
Bilişim Devrimi Karşısında Türk Abecesi 

 
1. Bilişim Devrimi Nedir? 

9500 yıl önce gerçekleşen tarım devrimi’nden, 250 yıl önce gerçekleşen yapım (ya da 

endüstri) devrimi’nden sonra XX. yy’ın sonlarında, ucuzlayan ve hızlanan bilgisayar 

gücünden ve iletişim olanaklarından yararlanan bilişim dizgelerinin tüm işyerlerine, okullara, 

evlere değin yayılmasıyla üçüncü bir teknikbilimsel devrim günümüzde gerçekleşmektedir.1 

Bilişim devrimi, tarım ve yapım (ya da endüstri) toplumlarından sonra, yeni bir uygarlık 

aşaması olarak çağdaş ileri toplumları, bilişim toplumu adı verilen yeni bir toplum biçimine 

dönüştürmüş; yeryuvarın tümünün tek bir elektronik köy durumuna gelmesiyle de, Yeni 

Dünya Düzeni adıyla birlikte anılan küreselleşme olgusu ortaya çıkmıştır.2 

Bilişim devriminin sağladığı olanakları kullanabilen ileri ve güçlü ülkelerin, bu olguyu 

kendi çıkarlarına uygun bir yorumla biçimlendirerek, ulus-devletlerin egemenliklerine bir 

yandan çokuluslu kuruluşlar aracılığıyla ortak olmayı özlerken, öte yandan Almanya’nın 

birleşmesi ile birlikte ortaya çıkan mikroulusalcılık akımı, yalnızca Orta Avrupa’da değil, 

yeryuvar ölçeğinde de, siyasal güçlerle ekonomik güçlerin karşı karşıya kaldığı bir belirsizlik 

ortamı yaratmıştır.3 

Devletin yetkilerinin hem yukarıya, hem dışa doğru devredilmesinin yanı sıra, ulus-

devletten daha alt birimlere devredilmesi de, bu dönemde ortaya çıkan tekkutuplu 

ekonomik/siyasal topludurumun sürmesi için elverişli bir ortam hazırlamaktadır.4 

Böylece, bilişim devriminin ve küreselleşmenin getirdiği olanakları ve bugün egemen 

olduğu ekonomik yapıyı çok iyi kullanan ABD, çokuluslu ortaklıklar ve denetleyebildiği 

uluslararası kuruluşlar aracılığıyla (örn. IMF, G-7 vb.) bu üstünlüğünü sürdürmeye 

çalışmaktadır. Bu olanaklardan yararlanarak ve mikroulusalcılık akımlarını ve daha küçük 

çıkar gruplarını da ulus-devletlere karşı kışkırtarak, askeri ve ekonomik yaptırımlar 

uygulamada kullandığı sert gücünü’nün yanı sıra, varsıllığa dayalı yaşam biçimini ve ekinsel 

olanaklarını (giyim kuşam, yeme içme, TV, sinema, iletişim olanaklarını), öteki toplumların 

insanlarında özenme duyguları uyandırma doğrultusunda değerlendirdiği yumuşak gücünü de 

kullanarak, bugünkü egemenliğini en azından XXI. yy boyunca sürdürmek istemektedir.5,6 

                                                           
1 “Bilişim Toplumu”, Aydın Köksal, Dil ile Ekin, Günlenmiş İkinci Yayım 2003, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 

Kasım 2003, s. 239-255. 

2 Aydın Köksal, a. g. y., s. 256-259. 

3 Yeni Ortaçağ, Alain Minc, Çeviren; Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Kitabevi, Ankara, 1995 (Le Nouveau 

Moyen Age, Editions Gallimard, 1993. 

4 Yirmi Birinci Yüzyıla Hazırlanırken, Paul Kennedy, Çeviren: Fikret Üçcan, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, Ankara, 1995, s. 169. (Preparing for the Twenty-First Century, 1993; copyright Paul Kennedy 1993). 

5 “Bilişim Devrimi, Küreselleşme ve Uygarlıklar Çatışması Ortamında Kimliğini Arayan Türkiye”, 

Uygarlıklar Sempozyumu, 19-20 Nisan 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul (baskıda). 

6 Nye Jr, Joseph S., Amerikan Gücünün Paradoksu, Çeviren: Gürol Koca, Literatür Yayınları, Temmuz 2003, 

İstanbul. (The Paradox of American Power, Oxford University Press, 2003). 
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Ancak, bilişim, uluslararası güçlerin ve mikroulusalcılık güden etkin grupların olduğu gibi, 

büyük küçük bütün öteki ulusların da, ulus devletlerin de yararlanabilecekleri bir 

teknikbilimdir. Küreselleşmenin iki yüzü olduğunu kavrayabilmemiz gerekir.7 

Küreselleşme  olgusunu iyi kavrayıp, gelişmeye ayak uydurabilen büyük uluslar gibi, 

Atatürk aydınlanmasını yaşamış, genç nüfuslu Türk ulusunun da, bilişim devriminin 

olanaklarının erken ayrımına varmış toplumlardan biri olmakla yarattığı şansını iyi 

değerlendirebildiğinde, bilişim toplumu’na erken dönüşerek, güçlü bir merkez ülke durumuna 

gelmesi olanaklıdır.8 

Bilişim devrimi ve küreselleşme eğilimleri karşısında Amerika’nın dünya egemenliği, 

George Orwell yılı dolayısıyla, daha 1984’te uluslararası ortamda enine boyuna tartışılmıştı.9 

Bize göre bilişim, dillerin ve ekinlerin tekdüzeleşmesinin -başka bir deyişle 

Amerikanlaşmasının- bir aracı olmaktan çok, bu yeni teknikbilimi iyi kullanmayı bilen uluslar 

için, özellikle diller, ekinler çeşitliliğinin korunmasının bir aracıdır.10 

Türk abecesi uluslararası standart olarak, Afrikaan, İzlandaca ve Maltaca’nın da yer aldığı 

Latin 5 Damga Takımı’nda yer almaktadır. IBM 1990’da sistem yazılımı ürünlerini, 

İspanyolca, Fransızca, Almanca ve İtalyanca ile birlikte, Türkçe olarak da pazarlamaya 

başlamıştır.11 Kişisel bilgisayarın yaygınlaşması çizgisinde, öteki uluslararası donanım ve 

yazılım şirketleri de bu yola gitmişlerdir.12 

2. Bilişim Dizgelerinde ve İnternet Ağı üzerinde Yalnızca İngilizce Abece mi 

Kullanılmaktadır? 

Hayır. Veri ve içerik olarak, yalnızca Latin tabanlı abeceler de değil, Rusça, Sırpça, Bulgarca 

vb. Kiril abeceleri, Yunan, İbrani, Arap abeceleri, Çince, Korece ve Japonca Kanji kavramçizi 

damgaları ile Japonca yazıda bunlarla birlikte kullanılan Kata Kana sesçil hece damgaları da, 

öteki ulusal abecelerle birlikte, İnternet ağı üzerinde sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. 

                                                           
7 Quo Vadis? Küreselleşmenin İki Yüzü, Osman Ulagay, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2. Baskı, Ocak 2000 

(Ekim 1999). 
8 “Türkiye’nin Geleceği ile İlgili İyimser ve Kötümser Senaryolar”, Aydın Köksal, Yabancı Dille Öğretim: 

Türkiye’nin Büyük Yanılgısı, Öğretmen Dünyası, Ankara, İkinci Baskı: Eylül 2002 (Mayıs 2000), s. 171-187. 

9 Nineteen Eighty Four, George Orwell, Penguin Books, 1973 (1949). 1984 ve Ötesi konulu uluslararası 

kurultay, OECD, Berlin Kenti ve Federal Almanya’nın düzenlemesi ve OECD ülkeleri dışından SSCB’nin de 

katılımıyla 1984’te Berlin’de yapılmış, bilişim devriminin olanaklarıyla güçlenen ABD egemenliği karşısında 

dünyanın geleceğine ışık tutan iyimser ve daha çok kötümser senaryolar değerlendirilmiştir. 

10 “L’Informatique: l’Instrument de l’Uniformisation ou de la Préservation de la Diversité des Langues et 

des Cultures?”, Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı Ortak Kitabı – Revue d’Etudes et Recherches 

Francophones, Ortak Kitap No. 15, Fransız Elçiliği Kültür Servisi katkılarıyla, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Beytepe, Ankara, 2003, s. 277-285. 

11 Bu amaçla, IBM’nin isteği üzerine yazar, IBM Dictionary of Computing, Information Processing, Personal 

Computing, Telecommunications, Office Systems, IBM-specific Terms, Eighth Edition, Poughkeepsie, New 

York, 1987’deki yaklaşık 12.000 terimin (yalnızca madde başlarının) Türkçe karşılıklarını üreterek, bu şirkete 

teslim etmişti. 

12 Bilişim Terimleri Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce; A. Arifoğlu, H. L. Akın, S. Halıcı, M. Halıcı, 

N. K. Kılan, A. Köksal, G. Kükner, L. Mollamustafaoğlu, K. Oflazer, E. Özdemir, K. Salman, L. Şensoy, İ. 

Tabak, B. Titiz, E. Uç, T. Üney ve S. Yakut; Türkiye Bilişim Derneği, Mayıs 1996. Bu sözlük, Türkiye’de 

bilgisayar donanımı ve yazılımı pazarlayan firma temsilcilerinin de katılımları ve uzlaşımlarıyla hazırlanmıştır. 
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“Adres” olarak okunan @ damgası eşliğinde, İngilizce damgalar, yalnızca adreslerde (örn. 

aydin.koksal@bilisim.com.tr biçimindeki İnternet adreslerinde) kullanılmaktadır. 

Sorun örneğin Yunanca, Rusça, Arapça, Japonca ya da Çinçe içeriği, bizim 

okuyabilmemizi sağlayacak çevriyazımda olabilirdi ki, bugünden bu tür sorunlar bile çözüme 

kavuşmuş gibidir. 

Kimi yurttaşlarımızın İnternet’teki yazışmalarında İngilizce abeceyle kendilerini 

sınırlamaları, teknik bir olanaksızlıktan değil, var olan teknik olanağı kullanmaya gerek 

duymamalarından kaynaklanmaktadır. 

Benzer biçimde, “F klavye” adıyla anılan ve dünya daktilografi şampiyonluklarında 

Türklerin egemenlik kurmalarını sağlamış, Türkçenin ünlü ve ünsüz ses uyum kuralları gereği 

en sık geçen sesbirim örüntüleri göz önünde tutularak düzenlenmiş, olağanüstü kullanışlı ve 

kolay öğrenilir bir Türkçe klavyemiz varken, hem de bu klavye TSE damgalı Türk standardı  

olarak tanımlanmışken, birçoklarımızın, Türkçeye çok ters gelen İngilizce tabanlı “Q 

klavye”yi kullanmada diretmesine, toplum önünde bunun savaşımını vermesine şaşmamak 

elde değildir. 

Yapısal özellikleri bakımından eşssiz bir düzenlilik anıtı olan, yeryüzünün en çok 

kullanılan yedinci dili olan bir anadilimiz varken, bu dili Anayasa’mızda ulusal dilimiz ve 

eğitim dilimiz olarak tanımlamışken, bilgisayar, donanım, yazılım gibi en yeni 

teknikbilimlerin bile bilimsel terimlerini geliştirmişken, bunlar gündelik dile bile 

yerleşmişken, öğretim dilini İngilizceye kaydırmamız da, Türkçe konuşurken, hiç gereği 

yokken yabancı sözcükler kullanmaktan çekinmememiz de, yine bu duyarsızlığın kanıtları 

değil midir? 

Yabancı dille öğretim ortamında, kendi dillerini, ulusal varlıklarını, kişiliklerini 

küçümsemeye sürüklenen gençlerimiz arasında ç, ğ, ı, ö, ş, ü gibi Türk abecesine özgü 

harflerden iğrendiğini söyleyen genç yeni mühendislerle bile karşılaşmamız, yeryüzünde 

bizden başka hiçbir bağımsız ülkede görülmeyen yabancı dille öğretim uygulamasının 

benliğimizde, gençlerimizin bilinçaltında ortaya çıkardığı ezikliğin, aşağılık duygusunun 

davranışbilimsel bir göstergesidir. 

Bu ezikliğin, bu duyarsızlığın, Atatürkçü aydınlanma devrimiyle, Cumhuriyetimizin ilk on 

yılında Türkiye’de geliştirdiğimiz uluslaşma bilincinin, daha sonraki dönemlerde yavaş yavaş 

ortaya çıkan güçlü karşıdevrimci atılımlarla baltalanmasının, dolayısıyla uluslaşma 

sürecimizin yarım kalmasının bir sonucu olduğunu düşünmemek elde değil. 

3. Türk Abecesi Türkçeye Uygun mudur? Düzeltilmeli midir?  

Türk abecesi, kolay okunur sesçil bir abece olarak, Osmanlıcaya değil, Türkçeye uygun 

olacak biçimde yapılmıştır. Türkiye Türkçesindeki çeşitli ağızlar içinde İstanbul Türkçesi 

seçilmiş ve bunun bütün sesbirimlerine yer verilmiştir. Ulusal dil birliğine kolaylık sağlamak 

için de, abecede, İstanbul’da ve değişik bölgelerde değişik yumuşaklık düzeylerinde 

seslendirilen yumuşak ge’ye (ğ) de yer verilmiştir. 

Türkçe abece, bütün Latin tabanlı abeceler içinde, özgün Latinceye ve onun bugün yaşayan  

örneği olan İtalyancaya en yakın olan abecedir. Latincede  w (çift ve) zaten yorktur. 

İtalyanca’da sc(i), ch(i) gibi (sırayla /ş/, /k/ okunan) ikidamgalı sesbirimler için bile Türkçede 

tek damgalık sesçil karşılıklar tanımlanmıştır. 

mailto:aydin.koksal@bilisim.com.tr
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İngilizcede ch /ç/, sh /ş/, Fransızcada ch /ş/, tch /ç/, Almancada ch /h/, sch /ş/, tsch /ç/ gibi 

damga dizgileri kullanılır. Rusça Hruşçov’daki /şç/ tek harfle yazılırken (щ, okunuşu: /şçı/, 

Dostoyevski’nin kahramanı Şçerbatski’nin adında olduğu gibi, bu harf Rusçada sözcük 

başında da bulunabilmektedir), Rusçanın bu özgün harfi Almancada schtsch damga dizgisiyle 

(yedi damga ile) yazılır. Fransızcada Àà, Ââ, Çç, Èè, Éé, Êê, Ëë, Îî, Ïï, Ôô, Œœ, Ÿÿ gibi özel 

imler kullanılırken, Almancada da Ää, Öö, Üü, β (ss) gibi özel damgalar vardır. 

Türk abecesindeki Çç Fransızcada, Şş Romencede, Öö, Üü Almancada kullanılmakta olup 

İ/ı, Ğ/ğ dışında özgün damga bulunmamaktadır. Özel im olarak çok sınırlı olarak kullanılan 

Ââ, Îî, Ûû dışında Türkçede başka bir özel im de bulunmamaktadır. Vurgu için, İspanyolcada 

kullanılan Áá, Éé, Íí, Ññ, Óó, Úú, İtalyancada kullanılan Àà, Èè, Ìì, Òò, Ùù imleri bile 

Türkçede bulunmamakta, yalnızca özel adları ve sayısal damgaları eklerden ayırmada 

kullanılan kesme imi (’) bulunmaktadır. 

Lehçede (Ąą, Ćć, Ęę, Éé, Łł, Ńń, Óó, Śś, Ẃẃ, Źź Żż), Çekçede (Áá, Čč, Éé, Êê, Íí, Ňň, Óó, 

Řř, Šš, Ťť, ůŮ, Úú, Źź; örn. Dvořak: /dvorjak/), Macarcada (Áá, Éé, Íí, Óó, Öö, Őő, Úú, Üü, 

Űű), İsveççede (Åå, Ää, Öö, Üü), Dancada (Ææ, Øø, Öö, Üü) gibi çok sayıda özel im 

kullanılmaktadır. 

Sırpça, Hırvatça ve Almancada ise, başka türlü okunamayan iki ünsüz arasında, herhangi 

bir harf yazılmadığı durumda, bizim I/ı harfimiz varmış gibi /ı/ sesbirimi varsayılmaktadır. 

(örn. Hrvatska: /hırvatska/; Trieste anlamında Trst: /tırst/; Alm. Kinkl: /kinkıl/). Halbuki dil 

olarak Sırpça, Hırvatçaya çok benzeyen Rusçanın Kiril abecesinde, bizdeki gibi ayrı bir I/ı 

harfi (Ы/ы) bulunmaktadır. 

İslavların kullandığı Kiril abecesi, Yunan ve Latin abecelerinden esinlenerek, Çar 

Mihail’in buyruğuyla, Kiril (Cyrillius) ve Methodius adlı iki Bulgar papazınca IX. yy’da, 

863’te tanımlanmıştır. Bu abecenin, XVII. yy sonlarında, Elias Kopieviç eliyle yalınlaştırılmış 

biçimi, bugün Ruslar, Bulgarlar, Makedonlarca kullanılan Kiril abecesidir.13 

Demek ki “her yiğidin bir yoğurt yiyişi” olduğu gibi, her ulusun da kendi yazısı, onun 

ekinsel varlığının bir göstergesi olarak, hiçbir değişikliğe uğramadan, yüzyıllar boyu 

kullanılabiliyor. Uygarlık dediğimiz birikim de, bu tutarlılıktan besleniyor. 

Çç, Ğğ, İı, Öö, Şş, Üü olmak üzere, Türkçedeki büyüklü küçüklü 12 özel damga da içinde, 

bugün herhangi bir kişisel bilgisayarda, Microsoft’un Windows İşletim Dizgesi altında Words 

adlı sözcük işleyiciyi kullanırken yazabileceğimiz damgalar olarak yazımıza ekle tuşuna 

basarak alabileceğimiz özel damgaların listesini, hangi dillerin özel harfleri olduklarını 

göstermeksizin, Latin tabanlı abecelerdeki çeşitliliği göstermek amacıyla aşağıda, okunaklılığı 

arttırmak üzere biraz büyüterek sunuyorum. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Iı Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 

Vv Wv Yy Zz Àà Áá Ââ Ãã Ää Åå Ææ Çç Èè Éé Êê Ëë Ìì Íí Îî Ïï Ðð 

Ññ Òò Óó Ôô Õõ Öö Øø Ùù Úú Ûû Üü Ýý Ÿÿ Þþ ß Āā Ăă Ąą Ćć Ĉĉ 

Ċċ Čč Ďď Đđ Ēē Ĕĕ Ėė Ęę Ěě Ĝĝ Ğğ Ġġ Ģģ Ĥĥ Ħħ Ĩĩ Īī Ĭĭ Įį İı Ĳĳ Ĵĵ 

Ķķ ĸ Ĺ ĺ Ļļ Ľľ Ŀŀ Łł Ńń Ņņ Ňň ŉ Ŋŋ Ōō Ŏŏ Őő Œœ Ŕŕ Ŗŗ Řř Śś Ŝŝ 

Şş Šš Ţţ Ťť Ŧŧ Ũũ Ūū Ŭŭ Ůů Űű Ųų Ŵŵ Ŷŷ Źź Żż Žž ſƒ Ơơ Ưư Ǎǎ Ǐǐ 

                                                           
13 Carl Faulmann, a. g. y., s. 185-187. 
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Ǒǒ Ǔǔ Ǖǖ Ǘǘ Ǚǚ Ǜǜ Ǻǻ Ǽǽ Ǿǿ Ά Έ Ή Ί Ό Ύ Ẁẁ Ẃẃ Ẅẅ Ạạ Ảả 

Ấấ Ầầ Ẩẩ Ẫẫ Ậậ Ắắ Ằằ Ẳẳ Ẵẵ Ặặ Ẹẹ Ẻẻ Ẽẽ Ếế Ềề Ểể Ễễ Ệệ Ỉỉ Ịị Ọọ 

Ỏỏ Ốố Ồồ Ổổ Ỗỗ Ộộ Ớớ Ờờ Ởở Ỡỡ Ợợ Ụụ Ủủ Ứứ Ừừ Ửử Ữữ Ựự Ỳỳ 

Ỵỵ Ỷỷ Ỹỹ Ẁẁ Ẃẃ Ẅẅ Ạạ Ảả Ấấ Ầầ Ẩẩ Ẫẫ Ậậ Ắắ Ằằ Ẳẳ Ẵẵ Ặặ Ẹẹ 

Ẻẻ Ẽẽ Ếế Ềề Ểể Ễễ Ệệ Ỉỉ Ịị Ọọ Ỏỏ Ốố Ồồ Ổổ ỗ Ộộ Ớớ Ờờ Ởở Ỡỡ Ợợ 

Ụụ Ủủ Ứứ Ừừ Ửử Ữữ Ựự Ỳỳ Ỵỵ Ỷỷ Ỹỹ 

Görüleceği üzere, yalnızca Avrupa Birliği’nin, çocuklarının adlarını Kürtçe kökenli 

sözcüklerden seçmek isteyebilecek yurttaşlarımız için abecemize almamızı önerdiği q w x gibi 

3 damgayı değil, bütün Latin tabanlı abeceleri kullanan uluslardan herkesin özel adını, kendi 

dillerinde yazdıkları özel damgalarla, olduğu gibi kullanma olanağı bugünden elimizde 

bulunmaktadır. Böyle bir nedenle hiçbir toplum kendi ulusal dilinin abecesini değiştirmez. 

Edward adı, kişinin ulusal kimliğine, yurttaşlık kimliğine göre Eduard, Edouard, Eduardo, 

Yetvart biçiminde; Giorgio adı, yine kişinin ulusal kimliğine, yurttaşlık kimliğine gör George, 

Georges, Jorje, Yorgo, Gheorghe, Georg, Kevork biçimlerinde yazılabilir. 

Özgün Latin abecesinde w harfi bulunmadığı gibi, Çek, Dan, Fin, İspanyol, İsveç, İzlanda, 

Macar, Portekiz abecelerinde de w harfi yoktur. İtalyan abecesinde ise k, w, x, y harfleri 

bulunmaz.14 Ama bu, herhangi bir Latin tabanlı abece ile yazılan özel adların, o dildeki özgün 

harfler de kullanılarak yazılmasına engel değildir. 

Yukarıda sunduğumuz bu listede gözlenen çeşitlilik ve karışıklık, bence, Türk 

abecesindeki özel damgaların, grafik sanatı bakımından da ne denli yalın ve güzel bir çözüm 

oluşturduğunu görmemize yardımcı olabilir. En azından görmek isteyen gözlerin, bu yalınlığı, 

güzelliği görebileceklerini umuyorum. 

Türk dilleri ortak abecesi için yapılan çalışmalarda, Türk abecesini örn. Azericedeki 

sesbirimler için eksik bulan dilbilimciler olduğu gibi, örn. Kızgızlar gibi, Türk abecesini ğ 

dışındaki 28 harf olarak olduğu gibi benimseme eğilimi gösterenler de olmuştur.  

Bu toplantılarda, Türk abecesini eksik bulup q, w, x gibi harfler eklemek isteyenlerin bir 

çoğu da ne yazık ki karşıdevrimci kimlikleriyle ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil 

eden profesörler idi. Çünkü onlara göre qlb’den inqilab (kalıb’dan inkılab), klb’den gelen 

inkilab’dan ancak böyle ayrılabilirdi (kelb’den inkilab; kelb köpek anlamına geldiği için, 

köpekleşme demek oluyor diyorlar). Onlara göre, benzer biçimde istiqlâl sözcüğünü de 

okunması gerektiği biçimde yazamıyorduk. 

Amaç, fırsat çıkmışken, karşıdevrimcilerin bir türlü yıkamadıkları Atatürk abecesinde, 

eklenebilecek q, w, x gibi üç harfle bile olsa, bir gedik açmaktır. Sonrası Allah kerim!  

Ortak Türk abecesi de, Avrupa Birliği’ne giriş de söz konusu olsa, bu tür fırsatlar 

kaçırılmamaktadır. Gençlik yıllarımızda da bu böyleydi. Örneğin, 12 mart 1971 sonrasında 

da, o zaman Hacettepe Üniversitesi’ne rektör yardımcısı atanan Türk dili ve edebiyatı öğretim 

üyesi Prof. Dr. Şükrü Elçin, hakkında çıkan dedikodular karşısında bu konuyla ilgili 

düşüncesini sorduğumda, kendini şöyle savunmuştu: “Benim Latin alfabesi yerine, Arap 

alfabesine dönmek gibi bir tezim yok (dikkat ettim elifba demedi); bühtandır, iftira atıyorlar. 

                                                           
14 Yazı Kitabı, Tüm Yerkürenin Tüm Zamanların Yazı Göstergeleri ve Alfabeleri, Carl Faulmann, Çeviren: Itır 

Arda, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Kasım 2001. (Das Buch der Schrift enthaltend die 

Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und Aller Völker des Erdkreises, Viyana, 1878).  
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Ben, hangi müellif hangi alfabeyi kullanmak isterse, onun yazılarını öyle yazmasını, 

gazetelerde de, makalelerin, müellifin tercih ettiği alfabeyle yayınlanmasını savunuyorum; 

ikisi de bizimdir, hem o kullanılsın, hem o; her müellif, hangisini isterse bırakın onu 

kullansın!”  

Oysa Atatürk inkilap, istiklal sözcüklerinin Türkçe değil Arapça olduğunu, Türk 

abecesinin bunları doğru okutmak amacı gütmediğini söylemiş; bunlar yerine devrim, 

bağımsızlık gibi Türkçe sözcükler kullanmayı yeğlemişti. Atatürk böyle düşünmüş olmasaydı, 

abecemizi Arapçaya dayalı çevriyazım’a dönüştürüp (İng. transcription) 3 se (sin, sad, peltek 

se, İng. think’teki th gibi), 2 ze (Hızır ve Hıdır, İngilizcedeki them’deki th gibi), 3 he (ha, hı, 

he), 2 ke (kef, kaf), ayın, gayın vb. Arapça sesbirimlerin her biri için karşılıklar koymamız 

gerekecekti. 

Eğer Türk dillerini kullanan uluslar, İspanyolcayı değişik biçimlerde konuşan uluslar gibi 

bilinçli olsalardı, bırakın bu ayrıntıları, Türkçe ve Uygurcada sözcük başlarındaki y yerine 

(örn. yıl, yol, yürek), Tatarcadaki c (örn. cıl, col, cürek) ve Kazakça / Kırgızcadaki j yerine de 

(örn. jıl, jol, jürek) en yaygın kol olan Türkçedeki y gibi yazar; bunu, yerine göre /y/, /c/ ya da 

/j/ gibi okumayı yeğ tutarlardı. Tıpkı İspanyolca’daki Y/y ve LL/ll’yi (o da /y/ okunur), 

Arjantinlilerin, /j/ okudukları halde, Y/y ve LL/ll olarak yazmaları gibi. Tıpkı R/r’nin, G/g’nin, 

J/j’nin de her yerde aynı yazılıp İtalya / İspanya’da başka, Fransa’da başka, Portekiz’de, 

Brezilya’da başka, İngiltere’de başka, hattâ Amerika’da başka biçimde okunması gibi. 

4. Türk Abecesinin Gerçek Bilimsel Değerini İyice Vurgulamalıyız 

Farsçadaki ünsüz sesbirimleri de yazabilecek biçimde değiştirilmiş Arapça abeceye dayalı 

Osmanlı abecesinin Türkçeye uymayışı siyasal bir söylem değil, yaşama, gözleme dayalı 

bilimsel bir gerçektir. 

Arap abecesinin, Arapçanın yapısına çok uygun düşerken, Türkçenin yapısına ne denli ters 

düştüğünü dilbilimsel bir gerçek olarak, bu abeceyi (İmam Hatip Meslek Liseleri ve Kuran 

Kurslarında) öğrenmiş olanlara da, hiç bilmeyenlere de açıkça anlatmak gerekiyor. 

Bunun için, kanımızca, okullarda biraz dilbilim öğretmek, Arapça ve Türkçenin vb. birkaç 

dilin biçimbilgisel özelliklerini biraz anlatmak, biraz da Arapça, Çince, Japonca, İtalyanca, 

Fransızca, İspanyolca abecelerinin (ve yazılarının) ayırıcı özelliklerini öğretmek gerekiyor.  

Bu, devrim tarihi terslerinin içeriğinde bile verilebilecek, çok da ilgi uyandıracak, eğlenceli 

bir konu olarak işlenebilir. Üstelik, bilgisayar ortamında bugün bütün dillerde metin örnekleri 

üretmede, yukarıda gösterdiğimiz gibi, hiçbir güçlük de yok. 

Gerçek olduğu savunulan söylemlerin bilimsel düzeyde ussal biçimde anlaşılması, siyasal 

söylemlerin halkı bir sağırlar diyaloğu karşısında bırakan ezber yöntemine son verme 

doğrultusunda da, ayrıca yarar sağlar. 

5. Dil Devrimini Daha İyi Anlatmalıyız 

Bugün kısaca “Dil Devrimi” diye adlandırdığımız devrimci atılım, Türkçe-Arapça-

Farsça’dan, öteki çevre dillerden, son yüzyıllarda da Fransızca vb. Batı dillerinden öğeler 

taşıyan kırma, yapay bir dil olan Osmanlıcayı, öğretim ve devlet dili olarak bırakıp, onun 

yerine, eski betiklerde, okulsuz halk çoğunluğunun gündelik yaşamında, sözlü geleneğinde ve 

halk yazınında yaşayan Türkçenin benimsenmesidir. 
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Yaklaşık olarak bin yıldır, Selçuklularca, Osmanlılarca devlet ve öğretim dili olarak 

kullanılmayan Türkçenin, kökler ve ekler zenginliğiyle ve tarihte ve coğrafyada gözlenen 

örneklerle (Tarama Sözlüğü, Derleme Sözlüğü) desteklenip işletilerek yararlanılması -başka 

bir deyişle Türkçenin, gereksinmelerin doğal olarak ivme kazandırdığı bir çizgide hızla 

gelişmesi- bu devrimci atılımın doğal bir sonucudur. 

Bunun dile bir karışma (Osmanlıcacıların sevdiği eski deyişle bir müdahale), bir zorlama 

olduğunu savunanlar yanılıyorlar. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak, bu 

devrimci atılımının,  aydınlanmacı, ulusalcı, halkçı çizgideki bu kararının, halkın büyük 

çoğunluğunca iyice benimsenip, öğretmenler, bilim adamları, yazarlar, ozanlar, sanatçılar 

eliyle usçu bir çizgide, coşkulu bir biçimde sürdürülen uzun soluklu bir çalışmayla, birkaç 

onyıl gibi kısa bir sürede, bir halk devrimine dönüştürülmüş olmasıdır, gerçekte söz konusu 

olan. Yoksa bir “dil devrimi”nden söz etmek yapay bir yakıştırma olarak kalır; ne bu söylem 

inandırıcılık kazanabilir, ne de Türkçe böylesine hızlı bir gelişme gösterebilirdi. 

Bu konuda da, Dil Devrimi’nin, bir siyasal söylemin ezbere öğretilmesi yerine, “devrim 

tarihi” derslerinde bu bilimsel yorumla, çok açık-seçik bir biçimde anlatılması gerektiğini 

düşünüyorum. 

Türk Dil Kurumu’nın bir devrim değil, devrime yol açan uzak görüşlü bir yönetim kararı 

olduğu anlatılmalıdır. Bu, Atatürk ve arkadaşlarının devrimci kimliklerinin yadsınmasına ya 

da küçümsenmesine yol açmaz; tersine, onların bu kimliklerinin ezbere değil, bilimsel bir 

biçimde, derinlemesine anlaşılmasına, birer üstün insan olarak değil uzak görüşlü, üstün 

başarılı birer yönetici olarak daha çok benimsenmesine yol açar. 

Bunun da dersleri ezbere öğrenip sınıf geçmekle yetinme isteği yerine, öğrencilerde 

gerçeğin ne olduğunu öğrenme isteği uyandıracağını, ulusal sorunlarımıza onların ilgilerini 

çekeceğini ve böylece onların Türk Devrimi’ni, bir bütün olarak daha bir yürekten, daha güçlü 

bir biçimde benimseyeceklerini düşünüyorum. 

Bilişim toplumu olmak istiyorsak, bilişim çağında tutunabilmek için gerekli ezberden uzak 

bilimselliği, kendi dilimiz, kendi yazımız, kendi ekinimizle gençlerimize sunabilmeliyiz. 

Türk aydınlanmasının temel taşı Atatürk abecesinin 79., Dil Devrimi’nin 75. yılı kutlu 

olsun! 
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