
GÖKTÜRK (ORHON) ALFABESÝ

Harf
Ses

deðeri Harf
Ses

deðeri

1 A, E 21 T1

2 I, Ý 22 T2

3 O, U 23 Y1

4 Ö, Ü 24 Y2

5 B1* 25 Ç

6 B2 26 M

7 D1 27 NG

8 D2 28 NY

9 G1 29 P

10 G2 30 Þ

11 K1 31 Z

12 K2 32 wK,Kw

13 L1 33 wK,Kw

14 L2 34 1K,K1

15 N1 35 iÇ,Çi

16 N2 36 LT

17 R1 37 NÇ

18 R2 38 NT

19 S1 39 aþ

20 S2 40 baþ

* Ses deðeri 1 ile belirtilenler kalýn, 2 ile belirtilenler ince sesli harftir.
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ÿRamazan Þeþen

2. Yazý. VIII. yüzyýldan günümüze kadar
Türk dilinin yazýlý metinlerinde þu alfabe-
ler kullanýlmýþtýr: 1. Göktürk (Orhon) Alfa-
besi. Türkler’in bilinen ilk alfabesidir. Bu-
nunla yazýlmýþ kaynaklarýn önemlileri Or-
hon yazýtlarý (Kültigin, Bilge Kaðan, Ton-
yukuk), Moðolistan’da Uygur dönemi ya-
zýtlarý, Yenisey yazýtlarý, Moðolistan’da Hoy-
tu-Tamir yazýtlarý, Kýrgýzistan’da Talas ya-
zýtlarý ve Doðu Türkistan yazmalarýdýr.

süzlerden b, d, g, k, l, n, r, s, t, y harfle-
rinin bir kalýn, bir ince türü vardýr; ç, m,
ñ, ny, p, þ, z ünsüzlerinin birer harfi olup
bunlarla hem kalýn hem ince sesler yazý-
lýr. Çift ünsüz iþaretlerinden nç, nt hem
kalýn hem ince ses için, lt sadece kalýn lt
ünsüzünü gösterir. Hece yerine kullanýlan
“ok/uk, ök/ük, ýk, iç” kelime baþýnda bu-
lunduðunda “ko-/ku-, kö-/kü-, ký-, çi-” he-
celerini yazmakta kullanýlýr. Tonyukuk ki-
tâbesinde “aþ” ve “baþ” hecelerinin yazýl-
dýðý iki iþaretle harf sayýsý kýrk olur. Ayrýca
Yenisey yazýtlarýndaki açýk e(ä), kapalý e(é),
kalýn ñ, kalýn s, kalýn þ harfleri, “dem” ve
“kýþ” hece iþaretleri; Irk Bitig’de “ot” ve
“up” deðerinde iki hece iþareti, diðer ya-
zýtlarda farklý bir ince “þ” iþaretiyle harf
sayýsý elli olur. Göktürk alfabesi Moðolis-
tan’dan Avrupa’ya kadar geniþ bir coð-
rafyada yayýlmýþtýr. Bu alfabenin kökeni
hakkýnda çeþitli görüþler ileri sürülmüþ-
tür. V. Thomsen, Ârâmî veya Pehlevî asýl-
lý olabileceði, fakat bazý iþaretlerin ideog-
rafik göründüðü; Aristov, Mallitskiy ve Po-
livanov eski Türk damgalarýndan üretildi-
ði; Polivanov ayrýca Ârâmî, Soðd ve Peh-
levî alfabelerinden de yararlanýldýðý fikrin-
dedir. Ahmet Caferoðlu ve Ahmet Cevat
Emre bazý kanýtlara dayanarak Göktürk
harflerinin eski Türk damgalarýndan üre-
tilmiþ, Türk icadý, ideografik, millî bir alfa-
be olduðunu ileri sürmüþtür.

2. Çin Alfabesi. Türk dilinin Çin yazýsýy-
la kaydedilmiþ en eski kelimeleri Hiung-nu
(Hun, m.ö. III-IV. yüzyýllar), T’o-Pa (Tab-
gaç, m.s. IV-VI. yüzyýllar), T’u-küe (Gök-
türk ,VI-VIII. yüzyýllar) ve Moðolistan Uy-
gurlarý (VIII-IX. yüzyýllar) zamanýna ait,
Çinli tarihçilerin Çince söyleniþiyle yazýya
aktardýklarý örneklerdir.

3. Mani Alfabesi. Maniheizm VIII. yüz-
yýlda Moðolistan’a yayýlýnca Uygur Hüküm-
darý Bögü Kaðan 764’te Mani dinini be-
nimsemiþ ve bu dini halkýna da kabul et-
tirmiþtir. Böylece Uygurlar arasýna Mani-
heizm’le birlikte Mani yazýsý da girmiþtir.
Saðdan sola doðru yazýlan otuz dört harf-
li Mani alfabesi, Ârâmî alfabesinden Sür-
yânî alfabesine geçiþ dönemindeki Estran-
gelo yazýsýndan üretilmiþtir. Kelime baþýn-
daki o, u için elif+vav; ö, ü için elif+vav+
ye; ý, i için elif+ayýn kullanýlýr. Kelime için-
deki ý, i sadece ye ile belirtilir. Ünsüzlerin
yazýmýnda b-p, k-g, q-ð, s-þ için ayrý harf-
ler olduðundan Türkçe’nin yazýmýna Soðd
ve Uygur alfabelerinden daha elveriþlidir.

4. Soðd Alfabesi. Zerefþân vadisi, Se-
merkant ve Buhara’da yaþayan Soðdlar
(Soðdaklar), Göktürk ve Uygur ülkesinde ti-
caret kolonileri kurmuþ, Zerdüþtîliði, Ma-

Osmanlý ilim hayatý Memlükler, Anadolu
Selçuklularý, Ýlhanlýlar ve Beylikler döne-
mindeki ana yapýyý izler. Ayrýca Türkistan’-
dan Altýn Orda sahasýna ve klasik Arap
coðrafyasýna uzanan bir arka planý vardýr.
Bunlarýn etkisinde Osmanlý ilim ve düþün-
ce hayatý, daha önceki Ýslâm medeniyeti-
nin bütün unsurlarýný bünyesinde barýndý-
ran bir sentez özelliði taþýr. Edebiyat ala-
nýnda da yeni ekoller ortaya çýkmýþtýr. Di-
van þiirindeki geliþme bunun bir örneðini
teþkil eder. Nesir alanýnda meydana geti-
rilen eserler Türkçe’nin geliþiminde rol oy-
namýþtýr. Medreseler, ilimde ve kültürel
ilerlemede baþlangýçta ciddi bir pay sahibi
iken XIX. yüzyýldan itibaren Batý tarzýn-
daki okullar açýlmýþtýr. Osmanlý sanatý ön-
ce Doðu, ardýndan Batý etkisi altýnda kal-
makla birlikte özgür sayýlabilecek örnek-
lerle farklý bir yer edinmiþtir. Hat sanatý
ve minyatür bu alanda öne çýkmaktadýr.
Mimari eserlerle Osmanlýlar, Ýslâm ve Türk
dünyasýnda seçkin bir konuma sahiptir.
Yaygýn yerleþme sistemini yansýtan külli-
yeler bunun en çarpýcý göstergesidir. Mi-
mar Sinan’ýn devâsâ eserleri Osmanlý mi-
marisini zirveye taþýmýþtýr. Osmanlý kültü-
rel ve mimari etkisi üç kýtaya yayýldýðý ge-
niþ coðrafyada kendisini göstermiþ, Bal-
kanlar’da tipik Osmanlý mimari eserleri
ve þehircilik anlayýþýnýn özgün yansýmala-
rý bugüne ulaþmýþtýr. Balkanlar’daki bir-
çok þehir Osmanlý döneminde kurulmuþ
ve geliþmiþtir. Arap dünyasýnda da þehir-
cilikte Osmanlý katkýsý açýk þekilde görü-
lür (ayrýca bk. OSMANLILAR).
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TÜRK

Göktürk yazýsý saðdan sola doðru yazý-
lýr, harfler bitiþtirilmez, kelime sonunda
üst üste iki nokta bulunur. Danimarkalý
Vilhelm Thomsen’in 1893’te okuduðu Kül-
tigin ve Bilge Kaðan kitâbelerinde otuz
sekiz harf bulunmaktadýr. Bunlarýn dör-
dü ünlü, diðerleri ünsüz ve hece iþaret-
leridir. Ünlülerin her biri iki ayrý sesi karþý-
lar;   = a, e;    = ý, i;   = o, u;   = ö, ü. Ün-
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TÜRK

yüzyýlda Koço Uygurlarý’nca yaygýnlaþtýrýl-
dýðýndan Uygur alfabesi olarak anýlmýþtýr.
Günlük hayatta, dinî metinlerde çeþitli ýrk
ve dinlere mensup kimselerce tercih edil-
miþ, Türkler’den Moðollar’a ve Mançular’a
da geçmiþtir. Uygur yazýsý da saðdan so-
la yazýlýr. Satýrlar alt alta sýralanýr, yukarý-
dan aþaðýya doðru da yazýldýðýnda satýrlar
soldan saða sýralanýr. Kâþgarlý Mahmud,
Uygur alfabesindeki harf sayýsýnýn on se-
kiz olduðunu belirtir. Bu harflerin üçü ün-
lü (elif, vav, ye), on beþi ünsüzdür. Elifle
a, e; vavla o, u, ö, ü; ye ile ý, i yazýlýr. Ün-
süzlerden b-p, k-g, c-ç, s-þ, j-z sesleri için
sadece bir harf bulunduðundan bunlar
birbirinden ayýrt edilmez. Tek harfle yazý-
lan farklý iki sesi belirtmek için ilgili har-
fin üstüne veya altýna nokta konur; me-
selâ kalýn g üzerine iki nokta konarak q
yapýlýr, b üzerine bir nokta koyunca p olur,
þ’yi s’den ayýrmak için s altýna iki nokta
konur; r altýna bir nokta konunca z harfi
üretilir, z kendisinden sonrakine bitiþtiril-
mez. Uygur alfabesiyle yazýlan eserlerin ço-
ðu Budizm, Maniheizm ve Hýristiyanlýk’-
la ilgili olup Çince, Sanskritçe, Toharca ve
Soðdca’dan yapýlmýþ çevirilerdir. En hacim-
li ve en tanýnmýþlarý Toharca’dan tercü-
me edilen Maytrisimit, Çince’den çevri-
len Altun Yaruk ve Hüen-tsang Biyog-
rafisi’dir. Uygur yazýsý, Türkler’in Ýslâmi-
yet’i kabulünden sonra Arap alfabesiyle
birlikte kullanýlarak bazý yörelerde varlýðý-
ný XVIII. yüzyýlýn baþlarýna kadar sürdür-
müþtür. Kutadgu Bilig’in üç nüshasýndan
biri, Atebetü’l-hakåyýk’ýn en iyi nüshasý
Uygur alfabesiyledir. Fâtih Sultan Meh-
med’in Uygur harfleriyle yazdýrdýðý bir yar-
lýðý bulunmaktadýr.

6. Brahmî Alfabesi. Hindistan’da Sans-
kritçe metinlerin yazýmý için kullanýlan Ârâ-
mî kökenli Brahmî yazýsý Orta Asya’ya Bu-
dizm inancýyla gelmiþ, Toharlar ve Saka-
lar tarafýndan geliþtirilerek Sanskritçe dinî
metinlerin yazýmýnda kullanýlmýþtýr. Doðu
Türkistan’ýn Turfan yöresindeki Budist Uy-
gurlar bu yazýyý bazý deðiþikliklerle X ve
XI. yüzyýllarda kullanmýþtýr. Brahmî yazýsý
soldan saða doðru yazýlan, satýrlarý alt al-
ta sýralanan bir hece yazýsýdýr. Her iþaret
ya belirli bir ünlüyü veya bir ünsüzle onu
izleyen bir a ünlüsünü gösterir; ka, kha,
ga, gha; ta, tha, da, dha gibi. Türkçe’de-
ki ünlülerin yazýlmasý için Brahmî alfabe-
sinde türlü iþaretler kullanýlýr; uzun ve
normal ünlüler için on üç iþaret; ünsüzler
için yirmi sekiz eski, yedi yeni olmak üze-
re otuz beþ hece iþareti vardýr. Türkçe’-
deki “ý” ünlüsü için Brahmî alfabesinde
belli bir harf veya iþaret yoktur. Çok kar-

maþýk olan Brahmî alfabesi Türk dilinin ya-
zýmý için uygun bulunmadýðýndan Turfan
bölgesinden baþka yerde kullanýlmamýþ-
týr. Berlin’deki Türkçe Brahmî metinleri
Budizm, týp ve takvim konulu 100 kadar
yazmadan ibarettir. Bunlarýn hemen hep-
si yazma parçalarý veya parçacýklarýdýr.

7. Tibet Alfabesi. VII. yüzyýlda bir Tibet-
li’nin Brahmî yazýsýný örnek alarak hazýr-
ladýðý, soldan saða yazýlan bir hece yazýsý-
dýr. Beþ ünlü (a, u, e, i, o), otuz ünsüz ve
pek çok birleþik iþaretten oluþur. Tibetçe,
diðer diller gibi yüzyýllar boyunca birçok fo-
netik deðiþmeye uðramýþsa da yazým ku-
rallarý hemen hemen hiç deðiþmemiþtir.
Moðolistan’daki Uygur Devleti, Kýrgýzlar ta-
rafýndan yýkýlýnca Uygurlar güneylere gidip
Koço ve Kansu bölgelerine yerleþmiþ, Tun-
huang’da ticaret ve misyonerlik yapan Bu-
dist Tibetliler’le ve onlarýn yazýsýyla tanýþ-
mýþtýr. Tun-huang’da ele geçen Tibet yazý-
sýyla Uygurca bir budist ilmihal kitabý Uy-
gurlar’ýn VIII ile X. yüzyýllarda Tibet yazý-
sýný kullandýklarýný göstermektedir.

8. Süryânî Alfabesi. Ârâmî asýllý, yirmi
iki harfli Süryânî yazýsý saðdan sola doðru

niheizm’i, Budizm’i ve Hýristiyanlýðý benim-
semiþtir. Kültürlü, zengin bir halk olan
Soðdlar, Türkler arasýnda inançlarýný, dil-
lerini ve yazýlarýný yaymýþlardýr. Moðolis-
tan’ýn Arhangay eyaletinde Göktürk Hü-
kümdarý Muhan (Bukan) Kaðan’ýn kardeþi
Muhan Tigin’in anýsýna 582’de dikilen Bu-
gut kitâbesinin Soðdca, Güney Gobi’de Sev-
rey kitâbesinin (763) Soðdca ve Türkçe, IX.
yüzyýl baþlarýnda dikilen Karabalgasun ya-
zýtýnýn Türkçe, Soðdca ve Çince ile yazýl-
mýþ olmasý Soðdca’nýn o dönemde Türk-
ler’in resmî yazýþmalarýnda kullanýldýðýný
gösterir. Sâmî kökenli, on sekiz harfli Soðd
alfabesinde ünlüler için elif, vav, ye kulla-
nýlýr. Kelime baþýndaki a çift (bazan tek) elif,
e tek elif ile gösterilir; o, u için elif+vav;
ö, ü için elif+vav+ye, fakat fazlaca elif+
vav; ý, i için elif+ye kullanýlýr. Ünlülerin ke-
lime içinde yazýlýþý da genellikle böyledir.
Ünsüzlerden hýrýltýlý h (p), kalýn ð (gayýn)
ayýrt edilmez; q harfi h altýna bir çengel
konarak belirtilirse de çok defa ihmal edi-
lir. Ayrýca b-p, k-g, c-ç, j-z ünsüzleri için
birer harf vardýr. Soðd alfabesi Türkçe’-
nin yazýmý için elveriþli sayýlmaz. 

5. Uygur Alfabesi. Soðd yazýsýnýn iþlek
türünden VIII. yüzyýlda geliþtirilerek IX.
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zý dillerinde uygulanmýþtýr. Günümüzde de
bu alfabeyi kullanan Türk boylarý bulun-
maktadýr. Arap alfabesi yirmi sekiz harf-
ten oluþur; lâm+elif harf gibi eklenirse
harf sayýsý yirmi dokuz olur. Harfler sað-
dan sola bitiþtirilerek yazýlýr; elif, vav, ye
hem ünlü hem ünsüz olarak kullanýlýr, ký-
sa ünlüler gösterilmez; fakat Süryânî ya-
zýsýndan esinlenilerek hareke denen yar-
dýmcý iþaretler kullanýlýr. 

Bazý harfler kendilerinden sonra gelen
harflere bitiþmez; bunlar elif, dal, zel, ra,
ze, vav harfleridir. Ýranlýlar müslüman olup
Farsça’yý bu alfabeyle yazýnca p, ç, g, j
harflerini alfabeye eklemiþlerdir. Türkler
Ýslâmiyet’i kabul ederek dillerini Ýranlýlar’ýn
kullandýðý Arap alfabesiyle yazmaya baþ-
ladýklarý zaman Uygur yazýsýnda g olarak
gösterilen nazal ñ sesini karþýlamak üze-
re Arap harfi kef üzerine üç nokta koya-
rak saðýr kef veya kâf-i nûnî denen bir
harf üretmiþ, böylece Türkler’in kullandýðý
Arap alfabesinde harf sayýsý otuz üç (lame-
lif ile otuz dört) olmuþtur. Bu yeni harf Do-
ðu Türkleri’nde Uygur yazýsýnýn etkisiyle
yine g olarak yazýlmaya devam etmiþ,
batýda ise üç noktalý kef veya sonralarý sa-
dece kef ile yazýlmýþtýr. Doðu ve Batý Türk-
çesi’nin Arap harfli metinlerinde diðer ya-
zým farklarý þunlardýr: Doðuda Türkçe ke-
limelerdeki ünlüler (bazý kelimelerin ilk hece-
si dýþýnda) yazýlýr. Batý Türkçesi’nde önce-
leri yazýlmaz, itinalý metinlerde harekeyle
gösterilirdi; sonraki yüzyýllarda ünlülere
kelimenin doðru okunmasýný saðlayacak
kadar yer verilmiþtir. Türkçe kelimelerde
kelime içinde ve sonundaki e sesi doðu
metinlerinde elif ile, batýda gözlü h ile ya-
zýlýr. Kalýn sesli Türkçe kelimelerin baþýn-
da sad ve tý harfleri Doðu Türkçesi metin-
lerinde kullanýlmaz, Batý Türkçesi’nde kul-
lanýlýr. Doðu Türkçesi’nde kelime baþý k ko-
runduðu için kelime baþý g sesinin kâf-i
Fârisî denen, üstü çift çizgili kef ile yazýl-
masý Batý Türkçesi’nde görülür. Tek nüs-
hasý bulunan Dîvânü lugåti’t-Türk ile Ku-
tadgu Bilig’in üç nüshasýndan ikisi Arap
alfabesiyle yazýlmýþtýr.

10. Ýbrânî Alfabesi. Sâmî kökenli Ârâmî
alfabesinden üretilen Ýbrânî alfabesi mi-
lâttan önce IV. yüzyýldan beri dinî ve ede-
bî metinlerde kullanýlýrken 1948’de Ýsrail
Devleti’nin kurulmasýyla bu devletin res-
mî alfabesi kabul edilmiþtir. Ýbrânî alfa-
besi saðdan sola doðru yazýlýr ve yirmi üç
ünsüzden oluþur. Ünlü yerine alef, wâw,
he, yôd kullanýlýr, bütün ünlüleri belirtmek
için harflerin altýna bazý iþaretler konur.
Bu alfabeyi Litvanya’da, Polonya’da ve II.
Dünya Savaþý sonuna kadar Kýrým’da ya-

þayan Mûsevî Karaylar (Karaim) Türkçe di-
nî ve edebî metinlerin yazýmýnda kullan-
mýþtýr. Ýbrânî yazýsýyla Karay Türkçesi’nde
en eski metin XVI. yüzyýldan kalmadýr. XX.
yüzyýl baþlarýnda Polonya Karaylarý Latin,
Rusya Karaylarý Kiril alfabesini benimse-
miþtir.

11. Grek Alfabesi. Grek harfleriyle yazýl-
mýþ en eski Türkçe kelimeler Bizans kay-
naklarýnda ve bazý kitâbelerde geçer. Bun-
lardan birkaçý Göktürkler’e, diðerleri Tu-
na Bulgarlarý ve Peçenekler’e aittir. Grek
harfleriyle Türkçe metinleri daha çok Rum-
ca bilmeyen hýristiyan Karamanlý Türkleri
yazmýþtýr. Bunlarýn kullandýðý Grek alfa-
besi yirmi dört harften oluþur. Grekçe’de
c, ç, h, ý, j, þ, ö, ü sesleri bulunmadýðýn-
dan bu sesler en yakýn harflerle veya bazý
yardýmcý iþaretlerle karþýlanýr; dz=c; tz=ç;
noktalý sigma=þ; noktalý p=b; beta=v;
gamma=ð, y; noktalý omikron=ö; eta=ý, i;
ou=u, ü için kullanýlýr. Grek yazýsýyla Türk-
çe ilk eserler XVI. yüzyýldan itibaren görü-
lür. Orta Anadolu’da kilise, mezar taþlarý,
çeþme, hamam vb. yapýlarda Grek harfli
Türkçe ibareler mevcuttur. Matbaada ba-
sýlan Karamanlýca ilk eser Apanthisma
tes Khristia: Gülzâr-ý Îmân-ý Mesîhî ad-
lý kitaptýr (1718). Daha sonra Avrupa’nýn
bazý þehirlerinde, Osmanlý þehirlerinden
Ýstanbul, Ýzmir ve Zincirdere’de Yunanca’-
dan çevirilmiþ din ve ahlâk konulu 500’-
den fazla kitap basýlmýþtýr. XIX. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda Ýstanbul ve Ýzmir’de Kara-
manlýca gazete ve dergiler yayýmlanmýþ-
týr. Ayrýca Köroðlu, Þah Ýsmâil, Âþýk Ga-
rip, Nasreddin Hoca Osmanlýca metin-
lerden Karamanlýca’ya uyarlanarak Yunan
harfleriyle Ýstanbul ve Odessa’da basýlmýþ-
týr. Lozan Antlaþmasý’nýn nüfus mübade-
lesine dair maddesi gereðince 1924’te Ka-
ramanlýlar Yunanistan’a gönderildiðinde
Atina’da Moxacir Sedasi adlý Yunanca ve
Karamanlýca bir gazete (1924-1926), 1935’-
te Baf’ta bir dua kitabý yayýmlanmýþtýr.

12. Ermeni Alfabesi. 406 yýlýnda misyo-
ner Mesrop, Grek alfabesini esas alarak
Pehlevî alfabesinden birçok harf ilâvesiyle
bu alfabeyi hazýrlamýþtýr. Yedisi ünlü, otuz
biri ünsüz olmak üzere otuz sekiz harf-
ten oluþur, bitiþtirilmeden Grek alfabesi
gibi soldan saða yazýlýr. XI. yüzyýlda Doðu
Anadolu ve Kafkasya’daki Bagratid Erme-
ni Devleti yýkýlýnca Ermeniler’in çoðu Ana-
dolu’ya, Gürcistan’a ve Kýrým’a göç etmiþ,
Kýrým’da XIII-XIV. yüzyýllarda Ermeni tica-
ret merkezleri oluþmuþtur. Kýpçaklar’ýn
Memlükler ve diðer Türk ülkeleriyle yap-
týklarý ticarette aracýlýk eden Ermeniler
kiliselerinde, ticarî faaliyetlerinde Kýpçak

yazýlýr; “âlaf, waw, yôd” ünlü olarak da
kullanýlýr. Harflerin kelime baþýnda, orta-
sýnda ve sonundaki yazýlýþlarý farklýdýr. 

Süryânî-Nestûrî misyonerleri X. yüzyýl-
da Hindistan ile Çin’de Hýristiyanlýðý ve Sür-
yânî yazýsýný yaydýklarý gibi Orta Asya’da
Baykal gölü yörelerinde, Türkistan’ýn Ye-
disu (Semiryeçiye) bölgesindeki Türkler ile
Moðolistan’daki Öngüt Türkleri arasýnda
da yaymaya çalýþmýþtýr. Kýrgýzistan’ýn Çin
sýnýrýna yakýn eski mezarlýklarda XIII-XIV.
yüzyýllardan kalma, Süryânî yazýsýyla yazýl-
mýþ mezar taþlarýnýn çoðu Süryânî dilin-
de, bazýlarý Türkçe’dir. Süryânî dilinde ya-
zýlan kitâbelerde gerek kiþi adý gerekse on
iki hayvanlý Türk takvimine ait yýl adlarý
olarak birçok Türkçe kelime mevcuttur.

9. Arap Alfabesi. Türk dilinin yazýmýn-
da kullanýlan en uzun süreli ve en yaygýn
alfabedir. X. yüzyýlýn ortalarýndan XX. yüz-
yýlýn ortalarýna kadar Türkçe’nin çeþitli ya-
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misyonerler, seyyahlar, diplomatlar ve bi-
lim adamlarý olmuþtur. Ýlk örnek, aþaðý Ýdil
bölgesindeki Kuman Türkleri arasýnda Hý-
ristiyanlýðý yaymaya çalýþan Fransisken
mezhebinden Ýtalyan ve Alman misyoner-
lerin 1303-1362 yýllarý arasýnda istinsah
ettikleri Kumanca Codex Cumanicus ad-
lý kitaptýr.

Daha sonra F. Argenti (1553), P. Ferra-
guto (1611), H. Megiser (1612), J. N. de
Harsány (1672) Türkçe konuþma kýlavuzu
ve gramer türünden çeþitli eserler kale-
me almýþlardýr. F. M. Meninski, Viyana’da
yayýmladýðý üç ciltlik Türkçe-Latince söz-
lükte (1680) Türkçe’nin yazýmýnda daha
sistemli bir yöntem uygulamýþ, ünlüleri
a, e, y (=ý), o, ö, u, ü ile, ç ve þ harflerini
üstü aksanlý c ve s ile, c harfini üstü çiz-
gili g ile göstermiþtir. Avrupa’da Türkolo-
ji çalýþmalarýyla birlikte Latin harfli Türk-
çe öðretici metinler içeren yayýmlar arta-
rak devam etmiþtir. Osmanlýlar’da ve di-
ðer Türk ülkelerinde Arap alfabesinin Türk-
çe sesler için yetersizliði ve matbaada kar-
þýlaþýlan zorluklar alfabe ýslahýný günde-
me getirmiþ, denemelerden olumlu sonuç
çýkmayýnca 1926’da Bakü’de toplanan Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði I. Tür-
koloji Kongresi’nde Türk dillerinin Latin al-
fabesiyle yazýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Sov-
yetler Birliði’ndeki Türk ülkelerinde 1927’-
den itibaren aralýklarla baþlayan uygula-
ma on-on iki yýl sürmüþ, nihayet Kiril alfa-
besine geçilmiþtir. Sovyetler Birliði’nin çö-
zülmesiyle baðýmsýzlýðýný kazanan Azer-
baycan’da ve Türkmenistan’da Latin alfa-
besi kabul edilmiþtir. Türkiye’de Latin alfa-
besi 1 Kasým 1928’de resmîleþmiþtir. Türk
Latin alfabesi yirmi dokuz harften oluþur.
Ünlüler: a, e, ý, i, o, ö, u, ü; ünsüzler: b, c,
ç, d, f, g, ð, h, j, k, l, m, n, p, r, s, þ, t, v,

y, z’dir. Kuzey Kýbrýs’ta, Balkan ve Avrupa
ülkelerinde de Türkçe’nin yazýmý bu alfa-
beyle yapýlmaktadýr.

14. Kiril Alfabesi. Slav dillerinin yazýmýn-
da kullanýlan Kiril (Slav) alfabesini 860’lar-
da Kirill kardeþler Konstantin ve Metho-
dius, Grek alfabesini örnek alarak yapmýþ-
lardýr. Önceleri kilise metinlerinin yazýmýn-
da kullanýlan bu alfabe zamanla Slav halk-
larýnýn ortak yazýsý olmuþtur.

Çarlýk Rusyasý’nda Türkler’i hýristiyanlaþ-
týrmak amacýyla 1769’da Çuvaþlar, 1819’-
da Yâkutlar için Kiril harfli alfabeler oluþ-
turulmuþtur. Bazý deðiþiklikler geçiren Çu-
vaþ alfabesi 1938’de, Yâkutlar’ýnki 1939’-
da yeniden düzenlenmiþtir. 1938-1940 yýl-
larýnda Sovyetler Birliði’ndeki Türk lehçe-
lerinin her birine yazý dili statüsü verile-
rek Kiril alfabesine dayalý alfabeler yapýl-
mýþtýr. Türk dilinin sesleri için Latin alfabe-
si kadar yeterli olmadýðý halde Çarlýk Rus-
yasý’nda ve Sovyetler Birliði’nde yayýmla-
nan Türk dilli metinlerde birkaç istisna dý-
þýnda hep Kiril alfabesi kullanýlmýþtýr. Rus-
ya Federasyonu’nda Türk dilini kullanan
cumhuriyetlerin pek çoðunda bu alfabe
görülmektedir. Bu durumda Kiril alfabesi
Türkçe’nin yazýlmasýnda Arap alfabesin-
den sonra en çok kullanýlan alfabedir.

Türkçesi’ni Ermeni harfleriyle yazmýþtýr.
Böylece Kýrým, Ukrayna ve Polonya’da Er-
meni Kýpçakçasý denen bir lehçe ortaya
çýkmýþtýr. Bunlardan, Kiev Arþivi’ndeki 1559-
1664 yýllarýna ait Kamenets-Podolsk cema-
ati belgeleri 1944’te Alman askerleri Kiev’-
den ayrýlýrken yanmýþ, sadece 1930 yýlýn-
da T. I. Hrunin’in çevriyazýya aktardýðý me-
tinler kalmýþtýr. Ermeni Kýpçakçasý’yla ya-
zýlmýþ baþka belgeler Viyana, Paris, Vene-
dik, Breslau, Lvov ve Cracow’daki kütüp-
hanelerde bulunmaktadýr. Ermeni harfli
Türkçe eserlerin Ermeni Oðuzcasý denen
kolunu, Osmanlý Devleti ve Türkiye Cum-
huriyeti’nde Ermeni yazýsýyla Türkçe ya-
zan Ermeniler’le Kafkasya ve Ýran’da Er-
meni harfleriyle Âzerî Türkçesi yazan Er-
meniler’in dili oluþturur. Bunun örnekleri
Ermeni âþýklarýnýn eserleri, diðer yazýlý ede-
biyat türleri, çeviriler, gazeteler, dergiler
ve mezar kitâbeleridir. Tanzimat’tan itiba-
ren Ýstanbul’da Ermeni alfabesiyle Türk-
çe birçok gazete ve dergi yayýmlanmýþtýr.

13. Latin Alfabesi. Türkçe’nin yazýmýn-
da Latin alfabesini ilk kullananlar Avrupalý

LATÝN HARFLÝ TÜRK ALFABESÝ

Harf                  Harf                  Harf

1 A a 11 I  ý 21 R r

2 B b 12 Ý  i 22 S s

3 C c 13 J  j 23 Þ þ

4 Ç ç 14 K k 24 T t

5 D d 15 L l 25 U u

6 E e 16 M m 26 Ü ü
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nümüzde bazý istisnalar dýþýnda Kuzeydo-
ðu Asya’dan Doðu Avrupa’ya, Kuzey Buz
denizinden Basra körfezine kadar çok ge-
niþ bir coðrafyada, 2009 yýlý verilerine gö-
re yaklaþýk 240 milyon insan tarafýndan
konuþulmaktadýr. Yazýlý eserlerde farklý
kültürlerin ve dinlerin etkisiyle deðiþik al-
fabeler kullanýlmýþtýr. Türk dili bu kadar
geniþ bir coðrafyaya yayýlmýþ olmasýna, leh-
çe ve þiveleri arasýnda farklýlýklar bulun-
masýna raðmen dil bilimi yönünden ince-
lendiðinde ana özellikleri itibariyle yapý bir-
liðine sahiptir. Çeþitli olaylar sonucunda
meydana gelen göçler ve bazý bölgelere
türlü boylarýn yerleþmesinden doðan et-
nik ve kültürel karýþmalar dile de yansýmýþ-
týr. Günümüzden gerilere doðru gidildikçe
lehçelerdeki farklýlýklar azalýr, yakýnlýklar
daha da belirginleþir.

A) Türk Dilinin Yapý Özellikleri. Türk
dili kelime yapýsý bakýmýndan eklemeli bir
dildir. Ýsim ve fiil kökleri deðiþmez; yeni
kelimeler türetilirken isim veya fiil çekimi
yapýlýrken ekler kelimenin köküne sondan
eklenir. Kelime kökleri aslýnda tek heceli-
dir; bazan ikinci bir açýk hecesi de olabi-
lir. Köklere türlü ekler getirilerek kelime
gövdeleri yapýlýr. Ýsim kökü veya gövdesi
ismin yalýn hali olan çekimsiz (nominativ)
þeklidir. Fiil kökü ya da gövdesi ayný za-
manda fiilin ikinci tekil kiþi emir þekliyle
aynýdýr. Kelime kökü yahut gövdesi genel-
de daima esas þeklini korur. Köke veya
gövdeye eklenen ekler, kök ya da gövde
ünlüsünün gerektirdiði ses uyumuna gö-
re ince veya kalýn sýradan olur. Yabancý asýllý
(alýntý) kelimeler Türkçe’nin ses kurallarý-
na göre biçimlenir. Bu kurallar bütün Türk
lehçeleri için geçerlidir.

Kelime Türleri. Ýsim, sýfat, zamir, fiil,
zarf, baðlaç ve ünlemden ibarettir. Ýsim-
lerde cinsiyet (erkek, diþi, eþya) veya tesni-
ye (ikililik) yoktur. Baðlaçlar ait olduklarý
kelimeden sonra gelerek kelimeler ya da
kelime gruplarý arasýndaki irtibatý saðlar.
Sýfatlar isimden önce gelir. Sayý sözlerin-
den sonra çokluk eki kullanýlmaz. Karþý-
laþtýrma çýkma (ablatif) durumuyla yapý-
lýr. Yardýmcý fiil olarak “imek” (< ermek)
kullanýlýr. Olumsuz hareket için özel bir fiil
eki (-ma-/-me-) bulunur. Ayrý bir soru eki (mý/
mi) vardýr. Baðlaç yerine fiil þekilleri kulla-
nýlýr.

Ses Özellikleri. a) Ünlüler. Türk dili ünlü
bakýmýndan zengin bir dildir. Bütün leh-
çe ve þivelerde bulunan esas ünlüler þun-
lardýr: a, e, ý, i, o, ö, u, ü, ayrýca bazý keli-
melerin ilk hecesinde kapalý e (é). Bu te-

mel ünlülerden baþka bir kýsým lehçeler-
de uzun veya daha farklý söylenen ünlüle-
re de rastlanýr. Türkçe’de bazý kelimelerin
kök hecelerinde eski dönemlerde görülen
aslî uzunluklar varlýklarýný Türkmence, Ha-
laçça, Horasan Türkçesi ve Yâkutça’da gü-
nümüzde de sürdürmektedir. Hecelerin
büzülmesi ve seslerin düþmesiyle sonra-
dan oluþan uzunluklar ise bütün Türk leh-
çelerinin konuþma dilinde ve aðýzlarýnda
yaygýndýr. b) Ünsüzler. Türkçe’deki ünsüz-
ler þunlardýr: b, c, ç, d, f, g, ð, h, x, j, k,
q, l, m, n, ñ, p, r, s, þ, t, v, y, z. Eski Türk-
çe’de f, h, j sesleri yoktur. Bunlar Türk-
çe’ye yabancý kelimelerle girmiþtir. Bun-
larýn yanýnda Türkçe kelimelerin baþýnda
c, g, ð, l, m, n, ñ, r, v, z sesleri bulunmaz.
Ýstisnalar bazý lehçelerdeki t- > d-, k- > g-,
y- > c- gibi deðiþmeler veya ses taklidi
(mýrla-) ya da benzeþmeler (bin- > min-) se-
bebiyle sonradan ortaya çýkmýþtýr. Türkçe
kelime ve hece sonlarý çoðu zaman ötüm-
süz ünsüzü (konsonant) tercih eder; eðer
sonda iki ünsüz birlikteyse sondan bir ön-
ceki genellikle l, n, r ya da s, þ olur. Keli-
me kökünde aslî olarak ikiz ünsüz yoktur;
kelime baþýnda da çift ünsüz bulunmaz.
Kelime sonundaki ç, k, q, p, t iki ünlü
arasýnda ötümlüleþir ve yumuþar. Ancak
bazý tek heceli kelimelerde bunun istisna-
larý görülür. Kelime ve hece sonunda çift
ünsüzlerden en sýk görülenler þunlardýr:
lç, lk, lq, lp, lt; nç, nk, nq, nt; rç, rk, rq,
rp, rs, rt; st, þt (ölç-, sevinç, ilk, alp, ant,
kürk, sarp, üst ...). Türkçe kelimelerde ün-
lü uyumu gibi ünsüz uyumu da yaygýndýr.
Eðer iki ünsüz kelimede birbiri ardýnca bu-
lunuyorsa sonraki ünsüz ses bakýmýndan
öncekine dönüþür veya onunla benzeþir;
buna benzeþme (asimilasyon) adý verilir. Bu
ses olayý özellikle Kuzeydoðu ve Kuzeybatý
grubu Türk lehçelerinde daha fazla görü-
lür (bunnar < bunlar gibi).

Vurgu. Türkçe’de her zaman ayný hece
üzerinde bulunmayan vurgu genellikle ilk
ve son hece üzerinde olup orta hece vur-
gusuzdur. Türkçe ve yabancý yer adlarýnýn
ilk heceleri vurguludur. Ýstisna olarak so-
nu Farsça “-stan” ekiyle biten yer adlarýn-
da vurgu son hece üzerindedir. Kiþi adla-
rýnda vurgu ilk veya son hecede olup bun-
lar hitap durumunda vurguyu tamamen
son hece üzerinde toplar. Türkçe’de olum-
suzluk (-ma-/-me-), eþitlik (+ça / +çe), araç
(+la / +le, +n) ve zarf fiil (+ken) ekleri vur-
guyu kendilerinden önceki hece üzerine
iter. Bazý sýfatlarda mânayý kuvvetlendir-
mek için kelime baþýna getirilen tekrar un-
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ÿNuri Yüce

3. Dil ve Edebiyat. Dil. Baþlangýçtan
Cumhuriyet’e Kadar. Türk dili Ural-Altay
dil ailesinin Moðolca ve Tunguzca ile bir-
likte Altay kolunu meydana getirir. Ancak
Türkçe’nin bu dillerle iliþkisi akrabalýktan
deðil benzer özelliklerden dolayýdýr. Son
araþtýrmalar tartýþmalarda kullanýlan dil
malzemesinin karþýlýklý alýntýlardan ibaret
olduðunu, Altay dilleri arasýnda bilimsel
anlamda ispatlanmýþ bir akrabalýðýn bu-
lunmadýðýný göstermektedir. Yazýlý metin-
leri VIII. yüzyýlýn baþlarýndan bugüne ka-
dar kesintisiz takip edilebilen Türk dili gü-
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