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Öz 
Herakleitos doğada her şeyin değiştiğini ve değişmeyen tek şeyin değişimin bizatihi kendisi olduğunu 

ifade eder. Bu ontolojik yargı duygu ve düşüncelerin yazıya aktarılma biçimi olan dil olgusu için de geçerlidir. 
Nitekim bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerden kaynaklı hız ve hızlı iletişim olgusunun genel olarak yazı 
dilinin kullanımı üzerinde birtakım değişimlere sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Bu değişimlerden doğal 
olarak Türkçe yazı dili de etkilenmektedir. Çalışmada piktografik ve semitik yazı sistemlerinin Türkçe yazı dili 
üzerindeki etkisine dikkat çekilmek istenmiştir. BöyleceTürkçe yazı dili üzerindeki piktografik etkinin çoklu-
model dil olarak da isimlendirilen ve bir nevi piktogram fonksiyonu gören emojilerin kullanılması ile, semitik 
etkinin ise yazıda sadece ünsüzlerin kullanılması (ünlülerin kullanılmaması) ile gerçekleştiği örnekler üzerinden 
ortaya konulmuştur. Bu minvalde çalışmanın ilk hipotezini “Türkçe yazı dili üzerindeki piktografik ve semitik 
etkinin sebebi hız ve hızlı iletişim olgusudur” şeklindeki hipotez teşkil etmektedir. Yazı sistemlerinin gelişim 
seyrine bakıldığında duygu ve düşüncelerin sırasıyla resim-yazı (piktogram), kavram-yazı (logogram) ve ses-
yazılar (fonogram) aracılığıyla yazıya aktarıldığı görülmektedir. Bunun dışında hem kavramların hem de seslerin 
birarada yer aldığı piktofonetik yazı sistemleri yanında sadece sessiz harflerin gösterildiği semitik yazı sistemleri 
ya da abugida adı verilen hecesel yazı sistemleri aracılığıyla da duygu ve düşünceler aktarıla gelmiştir. 
Çalışmanın ikinci hipotezini ise “yazı sistemlerinin tarihsel olarak piktogram-ideogram-fonogram şeklindeki 
evriminin günümüzde tam tersi bir süreci de içerek şekilde gelişim göstermesidir” şeklindeki hipotez teşkil 
etmektedir. Her yazı sistemi onu kullanan milletlerin düşünce sistematiğini de ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 
çalışmada Türkçe yazı dilindeki düşünce sistematiğindeki değişimler de ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Piktogram, logogram, fonogram, emoji, semitik yazı 

Abstract 
Heraclitus expresses that everything in nature is changed and the only thing that does not change is the 

change itself. This ontological jurisdiction also applies to the phenomenon of language, the mode of transferring 
feelings and thoughts to the writing. Indeed, it is observed that the developments in computer technology have 
caused some changes on the usage of the writing language in general because of speedness and rapid 
communication. In this study it is aimed to draw attention to the effect of pictographic and semitic writing 
systems on the Turkish language. In this way, the pictographic effect on the Turkish writing language will be 
revealed through the use of emogies, which are also called multi-model languages and function as a kind of 
pictogram while the semitic effect through the use of consonants only (omitting of vocals) in writing. The first 
hypothesis of this study claims that the reason of the pictographic and semitic effect on the Turkish language is 
the phenomenon of rapidness and rapid communication.  When the history of writing systems is viewed, it is 
seen that emotions and thoughts are transferred through the pictograms, the logograms and the phonograms 
respectively. Apart from this, the emotions and thoughts have been conveyed both pictograms and picto-phonetic 
systems, where both concepts and voices are located together or through semitic writing systems, in which only 
the consonant letters are shown, or through syllabic writing systems called abugida. The second hypothesis of 
the study claims that the evolution of writing systems historically evolves in the form of pictogram, ideogram 
and phonogram by contradicting the present day. Every writing system also reveals the system of thought of a 
nation who use it. In this context, the changes in the system of thought in the Turkish writing language will be 
tried to be revealed.   

Keywords: Pictogram, logogram, phonogram, emogy, semitic writing 

 

 

 



Giriş 

Dil kavramından bahsedildiğinde genel olarak sesli dil anlaşılmaktadır. Bununla beraber 
insanoğlu söylenenleri kalıcı kılmak maksadıyla sesli dil dışında değişik yollar aramış ve değişik yazı 
dizgeleri geliştirmiştir. Sözlü dili yazılı hale forma sokma için iki temel yönteme başvurulmuştur. 
İlkinde gösterenler diğerinde gösterilenler yazıya geçirilmiştir. Gösterilenlerin yazıya geçirildiği 
dizgelere Çin yazı sisteminde olduğu gibi kavramsal yazılar örnek verilebilir. Gösterilenlerin yazıya 
geçirildiği yazı sistemleri ise her hece için bir yazı birimin oluşturulduğu Sanskrit ya da Japon yazı 
sistemlerindeki gibi abugida adı da verilen hece yazısı ile her sesbirim için bir yazı birimin 
oluşturulduğu Yunan, Latin, Kiril, Hangul, Ermeni, Gürcü, Arap ve İbrani yazı sistemlerindeki gibi 
alfabe yazısı olmak üzere ikiye ayrılmıştır*(Huber, 2013:1 20).  

Sözlü dil ve yazı kavramlarının birbirlerinden farklı iki göstergeler dizgesi olduğu açıktır. 
Yazının asli amacı sözlü dili yazıya aktarmaktır. Bununla birlikte yazı sistemleri birçok durumda 
kendine özgü bir gerçeklik kazanmak suretiyle genellikle dili durağanlaştırdığı, geleneği koruduğu ve 
her türlü bildirimin aktarım aracı durumuna girerek kendisini kurumsallaştırdığı ifade edilmektedir. 
Bazen de tarihsel koşulları etkisiyle sözlü dille yazılı dil arasında büyük bir kopukluk da 
oluşabilmektedir. Yazıyla söyleyiş arasındaki kopukluğun başlıca nedenlerinden biri olarak sözlü dilin 
evrim geçirmesine rağmen yazının değişmeden olduğu gibi kalması ileri sürülmektedir. Bu çalışmada 
yazı sistemlerin de birbirlerinden etkilendiğini ve zamanla birtakım nedenlerden ötürü değişime maruz 
kaldığı ileri sürülmektedir. Bu minvalde günümüzde de hız ve hızlı iletişim olgusundan ötürü Türkçe 
yazı sisteminin diğer yazı sistemlerinden etkilendiği gözlenmektedir (Vardar, 2001: 82-83).  

Herakleitos“ta pantarhei”* diyerek eşyanın tabiatı gereği her şeyin değişime tabi olduğunu ve 
değişim hayatın olmazsa olmaz ontolojik bir kuralı olduğunu vurgulamıştır. Bu değişimden özellikle 
sosyal yaşam ve onun önemli bir parçasını teşkil eden dil olgusu da etkilenmektedir. Her asrın bir 
ruhunun ve onu diğerlerinden ayıran bir mümeyyiz vasfının olduğu ifade edilebilir. Günümüzün en 
önemli vasfının ise hız ve hızlı iletişim olgusunda yattığını ifade etmek yanlış olmasa gerektir. Hız ve 
hızlı iletişim olgusunun özellikle dil ve buna bağlı olarak yazı sistemleri üzerinde birtakım etkileri 
olduğu görülmektedir.20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve özellikle 21. yüzyılda muazzam bir 
ivme kazanan bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yazı 
sistemlerinin de bu gelişmelerden etkilendiği görülmektedir. Bu meyanda çalışmada Türkçe yazı dili 
üzerindeki piktografik ve semitik etki incelenmiştir*. Çalışmanın ilk hipotezi olaraksa Türkçe yazı dili 
üzerinde gözlemlenen piktografik ve semitiketkinin en önemli sebebinin yukarıda zikredildiği gibi bu 
yüzyılın mümeyyiz vasfını teşkil eden hız ve hızlı iletişim olgusunda aranması gerektiği üzerinde 
durulmuştur. Bir başka deyişle duygu ve düşüncelerin aktarılmasında bir bildirişim aracı olarak 
emojiler gibi piktogramlardan ya da sadece ünsüzlerden istifade edilmesinin sebebi hız ve hızlı 
iletişim olgusuna bağlanmıştır. 

Piktografik ve semitik yazı sistemlerinin Türkçe yazı sistemlerindeki etkisi bilgisayar ve 
iletişim teknolojilerindeki gelişmelere ve buna bağlı olarak hız ve hızlı iletişim olgusuna bağlanmıştır. 
Her ne kadar alfabe sistemlerinin temelini teşkil eden piktografik yazı sistemi geleneksel iletişim 
ortamlarında kayda değer bir şekilde el emeği ve becerisini gerektirdiği için dezavantajlı olmakla 
birlikte günümüzdeki bilgisayar teknolojileri ile bu olumsuzluğun aşıldığı ve dolayısıyla emojiler gibi 
piktogramlarya da sadece ünsüzlerin kullanılması suretiyle iletişimin daha hızlı ve basit bir şekilde 
gerçekleştirildiği vurgulanmıştır (Crowley ve Heyer, 2010: 85). Buna bağlı olarak çalışmanın ikinci 
hipotezi olarak isePulgram’ında (1976:4) ettiği gibi kavramsal yazıdan alfabelere doğru gelişen, bir 
başka deyişle piktogram-ideogram-fonogram şeklinde gelişen yazı sistemlerinin evriminin günümüzde 

                                                           
*Bir başka sınıflandırma ise şu şekildedir: 1. Görüntüsel yazı (Resim yazı) 2. Kavramsal yazı 3. Sesçil Yazı (Vardar, 
2001:83-84).  
* Orijinal ifade “τὰπάνταῥεῖκαὶοὐδὲνμένει” şeklindedir. Yani “herşey değişir ve hiçbir şey kalıcı değildir” anlamına 
gelmektedir.  
*Çalışmada iki veya daha fazla kelimenin baş harflerinin biraraya getirilmesiyle oluşturulan akronim (kısma ad) uygulamaları 
incelenmeyecektir. Akronimlere “anladığım kadarıyla” anlamına gelen AIUI (as I understand it), “tekrar burada olacağım” 
anlamına gelen BBL (be backlater), “sizi tanıyor muyum?” anlamına gelen DIKU (do I knowyou?) ya da “size borçluyum” 
IOU (I oweyou) vb. onlarca örnek verilebilir (http://tr.bab.la/cumle-kaliplari/kisisel/sms-sohbet/turkce-portekizce Erişim 
Tarihi: 30.09.2017). 



tam tersi bir süreçle fonogram-ideogram-piktogram şeklinde bir gelişim seyri de izlediği iddia 
edilmektedir*.   

Çalışmada geçen piktografik ve semitik etkiden kasıt, bir değer yargısını ihtiva eden herhangi 
bir dil üzerindeki olumlu ya da olumsuz etki değil, herhangi bir dildeki değişimin nesnel yargılardan 
arındırılmış bir şekilde ortaya konulmasıdır. Literatürde anında mesaj uygulamalarının 
(instantmessage) dil üzerinde olumlu ve olumsuz yönde olmak üzere iki şekilde etkilediğinden 
bahsedilmektedir. Bir görüşe göre yeni tür iletişimle birlikte dil aşınmakta olup anında mesajlaşma 
uygulamalarının dili olumsuz (bastardization of language) yönde etkilediğini savunmaktadır. Bir diğer 
görüşe ise yeni tür iletişimin zorunlu olarak kendi sözlüğü, grameri, yazı sistemi ve kullanım 
şartlarının olması gerektiği ifade edilmekte ve bu durumun da olumlu bir gelişme olduğunun altı 
çizilmektedir (Tagliamento ve Dennis, 2008: 4). Dünyanın birçok yerinde olduğu “mesajca” olarak da 
isimlendirilen ve anında mesajlaşmaya dayalı bu yeni dil olgusunun dil üzerindeki etkileri 
tartışılmaktadır. Bu yeni dile olumlu yaklaşanlar bakış açısına göre bir dilin ifade alanının 
daralmasının o dili bozduğunu ifade etmektedirler. Bir dilde kullanılan bazı kelime ve ifadeler 
zamanla yok oluyorsa, yeni kelimeler ve ifadeler de ayın şekilde oluşabilir. Yeni ifadelerin oluşmasını 
engellemeye çalışmak dili kısırlaştırmak olduğunu savunmaktadırlar. Neolojizmin kötü bir şey 
olmadığı savunulmaktadır1. Dolayısıyla çalışmada öncelikle yazı sistemlerinin tarihsel açıdan gelişimi 
ve günümüzdeki yazı sistemlerindeki durumun ortaya konulduğu ve ayrıca Türkçe’nin diğer yazı 
sistemlerinden nasıl etkilendiği hususu nesnel bir bakış açısıyla analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Bulgular 

Yazı Sistemlerinin Gelişim Tarihi 

İnsanoğlu binlerce yıldan beri resimler ve göstergeler aracılığıyla mesaj iletmenin birçok 
yolunu bulmuştur. Düzenli bir göstergeler bütünü olarak yazı sistemleri de bu mesaj iletme yollarından 
birini teşkil etmektedir. Bazı bilim adamları tarafından yazının birbirinden bağımsız bir şekilde üç 
farklı bölgede en az üç kez icat edildiği ifade edilmektedir. Bunlar MÖ 3.000 civarında 
Mezopotamya’da Dicle ve Fırat civarında, MÖ 1500 civarında Çin’de ve MÖ 3. ila 4. yüzyıllarda Orta 
Amerika’daki yazı sistemleridir. Yazılı kültürün bu üç özgün bölgesi uzun süre boyunca birbirinden 
bağımsız şekilde gelişmiştir. Yazı, kısıtlı bir alanda gelişme göstermiş olan Orta Amerika yazı sistemi 
sarfınazar edilirse dünyanın büyük bir kısmına temel olarak iki bölgeden yayılmıştır. Batı Asya, 
Avrupa ve Afrika’nın yazı sistemlerinin kökü Mezopotamya’da Sümerlerle doğmuş geleneğe 
uzanırken; Doğu Asya’nın tüm yazı sistemleri Çinceden türemiştir (Janson, 2016: 74-75).  

İnsanoğlu tarafından oluşturulan ilk yazı sistemine bakıldığındabelirlibir nesneyi ya da bir 
varlığı temsil eden ve resimlerden oluşan resimyazının (görüntüsel yazı) olduğu görülmektedir. Sözlü 
dile gönderme yapmayan uzlaşımsal nitelikli görüntülerden oluşan ve piktogram olarak da 
isimlendirilen resimyazıları hafızaya yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur (Vardar, 1998: 111). 
Zamanla birden fazla piktogramın biraraya getirilmesi ile birlikte ideogram ya da logogram olarak da 
isimlendirilen kavram yazılar(fikiryazı) oluşturulmuştur. Böylece piktogramlar anlamlarını gönderme 
yaptıkları nesneden değil dekendi bağlamlarından almaya başlamışlardır. Bu noktada yazı sistemleri 
tarihine bakıldığında insanoğlunun bu konudaki en önemli buluşu olan piktofonetik* karakterlere 

                                                           
*Pulgram’a göre (1976: 4) dillerin evrimi sınıflandırıldığında şöyle bir sonuca varılmaktadır: Yazı-öncesi dönemden yazıya 
doğru bir evrim geçirmiştir. Yazı-öncesi dönem sistemik bakımdan piktoral, yazı dönemleri ise logografik, sillabik, alfabetik, 
fonemik, fonetik, spektro-grafik yazıları kapsamaktadır.   
1http://www.turkcede.org/turk-dili/857-kisa-mesaj-dili-turkceyi-bozuyor-mu.html (Erişim Tarihi: 28.10.2017) 
*Piktografik, ideografik ve piktofonetik karakterler bugün sadece günümüze kadar ulaşmış en yaşlı dil olan Çince’de 
bulunmaktadır. Dolayısıyla zikredilen sınıflandırmanın daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuda bazı örnekler üzerinden kısa 
bir açıklama yapılması işlevsel olacaktır. Çince karakterler belirli bir modele ya da önceden oluşturulmuş örneklere uygun bir 
şekilde yaratılmıştır. Binlerce Çince karakter olmasına rağmen bu karakterler gelişigüzel ve sistemsiz değildir. Bilakis 
kurallarla yapılandırılmış ve oluşturulmuştur. Çince karakterleri oluşturmak için kullanılan farklı yöntemlere 
“造 字 方(zào) (zì) (f 法āng) (fǎ)” adı verilir. Çin’in ilk sözlüğü olan ShuowenJiezi’de (Karakter Tahlili ve Açıklaması) görüldüğü 
gibi, Çin’in Han Hanedanlığı döneminden beri karakter oluşturma yöntemleri, Çince karakterleri tahlil etme araçları olarak 
kullanılmıştır. Temel oluşturulma yöntemlerine göre Çince karakterler dört ana grupta sınıflandırılabilir: Piktografik 
karakterler  (象 形(xiàng) (xíng)), kendi kendini açıklayan karakterler(指 事(zhǐ) (shì)), çağrışımsal bileşikler  (会 意(huì) (yì)) ve 
piktofonetik karakterler (形 声(xíng) (shēng)). Şimdi her bir karakter grubuna bir göz atalım:  



                                                                                                                                                                                     
1- Piktografik Karakterler: Örneğin  “刀(d 牛āo)”, “ (ni 羊 牙ú)”,“ (yáng)” ve “ (yá)” gibi benzeri karakterlerin dahil olduğu 
bazı Çince karakterler resimlerden türemiştir. Bu karakterler doğrudan, nesnelerin şekillerini betimlemektedir. Bu karakter 
oluşturma yöntemine piktografik karakter oluşturma yöntemi adı verilmekte ve bu şekilde oluşturulan karakterlere 
piktografik karakterler denilmektedir. Bu karakterlerin ekserisi doğal dünyada veya gerçek yaşamda var olan somut nesneleri 
betimlemektedir. Bunlar bütün Çince karakterlerin temelini teşkil etmektedir. Özgün anlamıyla “文 字(wén) (zì)” kelimesindeki  
“文(wén)” karakteri “resme benzeyen şekil” anlamında olup dövmeli bir insana benzemektedir. Şimdiye kadar tartıştığımız 
bütün karakterler yani insan bedeni, alet-edevat, doğa ve hayvanları betimlemek için kullanılan karakterler piktografik 
karakterlerdir. Çince karakterlerin sadeleştirilme dönemlerinde dahi bazı piktografik karakterler varlığını korumaya devam 
etmiştir. Örneğin “uçmak” anlamındaki “飞(fēi)”  karakteri kanatlarını çırpan bir kuşun yandan görünüşünü; “kaplumbağa” 
anlamındaki  “龟(guī)” karakteri başını ve kuyruğunu sallayan bir kaplumbağayı;  “伞(sǎn)” karakteri de açık konumdaki bir 
şemsiyeyi resmetmektedir.   
2- Kendi Kendini Açıklayan Karakterler:Piktografik karakterlerin oluşturulmasından sonra diğer Çince karakterlerin 
oluşturulması kolay bir hale gelmiştir. Örneğin anlamı “keskin” olan  “刃(rèn)” karakterini elde etmek için yapmamız gereken 
tek şey, keskin tarafı göstermek için bıçak anlamındaki “刀(dāo)”  karakterine bir nokta eklemektir. Örneğin “木(mù)” 
karakteri “ağaç” anlamına gelmektedir.  Bir ağacık kökünü göstermek için Çince karakterleri nasıl kullanabiliriz? Yapmamız 
gereken tek şey “木(mù)” karakterinin alt kısmına yatayına bir çizgi eklemektir. Sonuç “kök” anlamındaki  “本(běn)” 
karakteridir. Bugün Çinliler “kök”, “temel” veya “asli”  anlamındaki “根(g 本ēn) (běn)” kelimesini sıkça kullanır. Bu karakter 
oluşturma yöntemine “ideografik karakter oluşturma yöntemi” adı verilmektedir. Bu şekilde karakter oluşturma yöntemine 
“kendi kendini açıklayıcı karakter oluşturma yöntemi” adı verilmektedir.  “刃 本(rèn)” ve “ (běn)” karakterlerinden başka bir 
diğer örnek “dal” anlamındaki “末 木(mò)” karakteridir. Bu karakter “ (mù)” karakterinin üst kısmına yatayına bir çizgi 
eklenerek oluşturulur.  “二” : Bu “iki” anlamındaki karakter değildir. Bu “一” karakterin üst kısmına bu “一” karakterin 
eklenmesiyle “üst, üstte” anlamındaki 上(shàng)” karakteri elde edilir. Bu karakterin “一” alt kısmına bu “一” karakter 
eklendiğinde ise “alt, altta” anlamındaki “下(xià)” karakterine ulaşırız. Bu “lezzetli” anlamındaki “ 甘(gān)” karakteridir. 
Böylece lezzetli bir şeyleri tattığınız da ağzınızın alacağı şekil vurgulanmıştır: Bu “母(mǔ)” karakterinde ise bir annenin 
göğsü vurgulanmıştır. 
3- Çağrışımsal Bileşikler (İdeografik Karakterler): Hem piktografik hem de kendi kendini açıklayan karakterler bağımsız 
karakterlerdir. Bu karakterlerin miktarı kısıtlı olsa da daha önce ifade edildiği gibi Çince karakter sisteminin temelini teşkil 
ettikleri ve bileşik karakterleri oluşturmak için karakter bileşeni olarak kullanıldıkları için önem arz etmektedir. Bileşik 
karakterlerin sayısı bağımsız karakterlerin sayısından kat be kat fazladır. Bileşik karakterlerin iki türü bulunmaktadır: 
Çağrışımsal bileşik karakterler (bundan sonra çağrışımsal bileşikler denilecek) ve piktofonetik karakterlerdir. Önce 
çağrışımsal bileşiklere bir göz atalım. Örneğin iki “人(rén)” (anlamı insan) karakteri bize başka birini takip eden bir insan 
betimleyen ve “takip etmek” anlamına gelen “从 人(cóng)” karakterini vermektedir. Üç tane “ (rén)” karakteri birlikte 
yazıldığında ise anlamı “birçok insan” olan “众(zhòng)” karakterine ulaşırız. İki tane “木(mù)” karakteri yan yana 
yazıldığında anlamı “birçok ağaç” olan “林(lín)” karakterine ulaşırız. Üç tane “木(mù)” karakteri yan yana yazıldığında ise 
anlamı “orman” olan “森(sēn)” karakterini elde ederiz. Bu karakterlerin bütün bileşenleri söz konusu karakterinki ile ilişkili 
olan anlamlara vurgu yapmaktadır Bu karakter oluşturma yöntemine çağrışımsal bileşik karakter oluşturma yöntemi adı 
verilmektedir. Yani tekil bileşenlerin anlamları birleştirilir. Bu şekilde oluşturulan karakterler çağrışımsal bileşikler olarak 
bilinir. Piktografik ve kendi kendini açıklayan karakterleri statik bir resme benzetilirse, o halde çağrışımsal bileşikler olarak 
tanımlanan bu statik resimlerin birleştirilmesini bir nevi “animasyon” a benzetilebilir. Gerçekte anlamı “karakter” olan 
“字(zì)” karakteri bir çağrışımsal bileşiktir. Karakterin altında yer alan “子(zǐ)” karakteri “çocuk” anlamına gelirken; 
karakterin üst tarafındaki “宀” bile 字şeni “ev”i temsil etmektedir.“ (zì)” karakterinin özgün anlamı “çocuk doğurmak” veya 
“reprodüksiyon yapmak” idi. Böylece bu karakter, bir evin içinde doğan çocuk fikrini betimlemektedir. Başka bir örnek olan 
“休(xiū)” karakterine bakalım. Daha önce zikredildiği gibi  “亻 木”ve ” ” bileşenleri sırasıyla “insan ve “ağaç” anlamında 
gelmektedir. Bu bileşenler birlikte yazıldığında bir ağaca yaslanan ve dinlenen birini resmetmekte ve böylece “dinlenmek” 
anlamına gelen karaktere vurgu yapmaktadır. Eski zamanlarda “保(bǎo)” karakteri bir çocuğu kucağında tutan yetişkini 
betimleyen bir şekilde yazılmaktaydı. Gerçekten de bu karakterin özgün anlamı “çocuk bakmak” anlamındaydı. Bugün de 
Çinliler çocuklara bakan kişilere atıf yapmak için bakıcı anlamına gelen “保 姆(bǎo) (mǔ)” sözcüğünü kullanırlar. Çince 
“男 力(nán)” karakterinde yer alan “ (lì)” bileşeni bir tarlayı işlemek için kullanılan bir aleti betimlemekte ve böylece “çiftçilik” 
anlamını ihtiva etmektedir. Eski Çin’de tarlalarda çalışanlar erkekler idi. Bu, “erkek” veya “adam” anlamındaki “男(nán)” 
karakterinin kökenidir. “Oturmak” anlamındaki “坐(zuò)”  karakteri ise yere oturan (土(tǔ)) iki insanı ( 人(rén)) 
resmetmektedir. Çince “泪(lèi)” karakteri, anlamı “su” olan  “ 氵 三” radikalinden ( (s 点 水 儿ān) (diǎn) (shuǐ) (ér)) ve anlamı “göz” 
olan “目(mù)” karakterinin birleşiminden oluşmuştur. Böylece gözden akan su, “gözyaşı” anlamına gelen “泪(lèi)” karakterini 
oluşturmuştur. Çince “初(ch 礻 衣 字ū)” karakterinde,  “ ” radikali ( (yī) (z 旁 儿ì) (páng) (ér)) “elbise” anlamındaki “衣(yī)” 
karakterinden türemiştir. Bu radikalin “ 刀(dāo)” karakteriyle birleştirilmesi suretiyle özgün anlamı “bir bıçak yardımıyla bir 
elbiseyi kesmeye başlamak” olan “初(chū)” karakteri olu 初şmuştur. Bugün “ (chū)” karakteri bir şeylerin “başlangıc”ına vurgu 
yapmak için kullanılır. “鸣(míng)” karakteri: Kuşlar da, insanlar gibi şarkı söylemek için ağızlarını kullanır. Bu yüzden 
“鸣(míng)” karakteri “ötmek” anlamına gelmektedir. Çağrışımsal bileşikler, Çinlilere bir bakışta karakterlerin anlamlarını 
kavrayabilmelerine ve bu karakterlere açık ve basit bir şekilde bir anlam yükleyebilmelerine imkân sağlamıştır. Bu yüzden 
yeni Çince karakterlerin oluşturulması daha çok çağrışımsal karakter oluşturma yöntemine dayanmıştır. Örneğin:  
“Saplanmak” anlamındaki “卡(kǎ)” karakteri:  Ne “yukarı” (上(shàng)) ne de “aşağı” (下(xià)) saplanmaktır. Şimdi gerçekten 
saplanıp kaldınız! Söndürmek anlamındaki “灭(miè)” karakteri: Bu “一” bir kapak veya örtüye benzemektedir. Bir “yangın”ın 
(火(huǒ)) üzerine bir kapak eklemekle “söndürmek” anlamındaki “灭(miè)” karakterini elde ederiz. Diğer çağrışımsal 
bileşikler daha da kolaydır. Yapmanız gereken tek şey bileşiği oluşturan bileşenleri yüksek sesle okumak olacaktır. Böylece 
karakterin anlamına ulaşabilirsiniz. Örneğin “eğimli” anlamındaki “歪(w 不āi)” karakteri  “ (bù)” (değil)+ “正(zhèng)” (düz) 
karakterlerinden; “gerek yok” anlamındaki “甭 不(béng)” karakteri “ (bù)” (değil)+  “用(yòng)” (gerekmek)  karakterlerinden 



kısaca bakmakişlevselolacaktır.Şöyleki: Piktofonetik karakterlerde anlam doğrudan doğruya nesneyi 
canlandıran bir resimden değil de ses açısından ona yakın bir nesneden yararlanılmak suretiyle 
oluşturulmasına esasına dayanır. Piktofonetik karakterlerdeki zorluk ilgili göstergenin bir nesneye mi 
yoksa bir sese mi göndermede bulunduğunun anlaşılmasının zorluk ihtiva etmesidir (Jean, 2010: 11-
17). Piktofonetik karakterler ilk olarak İ.Ö. 4000’de Mısır’da ortaya çıkmıştır. Yazının nesneleri 
oldukları gibi tasvir eden piktogramlardanve sesleri temsil eden fonogramlardan oluştuğu ifade 
edilmektedir(Wilkinson 2009: 300). Dolayısıyla bu yazı sisteminde tasvir edilen nesnelere bakıp metni 
anlamını tahmin etmenin yolu bulunmamaktadır. Çoğu işaret, dilin sadece seslerini temsil ederken, 
kimi işaretler soyut ya da dilbilgisel anlam taşır (Janson, 2016: 79-80). Bazen de bir karakterin bir 
tarafı genel anlamı ya da anlamın özünü veren bir anahtarı (radikal) diğer tarafı ise sesçil bir ögeyi 
göstermektedir (Jean, 2010: 49).Bir başka deyişle bu yazı sisteminde birtakım yazıbirimleri zamanla 
ilk değerleri dışında değerler edinerek sesleri ya da seslemleri gösterebilmektedir (Vardar, 2001: 84).  

Yazının ilk olarak ortaya çıktığı Mezopotamya bölgesinde piktogramlar, bu yazıyı icat 
edenlerin kendi ruh durumlarını ya da hayallerini yansıtmak üzere seçtiği nesne ve sahneleri değil de 
gerçeklikten alıp düşüncemizde sürdürdüğümüz şeylerin tümünü yeniden üretme isteminden 
doğmuştur. Ancak etrafımızdaki şeylerin o kadar plastik nitelikli olmamakla birlikte yine de sabit ve 
gerçek olan pek çok boyutunu örneğin şeylerin hareketini, kendi aralarındaki ilişkilerini ve bunlardan 
edindiğimiz duyguları piktografik yazıyla temsil etmek fiilen olanaklı olmadığı için kullanılan işaretler 
büyük ölçüde azaltılarak bazı uzlaşımsal ve kestirme yöntemlere başvurulmuştur. Böylelikle herbirinin 

                                                                                                                                                                                     
ve son olarak “kir” veya “toz” anlamındaki “尘 小 土(chén)” karakteri  “ (xiǎo)” (küçük) + “ (tǔ)” (toprak, yer) karakterlerinden 
oluşmaktadır. 
4-Piktofonetik Karakterler:Çağrışımsal bileşiklerin her bir bileşeni bir anlamı temsil etmektedir. Bileşik karakterlerin diğer 
bir tipinde ise bazı karakterler anlamı; bazıları ise telaffuzu göstermektedir. Örneğin “伸(shēn)” karakterindeki  “kişi” 
anlamındaki “亻(dān)” göstergesi karakterin anlamını;  “申(shēn)” göstergesi karakterin telaffuzunu betimlemektedir.  
“奶(nǎi)” karakterindeki  “kadın” veya “dişi” anlamındaki “女(nǚ)” göstergesi karakterin anlamını; “乃(nǎi)” göstergesi 
karakterin telaffuzunu betimlemektedir. Bu karakter oluşturma yöntemine piktofonetik karakter oluşturma yöntemi adı 
verilmektedir. Bu şekilde oluşturulan ve bileşik karakterlerin ekseriyetini teşkil eden bu karakterlere piktofonetik karakterler 
adı verilmektedir. 
Piktofonetik karakterlerde, karakterin anlamını betimleyen bileşene “semantik unsur” ( 形 旁(xíng) (páng)) adı verilmektedir.  
“伸(sh 亻 奶 女ēn)” karakterindeki  “ (dān)” göstergesi; “ (nǎi)” karakterindeki “ (nǚ)” göstergesi semantik unsura örnek olarak 
gösterilebilir. Piktografik karakterlerde karakterin telaffuzunu betimleyen bileşene “fonetik unsur” (声(sh 旁ēng) (páng)) adı 
verilmektedir. “伸(sh 申 奶 乃ēn)” karakterindeki  “ (shēn)” göstergesi;  “ (nǎi)” karakterindeki  “ (nǎi)” göstergesi fonetik unsura 
örnek verilebilir. Bugün bazı Çince karakterlerin semantik unsurları kafamızın karışmasına sebep olabilir. Örneğin “财(cái)”, 
“账(zhàng)” ve “ 货(huò)” karakterlerinin hepsinin anlamı “para” ile ilişkilidir. O halde neden bu karakterlerin her birinde 
semantik unsur olan “贝(bèi)” (kaplumbağa kabuğu) göstergesi bulunmaktadır? Eski Çin’de insanlar para olarak kaplumbağa 
kabuğu kullanmıştır. Bu yüzden para ile irtibatlı birçok Çince karakterde semantik unsur olarak “贝(bèi)” göstergesi 
bulunmaktadır. Pek çok piktofonetik karakterin fonetik unsuru bir bütün olarak karakterin telaffuzuyla özdeş değildir. Ama 
telaffuzları benzerdir. Örneğin “吗 妈(ma)” (ma), “ (m 骂ā)” (mā), “ (mà)” (mà) karakterlerinin tonları  “马(mǎ)” (mă) 
karakterininkinden farklılık arz etmektedir.   “祥 详(xiáng)” (xiáng) ve  “ (xiáng)” (xiáng) karakterlerinin başı (başlangıç 
sessizleri)  “羊(yáng)” karakterininkinden farklılık arz etmektedir.  “坤(kūn)” karakterinin hem başı (sessiz harfi) hem de sonu 
(sesli harfi)  “申(shēn)” (shēn) karakterininkinden farklılık göstermektedir. Bu yüzden fonetik unsurlar bize Çince 
karakterlerin telaffuzunda yol gösterse de bütün piktofonetik karakterler sahip oldukları fonetik unsurlara göre okunamazlar. 
Dolayısıyla karakterlerin her zaman onları oluşturan fonetik unsurlara göre okunabileceği kuralına saplanıp kalırsak, birçok 
saçma hatayı da yapmaya devam ederiz. Çünkü binlerce yıllık süreç içerisinde Çince telaffuz büyük bir değişim geçirmiştir. 
Birçok durumda eski Çinliler tarafından kullanılan fonetik unsurlar, artık modern Çince için uygulanabilir değildir. 
Piktofonetik karakterler sadece karakterlerin anlamını değil; yüksek oranda telaffuzlarını da ifade eder. Bu yüzden birçok 
Çince karakter piktofonetik karakter oluşturma yöntemi kullanılarak meydan getirilir. Piktografik karakterlerin ana 
kurgusunun anlaşılması suretiyle henüz öğrenmediğimiz Çince karakterlerin anlamlarını ve telaffuzlarını tahmin etmeyi 
becerebiliriz. Elbette bir karakterin anlamını ve telaffuzunu tam anlamıyla bilebilmemiz için halen gerekli olan şey ise, 
sözlüğe bakmak veya başkalarına sormak olacaktır.  
Bazı bileşenler var ki bunların bazıları karakterlerin anlamını, bazıları ise telaffuzunu temsil etmektedir. Örneğin “骑(qí)”,  
“驴 驾 驶 马(lǘ)”, “ (jià)” ve “ (shǐ)” karakterlerindeki  “ (mǎ)” göstergesi atlara ili 吗şkin semantik bir unsurdur. Oysa “ (ma)”, 
“妈(m 骂ā)”, “ (m 码 马à)” ve “ (mǎ)” karakterlerindeki “ (mǎ)” göstergesi fonetik bir unsurdur ve bu karakterlerin telaffuzları 
“mă” ile benzerliğe sahiptir. Ayrıca bir bileşenin eş zamanlı olarak hem anlamı hem de telaffuzu betimlediği piktografik 
karakterler de bulunmaktadır.  Örneğin “娶(qǔ)” karakteri “bir kadını eve getirmek ve onunla evlenmek” anlamına 
gelmektedir.  Bu karakterdeki “取(qǔ)” semantik unsuru “gidip getirmek” veya “eve getirmek” anlamına gelmektedir. Aynı 
zamanda karakterin telaffuzunun da “qŭ” olduğunu göstermektedir. Piktografik karakterler ve kendi kendini açıklayan 
karakterler bağımsız karakterler olup hem çağrışımsal hem de piktofonetik karakterlerin dahil olduğu bileşik karakterlerin 
bileşenleri olarak kullanılabilir. Kısaca binlerce Çince karakter ifade ettiğimiz dört karakter oluşturma yöntemi kullanılarak 
meydana getirilir: Piktografik, ideografik, çağrışımsal bileşik ve piktofonetik karakter oluşturma yöntemleri (Dingguo ve 
Weidong, 2009: 35-51). 



anlam evreni çoğaltılmak suretiyle yukarıda da zikredildiği gibi ideogramlar (Bkz.: Şekil-1) 
oluşturulmuştur. Dolayısıyla piktogramların çeşitli tarzlarda birleştirilmesi suretiyle akılda olan aşağı 
yukarı herşey kolayca dile getirilebilmiştir* (BottéroveKramer, 2017: 39-40).  

Piktogram ve ideogramların ortaya çıkmasından sonra da yazı sistemlerinin evrimi devam 
etmiş ve alfabe sistemi içerisinden yer alan fonogramlar oluşmuştur. Piktografik ve ideografik yazı 
sistemleri konuşma dilinin nesnelerle ilgili olarak açıkladığı her şeyi konuşma dilinin dile getirdiği 
gibi sabitleştirip iletemediğinden fonografik yazı sisteminin ortaya çıkışı bir zorunluluk olarak 
belirmiştir. Dolayısıyla piktografik ve ideografik yazı sistemleri konuşma diline çok iğreti ve gevşek 
şekilde bağlı olduğu için yazı ve konuşma dilleri arasındaki bağın tam olarak kurulması gerekmiştir. 
Bu gelişme ile birlikte yazı dilin temel seslerine tam anlamıyla uyan tek anlamlı ve az sayıda 
göstergeye indirgenmiştir. Bununla birlikte alfabetik yazı sisteminde ilk önce ünsüzler oluşmuş ve ilk 
zamanlarda ünlüleri göstermek için ayırıcı işaretlerden (hareke) istifade edilme yoluna gidilmiştir. 
Modern anlamda yazıya son halini veren yazıyı Fenikelilerden alıp buna ünlüleri ekleyen Yunanlılar 
olmuştur* (Bottéro ve Kramer, 2017: 101-109). 

                        Şekil-1:İdeografik Yazı* (Sampson, 1985: 37) 

 Doğrudan ya da dolaylı olarak Fenike yazı sisteminden türeyen bütün alfabetik yazı 
sistemlerinde yalnızca sessiz harfler bulunur. Ünlüleri az olan Semitik diller için bu bir sorun teşkil 
etmez iken, Yunanca gibi çok sayıda ünlü ihtiva eden bir dil için uygun olduğu söylenemez. MÖ VIII. 
yüzyılda Mısır’da hâlâ hiyeroglifler kullanılırken, Filistin coğrafyasında iki yüzyıldır alfabetik yazı 
sistemi kullanılmaktadır. Yunanistan’da ise var olan yazı sistemlerinin yazıya aktaramadığı bir başka 
dil konuşulmaktadır. Bundan dolayı Yunanlılar kendi dillerini yazıya geçirebilmek için Yunanca’da 
bulunmayan harfleri temsil eden birçok göstergeyi Aram alfabesinden alacaklar. Böylece yenilik 
olarak alfa(α), epsilon (ε), omikron(ο) ipsilon(υ) harfleri oluşturulmuş ve 17 ünsüz ile 7 ünlüden 
oluşan Yunan alfabesi meydana getirilmiştir* (Jean, 2010: 60-63). Bu meyanda Fenikelilerin ünsüzlere 
dayalı yazı sistemi alfabetik sisteme dönüştürülmüştür. Yunanca [a] sesi için (alfa) “’âlef”, [e] sesi için 
(epsilon) “hê”, [o] sesi için (omikron) “ayın” ve [i] sesi için (iota) yôd harflerinden istifade edilmiştir 
(Rybatzki, 2011: 175-176).  

İlk alfabeleri alfabetik olmayan yazı sistemlerinden ayırt eden şeyin büyük ölçüde aracın 
verimliliği ve ekonomik oluşunda yattığı ifade edilebilir. Çünkü çok sınırlı sayıdaki yazılı işarete 
                                                           
*Örneğin bir arpa başağı piktogramnıın bütün tahılları ve doğrudan ilgili her şeyi göstermeye yeteceğinde uzlaşılmıştı. Aynı 
şekilde bir ayak piktogramının “yürümek”, “ayakta durmak”, “taşımak” ya da “kaldırıp götürmek” gibi başlıca organ olarak 
dahil olduğu bütün etkinlikleri; dağ piktogramının sadece arazideki bir yüksekliği değil, ama iki nehrin vadisi gibi ülkenin 
sınır çizgisini ve ötesini yani yabancı toprakları göstereceğinde uzlaşılmıştı. Örneğin ekmek ya da su piktogramı ağzı 
piktogramı yanına konulduğunda “yemek” ya da “içmek” anlamı ima ediliyordu. Ya da sapan piktogramının yanına sapanı 
kullanan insanın silüeti konulduğunda elde edilen piktogram çiftçi anlamına geliyordu.   
*Yunanlıların MÖ II. binyılda sahip oldukları yazı sistemi, MÖ 1100’lere doğru Dor istilası sonucu ortadan kalkınca bu 
olaydan üç ya da dört yüzyıl sonra Fenike yazısı Yunanistan’a yayılmıştır. Yunanlılar ünsüzlerden müteşekkil alfabeye 
ünlüleri eklemek suretiyle modern alfabeyi oluşturmuşlardır (Jean, 2010: 52).  
*Şekil-1’deki bu göstergeler “thecatwalkedoverthe mat” (kedi hasırın üzerinde yürüdü) şeklindeki bir cümlenin logogramlar 
aracılığıyla gösterilmesine örnek teşkil etmektedir. Göstergelere bakıldığında “el” logogramları İngilizcedeki belirtili artikel 
“the” artikeline karşılık gelmektedir. “Kedi/cat” ve “hasır/mat” piktogramları ise doğrudan kedi ve hasır kelimelerine karşılık 
gelen kendi kendini açıklayan (self-explanatory) karakterlere örnek teşkil etmektedir.  “Yürüyen ayaklar (walk)” ise 
“yürümek” kavramına ve “tersine işleyen saat ise “geçmiş zaman morfemine (-ed) karşılık gelmektedir. Bir “blok üzerindeki 
ok işareti/over” yer zarfı işlevi görmektedir (Sampson, 1985: 37).  
*Yunan alfabesinden ünlüleri temsil eden diğer üç ünlü gösterge ise i sesini veren iota (ι) ve ita (η) ile o sesini veren omega 
(ω) harfleridir. Bunun dışında Yunanca’da ünlüleri ifade etmek için iki harfli göstergeler de mevcuttur. Bunlar ise e sesine 
veren (αι) göstegesi, i sesini veren (ει), (οι)ve (υι) göstergeleri ile u sesini veren(ου) göstergesidir (Simopoulos, vd., 2013: 
16).  



dayanan alfabetik yazı neredeyse her konuşma dilini ifade edebilecek kapasiteye sahipti. Semitik dil 
grubundaki diller özellikle de Sina yarımadasında, bugünkü İsrail, Lübnan ve Suriye boyunca Küçük 
Asya’ya kadar uzanan kıyı boyunca ve antik Filistin’de kullanımda olan diller alfabetik biçimde 
yazılmış olan ilk dillerdi. Alfabe sisteminin Hint-Avrupa dillerine ve öteki dillere kolayca 
uyarlanabileceği görülmüş ve böylece diğer Semitik olmayan dillere ilk uyarlamaları hızla 
yaygınlaşmıştır. Günümüzde alfabe sistemi Hint-Avrupa dil grubunun Latin, Germanik, Balkan, Slav, 
Hint ve Endonezya kollarında bulunan birçok dilin yazılması yanında ve Fin-Macar dillerinin 
yazılması için de kullanılmıştır (Crowley ve Heyer, 2010: 83).  

Sonuç olarak yazı sistemleri yazının doğuşu ve tarihsel olarak evriminin başlıca iki büyük 
evreye ayrılabileceği ifade edilebilir. Bunlar alfabetik olmayan (abecesiz) yazı düzenleri ve alfabetik 
(abeceli) yazı düzenleri olarak sınıflandırılabilir. Bir başka deyişle yazı sistemleri kabaca kavramsal 
yazı ve fonetik yazı olmak üzere ikiye ayrılabilir* (Jiantang, 2015: 10). Bunlardan ilki içinde yukarıda 
da ifade edilen piktogramlardan oluşan çeşitli düşünce yazıları ve abugida adı verilen hece yazısı* 
türleri yer alırken; ikinci grupta ise alfabetik yazı yer alır. Literatürde bazı dilbilimciler tarafından 
alfabetik yazı sistemlerinin en son, en gelişmiş, en uygun ve en elverişli yazı sistemi olduğu da ifade 
edilmektedir (Aksan, 2004: 204). Bununla birlikte çalışmanın hipotezlerinden birini teşkil eden yazı 
sistemlerinin piktogram-logogram-fonogram eksenli evriminin bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile 
birlikte yazı sistemlerine yönelik tersine bir süreci de bünyesinde ihtiva ettiği görüşünün de geçerlik 
kazandığı ifade edilebilir.  

Dünya Dillerinde ve Türkçede Mevcut Yazı Sistemlerinin Kullanımı 

Yazı sistemleri dilin temsili için yapay olarak oluşturulmuş birer kod olarak telakki edilebilir. 
Yukarıdaki bölümde de ifade edildiği gibi tarih boyunca belirli aşamalardan geçerek evrimleşen yazı 
sözcükler, morfemler, heceler, fonemler, fonetik unsurlar ya da farklı unsurların kombinasyonundan 
oluşan birimlerin biraraya gelmesi suretiyle vücut bulan birer sistemdir(Frawley, 2003: 380).  

Günümüzde yazı sistemleri çok farklı şekillerde tezahür etmektedir.Çin yazı sistemi sinogram 
adı verilen piktogramlardan oluşmaktadır. “Hanzı” olarak da adlandırılan sinogramlar birer resim 
yazısıdır. İlk olarak ortaya çıkan sinogramlar insanların gördükleri nesneleri resmetmelerinden oluşan 
yazılardır. Sinogramlar, piktogram (resim yazı), ideogram (kavram yazı), bileşik yazı ve piktofonetik 
(resim yazı ile fonetik unsurların bileşiminden oluşan) yöntemlerle oluşturulmuştur (Jiantang, 2015: 
71).  Buna mukabil kuzey ve güney Sanskrit yazı sistemleri ve abugida adı da verilen Amharik yazı 
sistemi hecesel özellikler arz etmektedir. Piktografik ya da hecesel yazı sistemleri yanında en yaygın 
olarak kullanılan yazı sistemleri ise fonogramlara dayalı olan alfabetik yazı sistemleridir2. Alfabetik 
yazı sistemleri ise Arapça, İbranice ve Süryanice gibi Semitik dilleri yazıya aktarmaya yarayan 
ünsüzlere dayalı yazı sistemleri ile hem ünlüleri hem de ünsüzleri gösteren Yunan, Latin, Kiril, 
Ermeni, Gürcü ve Kore (Hangul) yazı sistemleri bulunmaktadır. Son olarak özellikle Japonca (hecesel 
yazı olarak Hiragana ve Katakana ile Kanji adı verilen piktografik yazı) ve kısmen Korece’nin 
(Hanguladı verilen alfabetik yazı ile Hanca adı verile piktografik yazı) yazımında kullanılan melez 
yazı sistemleri de görülebilmektedir3.  

Türklerin kullandığı yazı sistemlerine bakılırsa dilin yapısı gereği alfabetik yazı sistemlerini 
kullandıkları görülebilir. Tarih boyunca Türklerin Köktürk, Soğd, Uygur, Mani, Brahmi, Tibet, 
Süryani, Arap, Grek, Ermeni, İbrani, Latin, Kiril onüç farklı alfabe kullandığı görülmektedir. 
Bunlardan Köktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri en yaygın şekilde kullanılan yazı sistemleri 
olmuştur (Tekin, 1997: 6). Alfabetik yazı sistemi her kelime veya her hece için bir işarete sahip 
olmaktan ziyade dilin her bir sesi için yani her bir fonem için bir işaret var olması esasına dayanır. Bir 
başka deyişle alfabetik yazı sistemi bir dildeki mümkün olan her sesi mümkün olan en az birim ile 
ifade etme esasına istinat eder (Hughes, 2005: 344). Türkler tarih boyunca bağlı oldukları kültür 

                                                           
*Sampson (1985:32) yazı sistemlerini öncelikle semasiografik ve glottografik olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra glottografik 
yazıyı da logografik ve fonografik olmak üzere ikiye ayırmaktadır.    
*Hecesel yazı sistemlerinde heceler sesli+sessiz, sessiz+sesli, sessiz+sesli+sessiz şeklinde oluşmaktadır. Bu dillere örnek 
olarak Akkadça ve Etiyopyaca örnek olarak verilebilir (Pulgram, 1975: 4).  
2https://www.omniglot.com/writing/syllabic.htm(Erişim Tarihi: 09.09.2017) 
3https://www.omniglot.com/writing/alphabets.htm(Erişim Tarihi: 09.09.2017) 



çevresine ve girdikleri dinlere göre çok farklı yazı sistemleri kullanmışlardır. Bu yazı sistemlerinin 
Türkçe’nin seslerini göstermekte yetersiz kaldığı ve kullanılan alfabeye göre bu eksikliklerin ya 
ünsüzlerin ya da ünlülerin gösterimi ile ilgili olduğu ifade edilebilir. Örneğin eski Türk runik yazısı 
ünsüzlerin yazımında fazla bir sorun içermezken ünlülerin yazımında belirli güçlükler içermektedir. 
Semitik kökenli Arami-Süryani, Soğd ve Arap alfabelerinden geliştirilen yazı sistemlerinde ise 
ünlülerin genelde gösterilmemesinden ötürü Türkçe gibi ünlüsü çok olan bir dil için iltibasa mahal 
vermiştir. Eski Sovyet coğrafyasındaki Türk dilleri ise Kiril alfabesini kullanmışlardır. Çin 
coğrafyasındaki bazı Türk dilleri için ise Çince’nin Latinize edilmiş hali olan “HànyŭPīnyīn” yazı 
sistemi kullanılmıştır (Ölmez, 2011: 7).   

Alfabe sistemleri bağlamında Türklerin ilk kullandıkları Köktürk yazısının Uygur ve Arap 
alfabelerine nazaran Türkçe’nin ses dizgesine ve sesçil yazıma daha uygun bir nitelik gösterdiği 
görülmektedir.38 harften oluşan Köktürk alfabesine göre 18 harften oluşan Uygur alfabesi dilin ses 
özellikleri yansıtmaya elverişli olmamıştır. Arap alfabesi ise Türkçe’nin ses ve biçim açısından 
taşıdığı niteliklere karşıt bir dile daha uygun olduğu ifade edilebilir. Türkçe’nin Arap alfabesi ile 
yazımı hem öğrenimde hem de uygulamada çeşitli sorunlar doğurmuştur. Latin alfabesinin 29 harften 
oluşan belli bir sistemle kabulü neticesinde Türkçe’nin gereksinimleri karşılanmıştır (Aksan, 2004: 
206).  

Dünya Dillerindeki ve Türkçe’deki Piktografik ve Semitik Etkiye Örnekler  

Anında mesaj uygulamalarının yazı sistemleri üzerindeki etkisi çok farklı şekillerde tezahür 
edebilmektedir*. En yaygın uygulamalardan biri piktogram ve logogramların kullanılmasıdır. Böylesi 
durumlarda tekil harflerin, sayıların ya da tipografik sembollerin kelime ya da bir kelime parçasını 
temsil edebilir. Örneğin b/be, 2/to, @/at gibi. Grafik birimlerin bu şekilde kullanılmasına logografik 
uygulama adı verilmektedir. Logografik birimler bir metin içinde tek olarak da kullanılabilir başka 
grafik birimlerle birlikte de kullanılabilir. Örneğin b4/before, @toms/atoms, xxx/kisses, zzz/sleeping 
gibi. Bir nesne ya da kavramı temsil etmek amacıyla görsel şekillerin veya resimlerin kullanılmasına 
piktografik uygulama adı verilir.En çok kullanılan piktogramlaremoticon (smiley) uygulamalarıdır. 
Örneğin :-)   (gülen yüz), ;-) ya da   (göz kırpma) gibi. Anlam bakımından logogram 
uygulamalarını, piktogram uygulamalarından ayıran özellik logogramların telaffuz edilebilmesi buna 
karşın piktogramların anlamlarının görsel olarak anlamı verebilmesidir (Crystal, 2008: 37-39). 
Günümüzde doğrudan ve gerçek-zamanlı bilgisayarlarla iletişim en genel geçer iletişim yollarından 
birini teşkil etmektedir. Hızlı ve doğrudan iletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla temelde yazı dili ile 
sözlü dilin birarada kullanılmasıyla meydana gelen yeni bir yazı istemi oluşturulmuştur. Bu melez yazı 
sistemi daha çok kısaltmaların ve semitik yazı sistemlerinin mümeyyiz vasfını teşkil eden ünsüzlerin 
kullanılması ile piktografik ve ideografik yazı sistemlerinin bir türü olan emojilerin (emoticon) 
kullanılması ile tebarüz etmektedir (Epitropou, 2012:7).  

Hız ve hızlı iletişim olgusundan dolayı piktografik ve semitik değişimin sadece Türkçe 
üzerinde değil, diğer dünya dilleri üzerinde de çeşitli etkileri olmaktadır. Dünya dilleri üzerindeki 
piktografik etkiye baktığımızda emoji ya da piktogramlardan oluşan klavyelerin üretilmesi örnek 
olarak gösterilebilir. Bu yenilikle böylece bilgi aktarmak için insanlığın ilk buluşu olan hiyeroglifler 
geri dönmüş oluyor. Resim simgelerden oluşan bir dil kullanan bu klavyelerle anında mesajlaşmalar 
daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir4. İkinci bir dil olarak da ifade edilen piktogramlar 
aracılığıyla daha hızlı kültürler üstü iletişim olanağı da sağlanabiliyor5.Özellikle mobil telefonların ve 
diğer elde taşınan aygıtların ortaya çıkması, günümüzde insani duyguların ve ifadelerin tümü için 
stenografik temelli emojilerin (ilk olarak gülen yüz ikonunun oluşturulması) popülaritesinin artmasına 

                                                           
* ABD’de kolej öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada öğrenciler daha çok tipik kısa mesaj kısaltmalarını (hrs, cuz gibi), 
akronimleri (initialisms/lol, brb gibi), emonticonları ve derilmeleri (contractions) kullandıklarını ifade etmişleridir 
(Tagliamento ve Dennis, 2008: 8).  
4http://www.egitimkutuphanesi.com/zlango-nedir-piktogram-bazinda-cagdas-iletisim-araclarinda-kullanilan-resimsel-
simgelerden-olusan-dil-kullanimi-zlango-dilinin-ozellikleri/(Erişim Tarihi: 30.09.2017) 
5http://www.teknotalk.com/ikinci-dil-emoji-51989/(Erişim Tarihi: 30.09.2017) 



katkıda bulunmuştur. Böylece emojiler elli yıldan daha az bir süre içinde basit bir halkla ilişkiler 
becerisinden kendi çağında uluslararası görsel bir dile dönüşmüştür* (Piercy, 2014: 88).    

Piktografik etki içerisinde değerlendirilebilecek olan piktofonetikve ideografiketki de üzerinde 
durulması gereken bir diğer konudur. Piktofonetik karakterlerin piktogramlardanfonogramlara geçiş 
sürecinde ara form olarak insanoğlunun yarattığı ve günümüzde Çince’de de kullanılan bir yazı 
sistemi olduğu ifade edilebilir. Bir nevi resimli bulmaca olarak işlev gören piktofonetik karakterlerde 
doğrudan doğruya bir nesneyi canlandıran bir resimden değil de, ses açısından ona yakın bir nesneden 
yararlanma düşüncesi hakimdir. Örneğin Fransızca kedi anlamına gelen “chat” kelimesi (okunuşu 
“şa”) ve çömlek anlamına gelen “pot” (okunuşu “po”) kelimelerinin birlikte söylenmesi şapka 
anlamına gelen “chapeau” kelimesinin okunuşunu verir (Jean, 2010: 16). Dolayısıyla 
Mısırlılar’ın“rebus” adını da verdikleripiktofonetik yazı sisteminde sembollerin kombinasyonu hem 
kavramları hem de seslere tekabül etmektedir. Örneğin İngilizce “bee” şeklinde yazılan ve “bi” 
şeklinde okunan “arı” piktogramının yanına “st” fonemleri artarda yazılarak (resim+fonemler) 
“hayvan” anlamına gelen “beast” kelimesinin “bist” şeklinde okunması (Crystal, 2008: 39-40).  

Günümüzde bunun örneklerine hızlı iletişim gayesiyle sıkça rastlanmaktadır. Szilvia ve Pelcz 
(2014: 68)’e göre Macarca “hafta sonunda” anlamına gelen “hétvégén” kelimesi “yedi” anlamına 
gelen “hét” kelimesinin rakam olarak yazılarak aynı ibarenin “7végén” şeklinde yazılması ya da 
“buluşalım” anlamına gelen “találkozhatunk” kelimesindeki “altı” anlamına gelen “hat” kelimesinin 
rakamla yazılması suretiyle “talalkoz6unk” şeklini alması örnek olarak verilebilir.Bright (1992: 
403)için de aynı durum söz konusudur. Şöyle ki:İngilizce’deise “senin için” anlamına gelen “foryou” 
ifadesi yerine edat olan “for” (causal-final case) yerine onunla aynı sesi veren dört anlamına gelen “4 
(four)” rakamının ve “you” zamiri içinse yine onunla İngilizce aynı okunuşu veren “u” harfinin 
kullanılarak ibarenin “4u” şeklinde yazılması örnek olarak gösterilebilir. Ya da “görüşürüz” 
anlamındaki “seeyou” ibaresi için aynı sesi veren “CU” harflerinin kullanılması6ya da İngilizce “göz” 
anlamındaki “eye” kelimesi ile “ben” anlamına gelen “I” zamirinin aynı şekilde telaffuz edilmesinden 
(phoneticism) ötürü göz piktogramının kullanılması örneklerinde olduğu gibi.Ya da “yüzyüze” 
anlamına gelen “facetoface” ibaresinin “F2F” şeklinde ya da “önce” anlamına gelen “before” 
kelimesinin “B4” şeklindeki gösterilmesi örnek olarak verilebilir7.Ya da aynı 
ideografiketkiyerakamsal göstergelerin kullanılması suretiyle oluşturulan örneklere Rusça’da da 
rastlanmaktadır. Buna “aile” anlamına gelen “семья” kelimesinin “yedi” anlamına gelen “семь” 
kelimesinin rakamla gösterilmesi suretiyle birlikte  “7я” şeklinde yazılması8 ya da “birgün/bir 
keresinde” anlamına gelen “однажды” kelimesinin dişil “bir” anlamına gelen “одна” kelimesinin 
rakamla gösterilmesi suretiyle “1жды” şeklinde yazılması ya da noktalama işaretlerinin kullanıldığı  
“soru” anlamına gelen “вопрос” kelimesinin “?с” şeklinde ve “cevap” anlamına gelen “ответ” 
kelimesinin “!т” şeklinde yazılması örnek olarak gösterilebilir9 

İdeogramlar üzerinden iletişim kurmaya örnek olarak ise Portekizce “sonra görüşürüz” 
anlamına gelen “atémais” ibaresi için “T” ve “+” ibarelerinin birlikte (T+) şeklinde kullanılması 
suretiyle logogramlardan oluşan bir yapının tesisi gösterilebilir10. Yunanca ise Latin alfabesi 
kullanılmadığı için “Greeklish” adı verilen biraz daha farklı bir uygulama gözlemlenmektedir. Örneğin 
“onlarca” anlamına gelen “dekaria” kelimesindeki “on” anlamına gelen “deka” kelimesinin rakamla 
yazılması sonucu “10aria/δεκάρια” şeklinde bir görünüme sahip olması ya da “oniki dakika” anlamına 
gelen “dodekalepto” kelimesinde “oniki” anlamına gelen “dodeka” kelimesinin rakamla 

                                                           
*İlk oluşturulan gülen yüz emojisi Pennsylvania’daki Carnigie Mellon Üniversitesi’nde bilgisayar öğretmeni 
ScottFahlmann’a atfedilir. Fahlmann, 1982 senesinde öğrencileri için bir mesaj panosu oluşturmuş ve yan duran 
gülümsemenin neşeli gönderileri ifade etmek için kullanılmasını önermiştir. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 
yan duran gülümseme e-postalarda, sohbet odalarında ve ilan panolarında standart bir sembol haline gelmiş ve daha karmaşık 
duyguları ifade etmek maksadıyla başka birçok emoji geliştirilmiştir. 1997 senesinde ise Nicolas Loufrani hareketli gülen 
yüzlerle deneyler yapmış ve 2000’den fazla giriş yapılan bir online duygu ikonu sözlüğü derlemiştir (Piercy, 2014: 88).   
6 http://tr.bab.la/cumle-kaliplari/kisisel/sms-sohbet/turkce-portekizce (Erişim Tarihi: 30.09.2017) 
7 http://hvg.hu/tudomany/Lerantjuk_a_leplet_a_tinik_titkos_SMSrovidi_6F5NU1 
8http://www.aif.ru/dontknows/about/1129682 (Erişim Tarihi: 26.10.2017) 
9http://sms-besplatno.rabotayvinter.net/1/E/C1_sms_sokrashcheniya_v_russkom.php(Erişim Tarihi: 27.10.2017) 
10http://tr.bab.la/cumle-kaliplari/kisisel/sms-sohbet/turkce-portekizce(Erişim Tarihi: 30.09.2017) 



yazılmasısonucu “12lepto/δωδεκάλεπτο” şeklinde bir görünüme sahip olması “Greeklish” 
uygulamasına örnek olarak verilebilir. (Epitropou, 2012:52).   

Dünya dilleri içerisinde kelime içerisinde sadece sessizlerin gösterildiği semitik etkiye 
(consonantalwriting) de birçok örnek gösterilebilir. Semitik uygulamalardan kasıt genellikle kelime 
içerisindeki sesli harflerin gösterilmemesi (omittedletters) şeklinde tezahür etmektedir. Bazen de 
semitik etki ortadaki bazı seslerin yazılmaması yani derilme (contraction) şeklinde ya da sondaki 
harfin yazılmaması (clippings) şeklinde tezahür edebilmektedir. Ancak en çok kullanılan uygulama 
kelime içerisinde sadece sessizlerin gösterilmesi şeklindeki uygulama olduğu gözlemlenmektedir 
(Crystal, 2008: 45). Örneğin “ne yapacağımı anlamadım” anlamına gelen cümlenin (Δεν κατάλαβα τι 
να κάνω) içerisindeki seslilerin yazılmayarak “Δνκτλβ τνκν” görünümünü alması semitik etkiye* 
örnek olarak gösterilebilir(Epitropou, 2011:27). 

Sonuç ve Öneriler 

Çağın mümeyyiz vasfını teşkil eden hız ve hızlı iletişim olgusuna bağlı olarak düşünce 
sistemimiz ve buna bağlı olarak düşünce sisteminin üzerinde aktarıldığı yazı sistemleridedeğişime 
uğramaktadır. Öyle ki hızlı iletişim ihtiyacına bağlı olarak zaman konusunda tasarruf yapma 
ihtiyacından hareketle başlı başına bir iletişim dili bile oluşmuştur. Hatta SMS dilinin milyonlarca 
insanın ikinci dili haline gelmesi neticesinde yeni SMS kısaltmalar sözlüğü bile çıkarılmıştır11.  

Günümüzde piktografik ve semitik yazı sistemlerinin kullanımındaki artışın insanların daha 
hızlı iletişim kurma ihtiyacından kaynaklandığı ifade edilebilir. Günümüzde de bilgiyi paylaşım, 
tüketim ve yönlendirme yollarının birçoğu yüzlerce yıl geriye giden bir alışkanlıklar ve uzlaşımlar 
üzerine inşa edildiğini söylemek yanlış olmasa gerektir. Bir başka deyişle bugünün sosyal medya 
kullanıcıları derin tarihsel köklere sahip bir mirasın varisleri konumundadır (Standage, 2013:5). 
Dolayısıyla sosyal medya kullanıcıları Türkçedeolduğu gibi birbiriyle daha hızlı iletişim sağlamanın 
aracı olarak piktografik ve semitik yazı sistemlerini kullanılmak suretiyle hem yeni iletişim tarzını 
yaratmışlar hem de geçmişle yeniden bir bağ kurmuşlardır.    

Sonuç olarak yazı sistemlerinin tarihsel olarak piktogram-ideogram/logogram-fonogram 
şeklinde bir evrim geçirdiği söylenebilir. Bir başka deyişle bilinen bütün arkeolojik kanıtlara göre 
piktogramların zorunlu olarak doğrusal yazılara evrimleşmeleri gerektiği veya doğrusal yazıların 
piktografik kökenlere dayanması gerektiği gibi bir argümanda bulunulabilir. Örneğin Sümer, Babil, 
Akkad çiviyazısı, Mısır hiyeroglifleri ve bunların zamanla işlek formunu teşkil eden hiyeratik ve 
demotik (halk yazısı) biçimleri, Çince karakterler ve tabi ki alfabelerin sahip oldukları şematik 
biçimler piktografik kökenlerden türemiştir (Crowley ve Heyer, 2010: 85). 
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