onu gereksiz kılmaktadır. 13 

Sonu ötümsüz >p<, >ç<, >t<, >k< ünsüzleriyle biten sözcüklere 
ünlü ile başlayan eklekler eklendiğinde, iki ünlü arasında 
kalan ünsüzlerde ötümlüleşme olacağı 1928 öncesinde yazılmış 
dilbilgisi kitaplarının tümünde yer almaktadır. Örneğin Ş.Sami 
(1308: 15), ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında birden fazla 
seslernh adlardanson harfi kef (d) olanların bu harflerinin gefe 
(~), kaf (J) olanların da gayın'a (t) dönüştüğünü, tek seslernH 
adlarda böyle bir değişimin ortaya çıkmadığını söylemekte ve 
köpeklköpeği vb., kaymaklkaymağı vb., geyik/geyiği vb., okloku 
vb. sözcüklerini örnek vermektedir. Ayrıca bu kuralın Türkçe 
sözcüklere özgü olup Arapça ve Farsça adlarda böyle bir 
değişimin ortaya çıkmayacağı da yazar tarafından 

belirtilmektedir. 14 

13 Yazım Kılavuzu'nda (lLbasım, TDK 1981) yalmz A harfindeki sözcüklerin 
gözden geçirilmesi sonucunda ulaştığımız gözlemlerde bu doğrultudadır. 
Tek seslemli, bileşik, türemiş ve yansıma sözcükler ile ikilemeler 
çıkartıldıktan sonra: 

1. Sonsesinde >p< olan sözcüklerin hepsinin yabancı kökenli olduğu 
(acayip, ayıp vb.), 

2. Sonsesinde >ç< olanların çoğunun bu ek ve eşbiçimlikleriyle türemiş 
olduğu (ağaç dışında), 

3. Sonu >k< ile bitenlerin zaten hiçbir zaman >g< ile bitmediği, 
4. En kalabalık öbeği oluşturan sonu >t< ile biten sözcüklerin çoğunun 
ise bu ek ile türetilmiş ya da yabancı kökenli olduğu (armut dışında) 
gözlenmiştir. Aslında sonu >d< ile biten, ancak 1928'den sonra 
sonsesleri >t< 'ye dönüşen sözcüklerin A harfi içinde ~ok sayıda 
olmadıkları da saptanmıştır. Bunlar içinde adet (~) 'sayı', ahit (~), ait 
(.~ı.) gibi doğu kökenliler yampda akort (Fr: accorde) gibi batı 
kökenliler de bulunmaktadır. 

14 Türkçedeki ötümlüleşme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Tekin 1988. 
Ipi-ibi, ltı-ldl, ıçı-ıcı, Ik/-O karşıtlıkları ve bunların düzlenmesi 
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Ötümlüleşme ile ilgili bu kural 1928'de söyleyiş temel 
alınarak düzenlenmiştir: "c.,.) İmlada 'sert' veya 'yumuşak' 
telaffuz olunduklarına göre, kendi harfleriyle yazı,lır" (M.İhsan 
ve öt. 1928: 17), denilip çeşitli "ses" ve "harf' deg-işimleri 

verilmektedir: çorap-çorabın, kanat-kanadın, ag-aç-ag-acın, 

kemik-kemig-in vb. 
Ünsüzlerle ilgili olar'ak Arap yazısıyla Latin yazısı 

arasındaki en büyük farklılıklardan biri de ünsüz benzeşmesi 
adıyla anılan bir başka ses kuralında ortaya çıkmaktadır. Bu 
kurala göre Türkçede ötümsüz ünsüzle biten sözcüklere ünsüzle, . 
başlayan ekler eklenecek olursa bu eklerin önseslerinde de 
ötümsüz ünsüzlerin bulunması gerekmektedir. Bu durum 
dilbilgisi kitaplarında ilk kez şöyle kurallaştırılmıştır: 15 

"Kelime nihayetindeki sert sesler, bir lahikanın yumuşak ve sert 
olabilen sesiyle birleştig-i zaman bu iki ses birbirine benzeyerek 
ikisi de sert telaffuz edilir. Kezalik kelime nihayetindeki sürekli 
yumuşak sesler bir lahikanın mezkur mahiyetindeki sesiyle 
birleştig-i zaman ikisi de yumuşak okunur ve yumuşak harfle 
yazılır. Savtiyatımızın bu hususiyetine (sadasızlarınbenzeşmesi) 
namı verilir" (M.İhsan ve öt. 1928: 18). Bu kural ile ilgili 
örneklerde eklerin Arap yazısında genellikle ötürnlü ünsüzlerle 
yazıldıg-ı halde Latin yazısında ötümsüz ünsüzlerle verildig-i 
hemen dikkati çekmektedir: >raftan< (ü .li.;), . >sütçü< (~",..,), 

,(neutralization) konusunda bilgi, çeşitli araştırmacıların görüşleri, 

Türkçeden örnekler için bkz. Demircan 1977: 19-21. Anlam ayırıcı 

olmayan özellikler için ayrıca bkz. Demircan 1979: 47-52. M.Sadullah'ın 
(1926: 65) (.I) ile (E) sesinin iki türlü olduğu; birinde (o:, , t:), diğerinde (.ı , ~) 
olduğunu belirtmesi düzlenme ile ilgili ilk bilgiler olduğu düşüncesiyle 
belirtmek istiyoruz. 

15 Deny, sözcük ötürnlü bir ünsüzle biterse ekin başlama ünsüzünün de 
ötürnlü olacağı, sözcük ötümsüz bir ünsüzle biterse ekin başlama 
ünsüzünün de ötümsüz olacağından. söz etmekte; çalgı (A), askı (~i) 
sözcüklerini buna örnek vermektedir (194~: 120). Yazar ıcı ve ldl ötürnlü 
ünsüzleriyle başlayan soneklerin ötümsüz ünsüz ile biten sözcüklerden 
sonra da (ötümsüz yerine) ötürnlü olarak söylenebildiklerini, söyleyişin 
kişilere göre değişirlik gösterdiğini belirtip yazıda ise mutlaka ötürnlü 
ünsüzlerle yazıldığını söylemektedir. Hatta "bu çok kat'j olmayan tabiatı 
dolayısıyla" kendisinin' ötümsüz ünsüzlerden sonra da bu ekleri ötürnlü 
olarak yazacağım belirtmektedir (19'41: 121-122). 
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>kaptı< (ıs ~), >mertçe< ( ~ J,)-4), >sokaktan< ( W J.i~) vb. Bu da 
M.SaduBah;ın görüşüyle yukarıda belirtildiği üzere "ıttırad"ı 
korumak için olsa gerektir. 

Ancak Türkçenin Arap yazısıyla yazılışında 3:ı.'de de 
belirtildiği gibi sonekler açısından bir-iki eşbiçimlik 

görünürken Latin yazısıyla yazılışında ünsüz benzeşmesinin 
ortaya çıkması dolayısıyla aynı biçimbirimin' sekize kadar 
ulaşan eşbiçimliğiyle karşılaşılmaktadır. Söz gelişi belirli 
geçmiş zaman gösteren biçimbirimin Arap yazısında tek biçimi 
CU' J) görünürken Latin yazısında ünlü ve ünsüz uyumlarının 
kuraBaşması sonucu aynı biçimbirimin sekiz eşbiçimliği (-dı, 

-di, -du, -dü; -tı, -ti, -tu, -tü) ortaya çıkmaktadır: >bildi<, >kazdı<, 
>oldu<, >gördü<, >gitti<, >attı<, >koştu<, >ölçtü<vb. 

Böyleceünlüler konusunda kalınlık-incelikyanında Latin 
yazısına geçmekle düzlük~yuvarlaklık uyumunun 
kurallaşmasıyla eşbiçimliklerin sayısı artmaya başlamış, 

ünsüz uyumlarının buna eklenmesiyle bu sayı iyice çoğalmıştır. 
Latin yazısında sekiz eşbiçimliği görünen bir biçimbirim, Arap 
yazısında tek bir biçimbirim olarak görünebilmektedir. 
Yukarıdakine ek olarak Türkçede koşaç CLat. copula) olarak 
kullanılan {-Dır} ile daha çok yapıcı ad (Lat. nomen agentis) 
türeten {-Ci} biçimbirimleri de bu niteliktedir. Birincisinin [-dır] 
(>almalıdır< ,) ~WJ), [-dir] (>güzeldir< ,) ..ıJı,jfi), [-dur] C>gidiyor-
dur< ,) J.».:!~), [-dür] C>müdürdür< ,) JJ:!..L4), [ .. tır] (>kazmıştır<, 

J~jU), [-tir] (>gitmiştir< ,) ~), [-tur] C>çocuktur< ,)~~), [-tür] 
(>görmüştür<,) ~~) eşbiçimlikleri; ayraç içindeki örneklerde 
de görüldüğü gibi Arap yazısında yalnızca {j J -} ile yazıya 
yansımaktadır. Aynı. durum {-Cı} biçimbirimi için de söz 
konusudur. Bu birim Arap yazısında yalnızca [ ı.ri" -] biçiminde 
yazıda görünürken Latin yazısında sekiz eşbiçimlikle ortaya 
çıkmaktadır: [-cı] (>avcı< u't JI), [-ci] (>deveci< ı.n-0J J ), [-cu] 
(>oduncu< ~ J JJI), [-cü] (>sözcü< ~~), [-çı] (>aşçı< ~j), [-çi] 
(>işçi< [-çu] (>okçu< ~I), [-çü] (>çöpçü< ~~). 

Latin yazısından farklı olarak Arap yazısında içinde ıkı 
bulunan biçimbirimlerin mutlaka en az iki eşbiçimliği 

bulunmaktadır. Bunlardan arka ünlülerle birlikte kaflı, ön 
ünlülerle birlikte kefli biçimi yazılmaktadır. Örneğin [-mak, 
-rnek] (J.A""'~-)ı [-lık, -luk; -lik, -lük] CJl.-4 ~-) gibi. >alrnak< (J.J.j') ve 
>okumak< (~"I) kaf ile, >vermek< (1!.kJ-l..J) ve >ölçmek< Cd~? Ji) 
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kef ile yazılmaktadır. Benzer bir 
yazımında da ortaya çıkmaktadır. 
>ağızlık< (JJ~'D ve >odunluk< 
kaf ile, >dizlik< (dJj:J) ve >çöplük< 

97 

sonekler ise kef ile yazılmaktadır. biçimbiriminde de 
durum böyledir. [-dık, -duk, -tık, -tuk] eşbiçimlikleri [J ..1-J olarak 
kaflı ; [-dik, -dük, -tik, -tük] eşbiçimlikleri de [d ..1-] olarak kefli 
yazılmaktadır . 

Ancak biçimbirimin, daha doğrusu sonekin önsesinde !kı ve 
19i damak ünsüzleri varsa Arap yazısında da eşbiçimHklerin 

sayısında artış ortaya çıkmaktadır. Örneğin {-G In} 
biçimbiriminin eşbiçimliklerinin yazısında gösterilmesi, 
Latin yazısında gösterilmesiyle sayıca eşittir. bu durum, 
Arap yazısında ünsüzlerin, Latin yazısında ünsüzlerle birlikte 
özellikle ünlülerin gösterilmesinden 

[ -gınJ - -] : .>dalgın< -
[ -ginJ [~-]: >gergin< -
[-kin] - ~-]: >pişkin< -
[ -kın] - [~]: >taşkın< -

[-gun] - [~-]: >dolgun< -
[-gün] ~-]: >sürgün< -
[-kün] - LJfi;-]: >düşkün<-

[-kun] - [UJi-]: >tutkun< -

Biçimbirimlerinin yazılmasında Arap ve Latin yazısında bire 
bir çakışma olarak değerlendirilebilecek olan bu durum {-GL} 

biçimbirimi için de geçerlidir. Bu iki dışında Arap ve 
Latin yazısında aynı biçimde sayılan sekiz e ulaşan eşbiçimlikle 
karşılaşmak güçtür. Bununla birlikte 19i bulunan 
sonekler, genellikle sayıları dörde Arap 
ve Latin yazısında gösterilmekte gibi), ekin 
sonsesinde ıçı bulunması yansıyan 

eşbiçimlik sayısı ikiye - ] 
yazılmasında olduğu gibi. 

Türkçe açısından Latin abecesinde çoğunlukla sesbirimler ile 
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yazıbirimler arasında bire bir çakışma bulunmakta, bu yazı 
dizgesi o nedenle büyük bir tutarlılık sergilemektedir. Arap 
yazısı açısından çoğul harflerne ile Latin yazısı açısından çoğul 
seslerne (bkz. 2.1.), Türkçe, Latin abecesi ile yazılmaya 

başladıktan sonra ortadan kalkmıştır. 
Türkçeyi yazma açısından son derece sesçil olan Latin yazısı, 

hem ünlüler gösterilmesi bakımından Arap 
yazısıyla karşılaştırılamayacak ölçüde büyük bir yeterlilik 
sergilemektedir. Arap yazısındaki üstün, esre, ötre ~denilen 
harekeler ile aslında ünsüz olan e lif, he, vav, ye harfleri ve 
bunlardan oluşan harf öbekleri ile hemze ve ayın harfleri 
ünlüleri o gösterme bakımından ~on derece yetersiz kalırken 

Latin abecesinde ünlüler, tümüyle yazıda da gösterilebilmiştir o 

(bkz. 2.2.), Denebilir ki ölçünlü Türkçedeki ünlüleri Latin 
abecesi ayna gibi yansıtmaktadır. 

Ü nsüzler açısından ise hem çoğul seslemenin hem de çoğul 
harflemenin ortadan kalkmasıyla Latin abecesi büyük bir 
yahnhk ortaya koymaktadır. Arap yazısında ünlülerin 
yazılması konusundaki yetersizlik zaman zaman kaf-kef, 
gayın-gef gibi iki ayrı nitelikteki iki ve 19i yazımıyla bir ölçüde 
giderilmişse de bu, her zaman Türkçenin özelliklerini 
yansıtacak ölçüde yeterli olmamıştır. Bir iki örnekte (bkz. 2.3.) 
/kı ve III seslerinin iki ayrı türünün anlam ayırt edici olmaları 
göz önünde bulundurularak her ikisi için ayrı harfler 
konulmaması, abecede yazıbiririıler açısından tutumluluk 
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca söyleyiş sırasındaki değişik 

işlevleri gösterecek biçimde Latin abecesinde lğ/'nin yer alması 
- bu s.esbirimle ilgili kimi belirsizlikler bulunmakla birlikte -
bir kazançtır. 

Ses uyumları bakımından Latin yazısının alınmasıyla 

Türkçe dilbilgisi kitaplarına önemli değişiklikler yansımıştır: 
Ünlülerle ilgili olarak düzlük-yuvarlakhk uyumunun 
kurallaştırılmasına ek olarak (bkz. 3.2.) ünsüz uyumunun ve 
benzeşmelerinin de kurallaştırılması, Latin yazısına geçmekle 
olmuştur. 

Genelolarak sonek durumundaki biçimbirimlerle Arap 
yazısında ünsüzlere, Latin yazıOsında ünlülere dayanan bir 
yazma biçiminin baskın olduğu kesinlikle söylenebilir. İyelik 
bildiren biçimbiri~lerin Arap ve Latin yazısındaki durumu, 
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bunu açıkça kanıtlamaktadır (bkz. Tablo 13) . 

. Arap yazısı Latin yazısı 

r-- -m, -ım, -im, -um, -üm 

Tekil d- -n, -ın, -in, "un, -ün 

(~I-) y' -ı, -i, -u, -ü, (-sı, -si, -su, -sü) 

yı, -mız, -miz, -muz, -müz 

Çoğul :J.: -nız, -niz, -nuz, -nüz 

U.J -ları, -leri 

Tablo 13: İyelik Bildiren Biçimbirimlerin Arap ve La:tin 
Yazısındaki Durumu 

Latin yazısının alınmasıyla hem tüm ünlülerin yazıda 

gösterilmesi hem de ünlü ve ünsüz uyumlarının ve 
benzeşmelerinin kurallaştırılması, Türkçedeki 
biçimbirimlerin/soneklerin yazılması bakımından adeta bir 
patlama yaratmıştır. Çünkü Türkçedeki biçimbirimlerin Anip 
yazısında bir-iki (ancak önsesinde ıkı ve 19i olan 
biçimbirimlerde dört-sekiz) eşbiçimliği gösterilirken Latin 
yazısında biçimbirimlerin iki-sekiz arasında eşbiçimliği 

çoğunlukla gösterilir olmuştur. Arap yazısında biçimbirimi 
korumak, Latin yazısında ise sesçilliği yansıtmak eğilimi ağır 

basmaktadır . 
Sonuç olarak Latin yazısı; Türkçedeki seslerin ve 

sesbirimlerin gösterilmesi açısından büyük bir tutarlılık 

sağlamış, ünlülerin gösterilmesi açısından yeterlilik, . 
ünsüzlerin gösterilmesi açısından yalınlık ortaya koymuştur. 
Ünlü ve ünsüz uyumlarının kurallaştırılmasının sonucu olarak 
Türkçenin kalıcı kılınmasında eşbiçimliklerin sayısı artmış, 

bunlar Latin yazı~ında gösterilebilmiştir. Böylece Türkçenin ses . 
düzeni ve biçimsel açıdan işleyiş kurallarında ortaya çıkan' 
değişiklikler, Latin yazısının alınmasıyla dilbilgisi kitaplarına 
yansımış ve bugüne değin gelmiştir. 
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Düzeltme ve Eklemeler 

84/2 zannnalların zannnalann 
85 (Tablo 12) J",t ~i 

göl öküz 

85 (Tablo 12) J~ J.:.41 
kül ümit 

85 (Tablo 12) ~~ ~ 
gerçi gerçi 

87/2 sözcüğünün sözcüğün 

87/30 m Ij] 
88/19 [kalp] 'sahte', [kalp] 'yürek' 

89/3 sesçilliğe sesçilliğine 

89/dipnot 11/9 yazımızın Yazımımızın 

100/2 Araştınnalar Ayrıştırmalar 

82 (Tablo 11) ha(t) ha(c) 
82 (Tablo 11) hasiyet haysiyet 
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