Türkçede Heceleme

e ilginçtir, insanlar›n binlerce y›lda bulduklar› yaz›y›, çocuklar›m›z 5-6 yafllar›nda ö¤renebiliyorlar. Her düflünüflümde çocuklar›n bu ö¤renme yetisine flaflar›m.
Ama bilim dallar›nda da durum böyle de¤il midir? Ondokuzuncu, hatta yirminci yüzy›lda bulunmufl soyut matematik
kavramlar›n›, fizik yasalar›n›, kimya olgular›n› çocuk say›lacak
yafllarda ö¤renmiyor muyuz?
Bir bilimci için hem güzel hem de üzülesi bir fley bu. Güzel,
çünkü büyük çabalarla bulunan olgu genifl bir halk kitlesine tan›t›l›yor. Üzülesi, çünkü büyük çabalarla bulunan olgu o derece basitmifl ki bir çocu¤a bile ö¤retilebiliyor.
Çocuklu¤umda, ilkokula giden her çocuk hecelemeyi ö¤renirdi. Çünkü okumay› harf harf, hece hece ö¤renirdik. Ö¤retmen
B’yle A’y› karatahtada yanyana koyup BA yazard›. Ö¤retmen
BA’y› yazar yazmaz, biz çocuklar hep birlikte, “BAAA” diye ba¤›r›rd›k. Ö¤retmen BA’n›n arkas›na K koydu¤unda da “BAAAK”
diye ba¤›r›rd›k. Örne¤in BAKKAL sözcü¤ünü okumak için birinci harften bafllard›k okumaya. Birincisinden sonuncusuna dek teker teker harfleri gözden geçirerek okurduk sözcükleri. Okumay›
afla¤› yukar› söktü¤ümüzde de, bir sözcü¤ü hecelere ay›rmas›n›
ö¤renmifl olurduk. S›n›f›mda herkese çok kolay gelirdi bu. Kimse-
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nin hecelemeden zay›f not ald›¤›n› an›msam›yorum. Geç okumaya bafllayanlar vard› ama, geç heceleyenler yoktu. Bilmedi¤imiz,
hatta uydurma sözcükleri bile hecelere ay›rabilirdik. Örne¤in,
KASTURAMIYFATOM uydurma sözcü¤ünü pek zorluk çekmeden, KAS–TU–RA–MIY–FA–TOM diye hecelere ay›rabilirdik.
Y›llar geçiyor ve y›llar geçtikçe de e¤itim yöntemleri de¤ifliyor. Çocuklar›m okumay› benim gibi harf harf, hece hece ö¤renmediler; sözcük sözcük, kal›p kal›p ö¤rendiler. Bu okuma
yöntemini bilmeyenler için aç›klayay›m.
Günümüz e¤itimcilerinin birço¤u flöyle düflünüyor: “Bir yetiflkin bir sözcü¤ü okurken harf harf, hece hece okumaz. Örne¤in BAKKAL sözcü¤ünü okumak için B’den bafllamaz. BAKKAL sözcü¤ünü bir kal›p olarak görür ve sözcü¤ü bir ç›rp›da
okur. Hatta SEN‹ SEV‹YORUM gibi uzunca say›labilecek ama
s›k görülen tümceleri de öyle bir ç›rp›da okuruz. Çocuklar›m›za da okumay› harf harf, hece hece de¤il, kal›p kal›p ö¤retmeliyiz. Çünkü biz de öyle okuyoruz.”
K›z›m›n gitti¤i yuvada bu yöntem kullan›l›yordu. Dersli¤in
duvarlar›nda BAKKAL, K‹TAP, OKUL gibi, kartonlara yaz›lm›fl basit sözcükler as›l›yd›. Ö¤retmen, bu sözcükleri arada s›rada çocuklara okur, çocuklar›n, bu sözcüklerin kal›plar›n› ayr›m›na varmadan ö¤renmelerini isterdi. Onbefl gün sonra duvarlara yeni sözcükler as›l›rd›.
‹nsanlar genellikle yeniliklere karfl› direnirler. Tutuculu¤un
insan›n do¤as›nda oldu¤una inan›yorum. ‹nsanlar nas›l kulakl›, burunlu, kafll›, gözlü do¤arlarsa, ayn› zamanda da tutucu
do¤arlar. Tutuculuk, bir bak›ma, kendini koruma içgüdüsünün
bir d›flavurumudur, yani ölmemek için, yaflamak için gerekli
olan (en az›ndan gerekli oldu¤u san›lan) bir tav›rd›r. Kuflaklar
aras›nda her zaman var olan ve umar›m her zaman var olacak
olan kavga da bundan kaynaklanmaz m› zaten? Ve bir insan›n
(örne¤in bir sanatç›n›n, bir bilimcinin, hatta hatta kar›kocadan, anababadan birinin) kendini yenilemesi, de¤iflmesi, kendi-
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ni aflmas› iflte bu tutuculuk yüzünden
zor de¤il midir?
E¤itimdeki bu yenili¤e ben de bafllang›çta karfl› ç›kt›m. Bizlere harf harf,
hece hece okumay› ö¤rettiler de, kötü
mü oldu? Bifleyimiz mi eksik kald›?
Bak, ben nas›l çat›r çat›r, hem de h›zl›
ve anlayarak okuyorum!
K›z›m biriki ay içinde ve birdenbire
ve çok küçük yaflta okumay› söktü,
hem de hiç zorluk çekmeden... O¤lum
da ayn› yöntemle okumay› baflar›nca,
e¤itim diye bir bilim dal›n›n varl›¤›na
bir kez daha inand›m, insan beyninin olanaklar›na bir kez daha
flafl›rd›m. Çocuklar›m›n ve okul arkadafllar›n›n, sanki bir okuma
hap› yutmuflças›na, nas›l birdenbire okumay› söktüklerini bugün bile anlam›fl de¤ilim. Akla ak›l ermiyor, hele çocuk akl›na...
Neyse, konumuz bu de¤il. Konumuz heceleme. Bugün nedense ço¤u kimse sözcükleri hecelere ay›rmas›n› bilmiyor. Ya hiç ö¤renmemifller ya bildiklerini unutmufllar... “Nerden biliyorsun?”
diye soracak olursan›z... Hem Nesin Vakf› yöneticisi hem de bir
popüler matematik yazar› olarak bana gelen mektuplardan biliyorum: Birçok kifli sat›r sonlar›na s›¤mayan sözcükleri, sanki bu
konuda hiç kural yokmufl gibi gelifligüzel ay›r›yor.
Belki de bu yanl›fl gazetelerden kaynaklan›yor. Eskiden gazeteler elle, harf harf dizilirdi. Dizgici, ilkokul e¤itiminden geçmifl her Türkiye yurttafl› gibi hecelemeyi bilir ve sat›r sonlar›na
s›¤mayan sözcükleri do¤ru, yani hece sonundan ay›r›rd›. Bugün
her fley bilgisayarla yap›l›yor. Bilgisayarda kullan›lan yaz›l›mlar (programlar) yabanc› mal› olduklar›ndan, bu yaz›l›mlar
Türkçe hecelemeyi bilmiyorlar. Sonuç olarak Türkçe gazetelerde sat›r sonlar›na s›¤mayan sözcükler ço¤u zaman yanl›fl ayr›l›yor. Bu, birkaç y›l öncesine de¤in çok s›k olurdu. Galiba flim-
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di biraz daha dikkat ediliyor, ama gene de heceleme yanl›fllar›
görüyorum gazetelerde. Öyle san›yorum ki gazetelerdeki hece
ay›rma yanl›fllar›n› göre göre, birçok kifli sat›r sonlar›na s›¤mayan sözcüklerin gelifligüzel ayr›labilece¤ini düflünmeye bafllad›.
Oysa Türkçede heceleme çok kolayd›r. Kan›t olarak yukardaki KASTURAMIYFATOM sözcü¤ünü verebilirim. Bu uydurma sözcük hiç zorluk çekmeden hecelere ayr›labilir. Bizim
kolayl›kla yapabildi¤imizi, bilgisayar da yapabilmeli. Türkçe
heceleme kolayl›kla bilgisayara ö¤retilebilir1.
Bir bilgisayara Türkçe sözcükleri hecelere ay›rmas›n› nas›l
ö¤retebiliriz? Öyle bir kural bulmal› ki, hiç Türkçe bilmeyen,
hatta Türkçeyi do¤ru düzgün okumas›n› bilmeyen bir insan bile, sözcü¤ün yaz›l›fl›na bak›p bu kural› Türkçe sözcüklere uygulad›¤›nda, sözcükleri do¤ru olarak hecelere ay›rabilsin. Arkadafl›m Doç. Dr. Eflref Eflkinat ve birkaç arkadafl› böyle bir kural bulmufllar. Bu kural› görelim.
Türkçe sözcükleri hecelere ay›rabilmek için her harfi bilmeye gerek yok. Bu ifl için, sesli harflerle sessiz harfleri birbirinden
ay›rdedebilmek yeterli. Örne¤in her sesli yerine A harfini, her
sessiz yerine B harfini koyarsak, hecelemeyi gene do¤ru yapabiliriz. Yukardaki uydurma KASTURAMIYFATOM sözcü¤ü,
o zaman BABBABABABBABAB olur. KASTURAMIYFATOM
sözcü¤üyle BABBABABABBABAB sözcü¤ü ayn› biçimde hecelere ayr›l›rlar:
KAS–TU–RA–MIY–FA–TOM
BAB–BA–BA–BAB–BA–BAB
Bu gözlem, Türkçe hecelemeyi otomatiklefltirmenin, bilgisayarlar›n anlayabilece¤i bir biçimde aç›klayabilmenin ilk ad›m›d›r.
Genel kural flöyle: Sözcü¤ü okumaya bafltan de¤il sondan
bafllay›n. En son seslinin solunda bulunan ilk sessizden heceyi
1

Art›k Türkçe hecelemeyi yapabilen bilgisayar yaz›l›mlar›m›z da var. San›r›m bu
yaz›l›mlar bu yaz›da anlat›lan yöntemi kullan›yorlar.
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ay›r›n. Örne¤in KASTURAMIYFATOM uydurma sözcügünün
son seslisi “O” ve bu seslinin solundaki ilk sessiz “T”. ‹flte
T’den itibaren heceyi ay›r›n: TOM bir hecedir. O heceyi sözcükten at›n ve geri kalan sözcü¤e ayn› kural› uygulay›n. TOM
hecesini atarsak, geriye KASTURAMIYFA kal›r. Gene sondan
bafllayaca¤›z. En son seslimiz “A”. A’n›n solundaki ilk sessiz
“F”. F’den itibaren heceyi ay›r›n, FA bir hecedir. Geriye KASTURAMIY kal›r. En son sesli “I” ve bu seslinin solunda “M”
sessiz harfi var. “M” ve M’nin sa¤›ndaki harfler bir hece olufltururlar. Yani MIY bir baflka hecedir. MIY’› da atarsak geriye
KASTURA kal›r. Bunu böyle sürdürerek, KASTURAMIYFATOM sözcü¤ünü hecelere ay›rabiliriz. Türkçe sözcüklerin çok
büyük bir ço¤unlu¤una bu kural› uygulayarak, sözcükleri do¤ru biçimde hecelere ay›rabiliriz.
Ama bu kural› BABAANNE, KA‹NAT, TAB‹AT, A‹LE,
TAB‹‹, MAALESEF, SUAT sözcüklerine uygularsak, do¤ru hecelemeyi elde etmeyiz, flunu elde ederiz:
BA–BAAN–NE
KA‹–NAT
TA–B‹AT
A‹–LE
TA–B‹‹
MAA–LE–SEF
SUAT
Oysa do¤ru heceleme floyledir:
BA–BA–AN–NE
KA–‹–NAT
TA–B‹–AT
A–‹–LE
TA–B‹–‹
MA–A–LE–SEF
SU–AT
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