TDK Yayını

TÜRK DİLİ Dil ve Edebiyat Dergisi

C. LXXXV, S. 616, s. 353-356, Nisan 2003

Q Klavye Sorunu ve Bilgisayarlarda
Türkçe Karakterler
Prof Dr. Şükrü Halük AKALIN

birlikte ba§langıçta dikkati çekmeyen ve ilgili kurulU§larca üzerinde durulmayan Q klavye sorunu, aslında en açık
biçımiyle dilde ya§adığımız yabancıla§manın bir ba§ka boyutudur.
Basında Emre Aköz, Yurtsan Atakan, Erkan Çelebi, Hınc al Uluç, Tuğrul
Şavkay, Emre Kongar, Doğan Hızlan gibi tanınmı§ yazarlarımızın yazılarıyla
gündeme gelen klavye tartı§masında, çoğurıluk F klavyeden yanaydı. Genç
kU§akların Q klavye kullandığım söyleyerıler de vardı, bunun bir alı§kanlık
meselesi olduğunu yazarılar da ... Bu tartı§mayı ku§atma altındaki Bizans'ın
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Kı§isel bılgisayarların yaygırıla§masıyla

'meleklerın cimiyetı tarttf.ması'ına benzeterıler bıle çıktı.
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önemli soruruarın bulunduğu bir dönemde
F - Q klavye tartı§masını arılamsız, hatta
fantezi görulebilır. Ama, Türkıye'ye Q klavyenin giri§iyle, daba doğru bir söyleyi§le Q
klavye dayatmasıyla dilde görulen yabancı
la§ma arasında bir farklılık yok. Mutfiığımız
dan müziğiınize, alı§veti§ alı§kanlıklarımıza
kadar hayatın hemen her alanında ya§anan Angiasakson kültürönün yoğun
etkisinin bir parçasıdır Q klavye ...
Türkçeye en uygun klavye olan F klavye (pek çoğunun dedıği gibi E/klavye değil, harflerin Tiirkçe okunu§ biçimıne göre Fe klavye) uzun çalı§malardan
sonra daktilolarda en kolay, en hızlı ve hatasız yazmak amacıyla üretilıni§ti.
Dakiilaların kullanılmaya ba§landığı dönemde, sık kullanılan harflerin yan
yana bulunması, hızlı yazma sırasında harf çubuklarının birbirine takılmasına
yol açıyordu. Bu olumsuzluğa çozüm bulmak amacıyla harflerin klavyenin
deği§ik yerlerine serpi§tirilınesi uygulamasına gidildi. Sık kullanılan harflerın
klavyede dağıtılmasına rağmen bugün çok hızlı daktılo yazarıların, zaman zaman harf çubuklarının birbirine girmesine sebep oldukları görülür.
Türk Dili
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Dünyada klavyelerin olu§turulması konusunda bır standart bulunmamakta, deği§ik cW.ler için. değı§ik k.lavyeler üretilebılmektedir . Fransa ıçın üretilen k.lavyeler A harfi ıle ba§lıyordu. Bu k.lavyelerın ılk sırasındakı soldan altı
harf AZERTY §ek.lindedir. İngilizcenin ana dili olduğu ıilkelerde ıse k.lavyenın
bırınci sırasında soldan ılk altı harf QWERTY' dır. İlk harfi dolayısıyla bu k.lavye de Q kliivye olarak ad.landırilır. Tıirkiye içın üretilen k.lavyede ıse ılk sırada
FGGIOD harfleri bu.lunmaktadır. F harfiyle ba§ladığı için F k.lavye olarak adlanclırılmaktaclır.

Şü
kr
ü

H

al

ûk

A

ka

lın

Türkçe sözlerde çok sık ku.l.lanılan sesletın kaqılığı olan harfler bu klavyede en kolay u.la§ılabilecek yerlere serpİ§tİrılmı§tL Türkçedeki harflerın ku.llanıl
ma oranları, ünlü-ünsüz ses ili§kileri, hece ve sôz yapısı, parmakların kuvvet,
yetenek ve İ§lek.lik.leri göz önünde bu.lunduru.larak üretilen F k.lavye, bu özellık.leri bakımından Türkçeye çok uygundu. Yak.la§ık 30.000 Türkçe sözün ôlçu
alınclığı bır değerlenclırmede a harfi 26.323, e harfi 16..308, k harfi 13542, i
harfi 13.384, m harfi 11.263, 1 harfi 10.496, t harfi 9 . 669, r harfi 8.698 kez
geçmekteydi. Bu oran göz önünde bu.lundunılarak söz konusu harfler, F k.lavyede en uygun yerlere yerle§tirilmı§tİ. Q klavyede ıse en çok kullanılan harfler
tabir caızse k.lavyenın en ıicra kö§elerine dağıtılmı§ durumdaclır. Buna kar§ılık,
Türkçede 30.000 sözde sadece 125 defa geçen ve en az kullanılan harf olan j
harfi, Q k.lavyede en uygun yere konu.lmu§tur. F k.lavyede bu harlin yerinde
Türkçede en fazla kullanılan ünsuz olan k harfi bulunmaktadır.
Ülkemizde Bakanlık.lar Arası Standardizasyon Komitesı 20 Ekim 1955
günü F k.lavyenin bu özelliğini resmen kabul etmı§, daha sonra Türk Standartları Enstitüsü ile Devlet Malzeme Ofisı de bu kararı benımsemİ§tİr Gümrükler
Yasasına da standartiara uymayan k.lavyelerın ıthalini yasak.layan bir madde
ek.lenmİ§tİr Bütün bunların sadece daktilolar ıçın geçerli olduğu gibi yanlı§ bir
du§Ünceyle bılgİsayar k.lavyelerine bu kural.ların uygulanması ne yazık kı ihmal
edilıutjtir. Oysa tjletim sistemlerinde F klavyeyi etken ha.le getirmek son derece
kolayclır. Son ku.l.lanıcının bilgısayarı alırken F Türkçe k.lavye ısternesi yeterlidir.
Ülkemızde bilinçli tüketıciliğin yaygın olduğunu söylemek zor. Bilgısayar satı
cıları, son ku.llanıcıyı 'Ttirkçe Q klavye' clıyerek yanıltmaktaclır . Son kullanıcıların
büyük bir bölümü de 'Türkçe kl!ivye' sözüne aldanarak Q k.lavye mağdurları
arasına katılır. Bilgısayarını kurar, kar§ısına geçer ama bir de bakar ki daktilolarda alı§ık olduğu sıstemin aksine harfler ilgisiz yerlerde bu.lunmaktaclır. Hele
bır de i§lerim sıreminde Türkçe seçilmemı§se uzun süre hocalar durur klavye
mağduru. Tüketıcı çaresizdır. Bu durumda tüketıcinin hakkını ôncelık.le ilgili
bakanlık.ların, kurumların ve kunılu§ların koruması gerekiyor. Sanayı ve Ticaret
Bakanlığının, Gumrıik Müste§arlığının, Türk Standartları Enstınisıinün üretılen
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ve ithal edilen bılgısayarların F klivyeli olma §artını !§!etmesi gerekmekterlir.
Kı§ısel bilgisayarlarda çözüm bu kadar kolay. İsteyen daha sonra bıle F
klivye alarak iki tu§ yardımıyla bılgisayarını kolayca F klivyeye çevırebılır.
Ancak, bu durum benim gıbi dizüstü bılgısayar kullanıcıları ıçin ne yazık ki o
kadar kolay değıl. Üretilen veya ithal edilen dızl.lstü bilgisayarların neredeyse
tamamı Q klivye. Dızustü bılgısayara bir ba§ka klivye takmak da uygun bir
çiızüm değil Ya kutusundan yenı çıkmı§ el değmemi§ bilgisayarınızda tu§ları
yerinden çıkararak kendı klivyenizi olu§turacaksınız ya da Q klavyeyı sıneye
çekeceksinız.
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Durum avuçiçi bılgisayarlarda ise daha vahım. Avuçiçi
bilgisayarlarda yer alan çızgı klavyelerin çoğunda §, ı, ğ
gibi Türkçe karakterler yok. Türkçedeki ç, ö, ü gıbı harfleri
yazmak için ise bır dığer karakter serme geçmek gerekiyor.
Bu durum, yazmayı yava§latıyor. Avuçıçi bilgisayarlarda el
yazısında ıse ç, ğ, ı, §, ö, ü harfleri hiç tanınıuıyor. T urldye'ye her gün yüzlerce ithal edilen avuçiçi bılgısayarları
kullanmak istediğınızde Türk yazısına özgü harfler yerıne
Ların alfabesındeki benzer harfleri kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Avuçiçı
bilgısayarlarda aşağı sozu asagı, !qık sözü asık bıçııninde yazılabilıyor.
F klavyenin yaygınla§ması içın hem bilgisayar kullanıcılarının hem bilgisayar satıcılarının bilinçlı davranması ve Tı.Irkçeye en uygun olan F klavyeyı istemeleri, bunda ısrar etmelerı gerekmektedır. İlgili bakanlıkların ve kurulu§ ların
da bu konudakı mevzuatı uygulaması esastır.
Tasarımcılar, geleceğin bilgısayarının klavyesız olacağını söylüyorlar. Konu§mayı yazıya çeviren aygıt uzerinde çalı§malar epeyrlir sl.lruyor ve bu yolda
çok mesafe alındı. Bu bılgısayarlarda insan sesini yazıya çevıren bir düzenek
bulunacak. Böylece bilgisayarda parmaklarımızla yazmak yerıne konu§arak
yazacağız. Dactylographe sözündeki daktylos 'parmak' anlamındadır. Eskı Yunan' da parmaklarını ustalıkla kullanan mıtolojik varlıklara da Daktyloı deniliyordu. Konu§mayı yazıya çevırecek diızeneğe biz §imdiden sesyazar sözıinü
iınerıyoruz. Ancak, sesyazarın seslerı Türk alfabesıne çeviren bir düzeneğe sahip
olması içın §ımrliden çalı§maların ba§laması gerekiyor. Dılierde seslerin çoğu
ortaktır ama bu seslerin yazıdaki kaqilıkları farklı olabilir. Söz geli§i Türkçedel<1
/ç/ sesının harf kaqılığı Tıirkçe yazısında ç, İngılız alfabesinde ise ch'rlir. /ğ/
sesinin kar§ılığı olan harf ise Türk yazısına özgüdür. Gelecekte daha fazla karma§a ya§anilmaması için ülkemizde de bu konudaki çal!§maların ilgili kurumlatea desteklenmesi ve örilemlerin alınması gerekmektedir.
Türkçeye özgü harfler ve Lil.tin-1 karakter kodları
F klavyenin yenıden yaygınla§tırılınasının yanı sıra bir ba§ka konuya da
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dikkatleri çekmek gerekiyor. Alfabemızdeki Türkçeye özgiı Ç, ç, G, ğ, ı, İ, Ö,
ö, Ş,§, Ü, ü harflerinın bilgisayarlardaki Latin-ı karakter kodları ıçerisınde yer
alınaması, ba§ta e-posta ileti§iminde olmak üzere çe§itli bilgisayar yazılımların
da sorunlara yol açmaktadır. Gönderilen e-postalarda Türkçe karakterlerin
yerinde kimi zaman kargacık burgacık §ekillerın çıkması bu yüzdendir. Türk
alfubesindeki § harfi yerine ]:ı, ı harfi yerine y, ğ yerine de il §ekillerinin göründiığü iletilerin dilıni Türkçe (ISO) haline getırerek düzeltebilirsiniz. Bunun için
biraz uğra§manız gerekiyor. Ama Türkçe karakter kodlarının e§le§mediği durumlarda Türkçe karakterın yerine tek bır §eki! değil de üç, dört, hatta be§
karakterin bir araya gelerek karma karı§ık görünümdekı iletileri okumak, en
zor bilmeceyı çözmekten daha da zor olmaktadır.
Çe§itli kurulu§larca üretilen yazılımlarda bu karakterler için deği§ik çözüm
yollarına ba§vurulmakta, bu da bilgisayarlar ve yazılımlar arasında uyumsuzluğa yol açmaktadır. Bu durumda bilgısayar kullanıcıları söz konusu karakterleri
kullanmak yerine Latin yazısındakı temel karakterleri tercih etmektedirler. Eposta iletilerinde de benzer uygulamaya ba§vurulması, giderek Türkçeye özgü
harflerin bılgisayar ortamında kullanılmaması gibi bir tehlikeyı giındeme getirmektedir. Bili§im teknolojilerinin giderek geli§tiği ve hayatın pek çok alanını
etkilediğı gôz önüne alınacak olursa, dilimiz açısından son derece önemli olan
bu soruna da bir çözüm bulmak gerekmektedir.
Öte yandan Türk dünyasında ortak alfabe kullanılması dü§Üncesi de,
Tiirkçe karakterlerin Latin- ı karakter kodları içerisinde yer almaması yüzünden
gıiçlüklerle kaqı kar§ıyadır. Bu yüzden, bazı Türk cumhuriyetlerinde I sesi için
sh, f sesi için ch harf grupları kabul edilmi§, ö ve ü sesleri de o' ve u' biçiminde
kaqılanmaya bo.§lanrnı§tır.

Hem ülkemizde yazı birlığının korunması hem de Türk dünyasında ortak
alfabe kullanılmasının sağlanması bakımından, her türlü bılgisayar yazılımında
ve donanımında Türkçe karakter zorunluluğu ile ilgili düzenlemenin bir an
önce yapılması ve gerek ülkemızde üretilen, gerek ithal edilen her türlü yazı
lımda, donanımda Turkçe karakter setinin yer alınası zorunluluğunun getıril
mesı ve standart olarak kabul edılen Latin-ı karakter kodlarına Türkçe karaktederın yerle§tirılmesi için gerekli giri§imlerde bulunulması gereklilik haline
gelmı§tir.

Bu konuda yetkililer Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Ba§kanlığı gibi kurulU§lardır. Tiırk Dil Kurumu, yetkili kurulu§lara
ba§vuruda bulunarak gerekli önlemlerin alınması ve çalı§maların ba§latılması
dileğını iletmi§tır. Klavye sorununda olduğu gibi bu konuda da tüketicllerin
bilinçlı davranmaları, sorunun çözümünu daha da kolayla§tıracakrır.
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