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Bir konuyu kaleme alırken arada bir Yazım Kılavuzu’na başvururum. 
Türkçe Sözlük’e de baktığım çok olur. Elimdeki gazetenin bir cümle-
sinde “… millete vaat ettikleri tablo…” sözü geçince “Yanılıyor mu-
yum, bunu vadetmek vadolunmak biçiminde bilirim.” derken bir de 

“Yazım Kılavuzu’na bakayım.” dedim. Orada da vadetmek vadolunmak 
biçiminde alınmış.    Bilgisayarda bu kelimelerin altının kırmızı çiz-
giyle çizilmesine de bir anlam veremedim. Kelimenin aslı va’d olup 
ayın sesi düşmüş sayıldığından ve ses kaybı olduğundan yardımcı 
etmek, olmak fiilleriyle bitişik yazılır.  Derste buna benzer örnekler 
vererek öğrencilere Türkçe Sözlük’e, Yazım Kılavuzu’na bakmalarını 
önerirdim. Bazıları bunu garip karşılardı. Öğrencilere göre sözlüğe 
İngilizce, Fransızca kelimeler için bakılır. Onların bu savunmasını 
Türkçe Sözlük’e yabancı kökenli kelimeler için bakılır diye yorumla-
yalım. Şüphesiz Türkçe kelimelerden çok, kökeni Fransızca, İngilizce 
Arapça olan kelimeler için Türkçe Sözlük’e, yazımlarında hata yapma-
mak için de Yazım Kılavuzu’na bakıyoruz. Türkçe kökenli kelimelerin 
yazımı, söyleyişi bizi fazla zorlamıyor. Yazım Kılavuzu’na bir de keli-
me bitişik mi ayrımı sorusu ortaya çıktığında bakıyoruz. Yazım Kıla-
vuzu el altında bulunması gereken gerçek bir rehberdir. Ancak ondan 
yararlanmayı da bilmek gerekir. Buna rağmen kılavuza bakmayı eski 
tabiriyle zül sayanlar, kendilerine yakıştıramayanlar çoktur. 

Her şeyin doğrusu sözlüklere, kılavuzlara bakılarak öğrenilir demek 
istemiyorum. Bu sorunun eğitimle, öğretimle ilgili yanı var. Bu hiz-
meti okullar yerine getirir. Televizyonda Yazıklar olsun bu toplum 
bunu haketmedi cümlesinde geçen ha-ket-me-di sözünü üzerine basa 
basa birkaç kez tekrar eden konuşmacı, kalın k ( ق ) sesini e ünlüsün-
den dolayı ince okudu. Yazım Kılavuzu’nda hakketmek (hakk+etmek) 
bitişik yazılır. Bunun gibi kılavuzlarda “oyma, kazıma bu yolla şe-
kil verme” anlamında bir de hakketmek var, bu kelimedeki k ise ince 
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 ”dir. Konuşmacının kullandığı haketmedi bu durumda “oymadı, kazımadı’( ك )
demek oluyor. Kalın ünsüz taşıyan hakketmek sözü hakk etmedi biçiminde ayrı 
yazılsa bu karışmanın önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Belki hakk etmedi 
yazımı, söyleyişi düzeltir veya doğrular. Görüldüğü gibi kökeni Türkçe olma-
yan bunun gibi yüzlerce yazımı ve söyleyişi etkileyen söz var. Ayrıca kast et-
mek biçiminde kelime bitişik yazılması gerekirken basında ayrı yazanlar var. 
Derslerimizin bir bölümü yazımı ve söyleyişi ilgilendiren ve Türkçede yer et-
miş bu tür kelimelerle geçerdi. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda katıldığım bir kursta söz Doğu kökenli ke-
limelerin telaffuzuna, yazımına geldiğinde bana “Osmanlıca mı yoksa Arapça 
mı öğreniyoruz?” sorusu yöneltilmişti. Osmanlı Türkçesiyle Türkiye Türkçesi 
farkına örnek vermem gerekmişti. Deveran-ı dem, kıymet-i takribiye, nokta-ı is-
tinad Osmanlıca, tamlamaların yapısı ise Farsçadır. Türkçeleri ise kan dolaşımı, 
yaklaşık değer, dayanma noktası’dır.

Gazetelerin adını vermek istemiyorum. Köşe yazarı birtakım kelimesini ayrı 
yazmış, anlaşılan kılavuza bakma ihtiyacını duymamış. “Derslerde bir takım 
elbise diktirdim derken bir takım kelimesinin ayrı, birtakım sorunlar derken 
bunu bitişik yazarız.” derdim. Çalışma masasında yazım kılavuzu bulundur-
manın uygarlık belirtisi olduğu üzerinde dururdum. “Birtakım, Arapça köken-
li bazı kelimesine karşılık olarak gösterilmiş ise de bazı Türkçede değişik an-
lamlar kazanmıştır. Asıl biçimi ba’z (بعض) olan bu kelimeye -i iyelik eki eklene-
rek bazı dile mal edilmiş. Bir, biri, birisi örneğinde olduğu gibi bu da ba’z, bazı, 
bazısı biçiminde bir gelişme göstermiş. Bu hâliyle Türkçeye giren bazı biçimi 
sıfat, bazısı ise zamirdir. Bunun bazen biçimi de var, o da zarftır.” diyerek açık-
lamalarda bulunurdum. Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi görmüş olanların bu 
incelikleri bilmesini mecbur, mecburi, mecburen gibi bu üçlü biçimlerin dile bir-
likte girdiğine dikkat etmelerini isterdim. Bazı sıfatının iyelik eki alınca bazısı 
biçiminin zamir oluşuna bakıp bazısı kelimesine karşılık olarak kim soru zami-
rinden kimi belirsizlik zamiri ileri sürülmüştü. Sorun kimi insanlar / bazı in-
sanlar sözlerinde idi. Kimi arıyorsunuz sözündeki kimi ile kimi insanlar sözün-
deki çelişkiyi açıklamaya çalışırdım. Bu durumda zamirler iyelik eki alır mı 
sorusu ortaya atılırdı. O sırada öğrencilerden biri zamirlerin iyelik eki alabile-
ceğine dair ben-im biz-im kelimelerini örnek verdiğini hatırlıyorum. Bu açıkla-
ma başka bir konunun açılmasını gerektirmişti. Aslı benin, senin olan bu keli-
melerdeki -iŋ ekinin iyelik eki olmayıp tamlayan durum eki olduğunu tarihî 
dönemlerden örnekler verilerek anlatmıştım. Eksik kalmasın diye şuyum, bu-
yum örneklerinde -um ekinin bir yandan iyelik eki bir yandan da imek fiilinin 
çekiminde şahıs ekleri olduğuna da değinmiştim. Dersler hep böyle verimli 
geçerdi, konu konuyu açar, zevkle yürütülen bir ders yapılırdı. Kim soru zami-
ri üzerine gelen i iyelik eki kalıplaşmış, üzerine yeniden kimisi biçiminde yeni 
bir iyelik eki gelmiş, tıpkı, biri, birisi gibi. Bu açıklamalar içinde asıl incelik ki-
misi kelimesindedir, insan ve öteki canlılar için kullanılır, bazısı ise her türlü 
nesneler, olaylar için daha uygun düşer. Bazısı yerine kimi sözünün kullanıl-
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masının zorlama olduğunu, öğrencilerle müzakere ederdik. Sonuç olarak bazı-
sı da kimisi de dilde yaşayacak ve ilgili yerlerde kullanılacak doğrultusunda fi-
kir birliği ederdik. O günlerde öğrencilerle hayat çok daha canlı ve heyecan 
doluydu. 

Bir arkadaşımız En sonunda layığını buldu dedi. Layıkını mı, layığını mı? Bunu 
anlamak için kelimenin aslına bakmak gerekiyor. Arapça kökenli ilk hecesi 
uzun layık kelimesinin son sesi k (ق) kalındır, yumuşamaz, normalde layıkını 
buldu olması gerekir. Ancak elimizdeki Yazım Kılavuzu bu kelimeyi layık, -ğı, 
1941 yılında yayımlanmış İmlâ Kılavuzu ise layık, -kı, -ğı biçiminde almış. Her 
iki şeklin de kullanılabileceği belirtilmiş. Melek, felek / meleği, feleği gibi keli-
meler dışında yukarıda verilen kelimelere benzer örnekleri açıklamak o kadar 
kolay değildir. Bu işte bir yandan Arapça kökenli kelimelerin yapısı, baskısı öte 
yandan Türkçenin ses düzenine uygulama var. Türk Dil Kurumunca bugüne 
kadar yayımlanmış kılavuzlar gözden geçirildiğinde açıklanmaya muhtaç bu 
tür birçok kelimeyle karşılaşırız. 1941 yılında yayımlanmış İmlâ Kılavuzu’nda 
kelimeler âfak,-kı, tefrik,-kı, tevsik,-kı biçiminde verilmiş. Çekime girdiğinde 
son sesinin değişmeyeceği ve kalın ünlü alacağı belirtilmiş. Bugün kullanım-
da olan Yazım Kılavuzu’nda ise kelimeler yalnızca âfak, merak, tefrik, müdrik, 
tevsik biçiminde verilmiştir. Bir bakıma kelimelerin son hecesini kullanmada 
serbestlik tanınmış, böylece eskisine göre tutumda değişiklik olmuş tefrikı 
mümkün / tefriki mümkün her iki biçimin kullanımı da bu durumda doğru sa-
yılabilir mi? Söyleyişe bakıldığında tefriki yaygındır. 

Merak kelimesinde k kalındır. Bunu 1941 tarihli İmla Kılavuzu merak, -kı, -ğı 
olarak vermiş. Bir de idrak kelimesine bakalım. Son hece kalın ünlü ama k sesi 
ince (ك)’dir. Yazım Kılavuzu’da bu kelime idrak, -ki biçimindedir. Demek ki ke-
lime idrakten yoksun, idrakinde değil örneklerinde olduğu gibi ince sıradan ek 
alır. Öte yandan kitaplardan, gazetelerden taramalar yapılacak olursa idrak-
tan yoksun, idrakında değil yazılışlarına rastlamak mümkündür. Konuşanları 
dinlendiğimizde de kalın söyleyişler duyulabiliyor.  Kalın olan son heceden 
sonra getirilen ekin ünlüsünün kalın olması aslında Türkçenin ses düzenine 
daha uygundur. Yeri gelmişken tasdik kelimesine de bakalım. Söyleyiş tastik 
ama tasdik yazılıyor. 1928 yılında yayımlanan İmlâ Lugati’nde k sesinin kalın 
olduğu göz önüne alınarak tasdik, -kı biçiminde kaydedilmiş, 1941, 1956 yıl-
larında yayımlanan İmlâ Kılavuzu’nda da bu işaretlemeye uyulmuş,  kelime 
tasdik, -kı biçiminde çekimli durum için bir işaretleme yapılmıştır. Son yıllar-
da yayımlanan yazım kılavuzlarında ise kelimeler tasdik, tazyik biçimiyle yer 
almakta, çekimli durumları için ek bir işaretleme yapılmamaktadır. Böylece 
kelimeyi tasdiği, tazyiği biçiminde yazanın olamayacağı düşünülmüş. Son sesi 
kalın k olan benzer bir örnek de tevsik’tir. Durum böyle olmakla birlikte tastiki, 
tazyiki, tevsiki yazanlar da var. Görüldüğü gibi bu sorun kalın k yanında son 
hecedeki ünlünün ince olması sırasında ortaya çıkıyor. Ama son hecesi kalın 
olan tahakkuk kelimesinde bir sorun yok. Tahakkuku biçiminde yazılıyor ve 
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okunuyor. Birkaç örnekle açıklamaya çalıştığımız bu tür kelimeler yazım ve 
söyleyiş bakımından Türkçede birer sorun olarak kalmaya devam etmektedir.

Yazım Kılavuzu’na bakan meskûn mahal örneğinde olduğu gibi -kûn hecesinde 
u ünlüsü üzerine neden düzeltme işareti konduğunun sebebini merak edebilir. 
Merak etmeyen onu meskun, bazen de meskün diye yazıyor. Türk Dil Kurumu-
nun Yazım Kılavuzu’nda bu kelime meskûn biçiminde yer almış. Yeni Türk 
Harflerine geçildiği 1928 yılında yayımlanan İmlâ Lügati’nde bu kelime 
meskûn (مسكون) biçimindedir. O günden bu güne meskûn bu yazımıyla kullanıla-
gelmiştır. Burada vurgulanmak istenen k sesinin ince oluşu ve bu özellikten 
dolayı da kûn hecesinin ince okunmasıdır. Atatürk’ün “Siz orada yalnız düş-
manın değil milletin makûs talihini yendiniz.” sözünde yer alan makûs keli-
mesinde de kûs hecesi söyleyiş bakımından incedir ve üzerine düzeltme işareti 
konur.  Bazı yayınlara bu açıdan baktım gözden geçirdim, bazılarını genel ağda 
aradım, bu özellikteki kelimeler düzeltme işareti kullanılmadan yazılmış. 
Buna benzer yekûn, metrûk, mahkûm, mahlûk gibi kelimeler de var.  

Üzerinde durduğum bu örnekler zannederim okullarda dile getirilmez. Belki 
de dile getirilmesi Türkçenin aleyhine bir durum sayılır. Kullanımda meskun, 
yekun, mahkum yazan bu heceleri kalın değil aslına uygun olarak ince okuyor, 
söylüyor. Ancak kus, kun, kum hecelerinin kalın ünlü içerdiği hâlde neden ince 
okunduğu merak edilmiyor. Kılavuzlardaki yazımlara da açıklanması yapıl-
madığından bir anlam verilmiyor. 

Yazıma, söyleyişe Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde geniş yer verilirdi. Bu, biraz da öğretim üyelerinin aynı zamanda 
Türk Dil Kurumunda görevleri olmasından kaynaklanırdı. Hasan Eren, Zey-
nep Kokmaz, Vecihe Hatiboğlu derslerde yeri geldikçe kelimelerin yazımına 
zaman ayırırlardı. Hasan Eren hocamız en çok da kelimelerin bitişik mi ayrı mı 
olduğu üzerine dururdu. Bunun başta Rusça içinde bir sorun olduğunu belirtir 
ve her zaman “bitişik mi ayrı mı” adı altında bir yayın yapılması gerektiğini 
dile getirir, Rus bilim adamlarının böyle bir çalışması olduğunu söylerlerdi. 

Mezuniyet sonra Türk Dil Kurumunda göreve başladığım 1965 yılında hocam 
Vecihe Hatiboğlu Dil Bilgisi Kolu başkanı idi ve kılavuz üzerinde çalışılıyordu. 
Beni de bu çalışmaya kattılar. Yeni İmlâ Kılavuzu adıyla çalışma yayımlandı. 
Daha sonraki yıllarda adı Yazım Kılavuzu oldu. İhtilalden sonra, 1982 yılında 
kelimelerin yazımı meselesi gündeme getirilmiş, Millî Eğitim Bakanlığı 1982 
yılında Tebliğler Dergisi’nde bu konuda bir bildiri yayımlamıştı. Özellikle dü-
zeltme işareti üzerinde duruluyordu. Bu girişimin başlatılmasında Türk Dil 
Kurumunun da katkısı olduğu kanaatindeyim. Ardından 1985 yılında Türk 
Dil Kurumunda İmlâ Kılavuzu yayımlandı. Kılavuz, “Hazırlayan Prof. Dr. Ha-
san Eren” adıyla çıktı. Bundan önceki kılavuz yayınlarında böyle kişi adı yer 
almamıştı. Bu kılavuzda yazımda tartışma konusu olabilecek birtakım deği-
şiklikler getirilmişti. Bu yayın önceki kılavuzlardaki tutumdan yazım anlayışı 
bakımından farklıydı. Hocamız, bu değişikliklerin sorumluluğunu üzerine al-
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mış, eseri Türk Dil Kurumu yayını olarak kendi adını üzerine koyarak yayım-
latmıştı. Değişikliklerden biri nispet i’si ile ilgiliydi. Örnek olarak eskiden kıla-
vuzlardan nispet i’leri üzerine konan düzeltme işareti kaldırılmıştı. Hocamız 
edebî örneğinde olduğu bu yayına söz konusu sıfatları düzeltme işaretleriyle 
almıştı. Ayrıca lâzım örneğinde olduğu gibi lâ hecelerinden kaldırılmış olan 
düzeltme işareti bu yayında yeniden getirilmişti. Buna biraz da Millî Eğitim 
Bakanlığının Tebliğler Dergisi’nde yayımladığı bildiri yol açmıştı. Yazıda, söy-
leyişte yanlışlıklara sebep oluyor gerekçesiyle düzeltme işareti koymayı bu bil-
diri zorunlu kılmıştı. Ayrıca bitişik veya ayrı yazmada da bazı esaslar getiril-
mişti. Hocamızın bu yayını Türk Dil Kurumuna seçilen yeni üyelerce çok tar-
tışıldı, Yürütme Kurulunun ele aldığı başlıca konulardan biri oldu ve yeniden 
Yazım Kılavuzu çalışmaları başlatıldı. O yıllarda yapılan tartışmalar Türk ya-
zım tarihi bakımından araştırılmaya değer. Örnek olmak üzere Bugün Yazım 
Kılavuzu’nda yer alan lazım, layık, lavanta kelimelerine bakalım. Düzeltme işa-
reti kullanılmamıştır. 1941 ve 1956 yıllarında yayımlanan imla kılavuzların-
da bu kelimeler düzeltme işaretiyle lâzım, lâyık, lâvanta biçiminde yer almıştır. 

1956 yılında yayımlanan kılavuzun da adı İmlâ Kılavuzu’dur ve bu ad 1970’li 
yıllarda Yazım Kılavuzu diye değiştirildi, Hasan Eren’in yayınında İmlâ Kılavu-
zu adına yeniden dönüldü. Aradan birkaç yıl geçti, adı tekrar Yazım Kılavuzu 
oldu. Yazım konusuyla çok uğraşıldı, çok değişiklikler, düzeltmeler yapıldı. 
Yalnızca düzeltme işareti ( ^) ile ilgili olarak 1940’lı yıllardan bu yana yapılan 
değişiklikler ele alınsa başlı başına bir yazı konusu olur. 1941 ve 1956 tarih-
lerinde Türk Dil Kurumunca yayımlanan kılavuzlarda samimî kelimesi dü-
zeltme işaretiyle gösterilmiş, elimizdeki Yazım Kılavuzu’nda ise kelime samimi 
biçimindedir. Şimdi gazetelere bakıyorum, askeri uzmanlar sözünde düzeltme 
işareti kullanılmazken hâlâ örneğinde Yazım Kılavuzu’na uyuluyor. Anlamca 
farklı olan vakıf vâkıf / dahi dâhi / adet âdet ayrımına genellikle dikkat ediliyor. 
Fedakâr, sanatkâr, bestekâr örneklerinde ise düzeltme işaretinin kullanılması 
yazarına ve gazetelerin tutumuna göre değişiyor. Yazım Kılavuzu’nda selam, 
ilan köşe yazarının yazısında selâm, ilân biçimindedir. 

Batı kökenli kelimeler ise eskalasyon (yıllık fiyat artışı) örneğinde olduğu 
gibi düzeltme işareti bakımından muaf tutulmuştur. Bu durumda la hecesi-
nin kalın okunması ihtimal dâhilindedir. Batı kökenli kelimelerdeki la hecesi 
üzerine düzeltme işareti konmuyor. Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda 
da spekülasyon, spekülatif, spekülatör kelimelerinde görüldüğü gibi düzeltme 
işareti yoktur. Sık sık duyduğumuz, basında rastladığımız volatilite (para bi-
rimlerinde inişli çıkışlı durum), bunlardan biridir. Eskalasyon, volatilite gibi lâ 
heceleri ince okunan Batı kökenli yabancı kelimeler henüz Yazım Kılavuzu’na 
girmemiştir. Son heceleri ince okunan sinyal, -li, mareşal, -li, vebal, -li, festival, 

-li, normal,-li gibi kelimelerde ince sıradan ek aldığında ekin ince ünlü olması 
gerektiği uyarılırken radikal karnaval global, total, pedal, enstrümantal, marji-
nal, spesiyal gibi kelimelerde böyle bir işaretleme yapılmamıştır. 
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Tarihî derinliği, coğrafi genişliği olan bir dili konuşuyoruz. Yazarken, konu-
şurken çeşitli tutarsızlıklarla karşılaşılabiliyor. Buna büyük ölçüde Türkçede 
bulunan yabancı kelimeler yol açıyor. Tereddüte mahal yok diye yazanlar var. 
Tereddüte mi tereddüde mi böyle ikili kullanımlara basında rastlanıyor. Yazma-
ya, yazar olmaya karar vermiş olanlardan kelimenin aslının tereddüd olduğu-
nu, tereddüd‘ün Türkçeye geçerken kurala göre son sesin sert ünsüze dönüş-
tüğü ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde tereddüde biçimini aldığını normal 
olarak bilmesi beklenir. Bunu gibi kökü yabancı binlerce kelime var. tasvib, hall, 
redd, derc, rakib iken Türkçede kurala göre tasvip, hal, ret, derç, rakip olmuş, 
sesliyle başlayan ek getirdiğimizde tasvibi, halli, reddi, derci, rakibi biçiminde 
yazımları değişmiştir. Aslında Yazım Kılavuzu bu tür sorunlu yabancı kökenli 
kelimeler için hazırlanmıştır, ona sık sık başvurmak gerekiyor. Kılavuzda hal, 

-li (pazar yeri), hal, -ll (çözme, eritme), hal (tahttan indirme), hâl, -li (durum) 
kelimeleri ayrı ayrı gösterilmiş. Yazım Kılavuzu’nda verilmiş olan tesvip, -bi, şe-
kil,-kli, tereddüt, -dü, hal,-li yazımları görünüşte yazara, özellikle öğrenciye bir 
şey ifade ediyor ama değişmenin sebebi gene de kapalı kalıyor.  Açıklanmaya 
ihtiyaç duyulur. Bu açığın okullarda çeşitli uygulamalarla giderilmesi beklenir. 
Anladığım ve gördüğüm kadarıyla yoğunlaştırılmış testle eğitimde yazım ve 
söyleyiş konularına pek yer verilmiyor. Okullarda Yazım Kılavuzu kullanma-
nın ne derece yaygın olduğu konusu hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Şimdi 
uzman öğretmen kadrosundan bahsediliyor. Verilecek eğitimde öğretmenleri 
yazım ve söyleyiş konularında da uzmanlaştırmak mümkün olabilir.     


