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AÇIŞ KONUŞMASI I�*

Prof. Dr. Sadık TURAL

Türk soylu halklara ilişkin bilgilerin zenginleşmesi sürüyor; tarihi yapmaktan yaz-
maya zaman bulamamak türünden sözlerle avunmak zamanı geçmiştir. Atatürk’ün 
tarih bilinci ile yoğrulmuş dehası, bizi, sülale tarihinden, ümmet tarihinden, vakayina-
mecilikten kurtarmadan önce, İslam öncesi Türk tarihiyle ilgilenenler yoktu. 

Yabancıların temellerini attığı Türk tarihi ve Türk dili araştırmaları zamanla ayrı 
bir bilim dalına yol açtı. 

Türkler, ilk defa hangi coğrafyada, nasıl bir dil dünyasıyla tarih içinde yer aldı, so-
rusunun cevabının verilmesi, hemen hemen imkânsız görünüyor. Gerçeğimsi (fictiv) 
bir yaklaşımla bilinenlerin yeniden yapılandırılmasıyla geçmiş bilgisi oluşturulabilir. 
En sağlam malzeme ise, dile bağlı yadigârlardır. Dile bağlı kalıntılar bugün Asya’nın 
hatta Kuzey-Doğu Avrupa’nın çeşitli yerlerinde taş yazıtlar başta olmak üzere çeşitli 
belge nitelikli malzeme ile destan, efsane ve masal içindedir; Mançurya, Sibirya, Ha-
kasya, Dağlık Altay ile Doğu Türkistan dâhil, Asya’da yaşayan halkların her birinde 
tarihî köklerimizi de, dil köklerimizi de ortaklarımızı da aramalıyız. 

Bizim atalarımız sayacağımız insanların, kökeni aynı olduğu kabul edilen halk-
ların, bazılarına göre 7000, bazılarına göre 10.000 yıl önceden başlayarak varlığını 
zaman içinde az çok ayrışarak sürdürmüş bulunduğunu savunanlar vardır. Bunlar-
dan bir kısmı bu halkların tamamının Ana Altayca (?) denilebilecek bir dil ile birbir-
leriyle her anlamda ilişkili olduğu teorisini ileri sürüyorlar. Ana Altayca denilen bir 
dil, Asya’nın tamamını kaplıyormuş ve bu dili konuşan topluluklar zaman zaman 
Asya’nın çeşitli yerlerinden kalkıp Kafkaslara, İran’a ve bugünkü Irak, Suriye, Ürdün, 
Filistin ile iç ve doğu, güneydoğu Anadolu’ya gelip yerleşmişler. Su-var/Sü-mer ve 
Etti ile Kalaç, Karay, Kazar/Hazarlı topluluklar onlardan imiş. 

Ana Altayca birbirine göre yalnızca fonetik farklar taşıyormuş. Ana Altay dili, 
bir taraftan aynı kökten geldiğine inanan insanları birbirine bağlayan yaradılış destanı 
başta olmak üzere, birtakım metinlerin ortaklaşa sahipliğini, diğer yandan kendileri 
arasındaki önderlik, üstte olma (üsttelik) yüce erk sahipliği türünden istek ve dilek-
lerin doğurduğu sürtüşmelere, çatışmalara ve vuruşmalara ait olayları anlatan destan 
(epos), efsane (legende) ve masallaşan anlatmalarını hazırlamış. Ne yazık ki, bu me-
tinlerin nesilden nesile anlatılarak günümüze kadar ulaşanlarını bulmak sanıldığı ka-
dar kolay değildir. İşte bunlar için, Asya’daki halkların dillerini araştırmak gerekiyor. 

* Hitap kısımları çıkarılmıştır.Hitap kısımları çıkarılmıştır. 
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Ana Altaycanın parçalarını konuşan insanlardan en küçük birlikten, en büyük 
birliğe kadar her sosyal grup, kendisini, başçısının/önderinin/liderinin veya ayrış-
mayı hazırladığına inanılan atasının yahut yerleştikleri coğrafyanın adıyla adlandırıp 
anılmasının yaygın olduğu anlaşılıyor. Bu farklılık diğer yandan telaffuz ve sentaksta 
da görülebiliyormuş. 

Sadece Anadolu ve Trakya’yı bir ölçü olarak alırsak, telaffuzun doğurduğu ne 
kadar çok farklılaşma, hatta yer yer sentaks farklılığı görüldüğünü kolayca anlarız. 
Bugün Anadolu ve Rumeli ağızlarını konuşan insanlarla karşılaştığınızda Türkçe 
olduğu hâlde ayrışma gibi görünen farklı telaffuzlar (sesletmeler) yüzünden yanlış 
hükümler verebilirsiniz. Avrupalı bazı araştırıcıların hatta Türk kökenli insanların, 
ya dile (Türkçe) ve dine (İslam) ait yeterli bilgi sahibi olmadıklarından ya da Sovyet 
Birliği Komünist partisinin 1950’den itibaren “Türkiye mozaiktir” tezinden fazlaca 
etkilendiklerinden kırka yakın ‘etnik grup’tan söz ettikleri görülüyor. İşte bunun için 
Asya’daki halklara ait dil ve tarih bilgilerini öğrenmeleri gerekiyor. İşte bunun için 
Türkologların daha çok çalışması gerekiyor. 

Bu türden düşünceler yanlışlarını düzeltici, asıl gerçeğin doğru algılanmasına yar-
dımcı olucu birkaç cümle söyleyelim:

Türkiye Türklerinin bir kısmı Sümerli, Ettili, Traklı yani 3500-7500 yılları arasın-
da Anadolu ve Trakya’ya gelmişlerdir. 

Türklerin bir kısmı 970-1070 yılları arasında Abbasilerin hükümran olduğu alan-
lara gelip yerleşmiştir. 

Türklerin bir kısmı 1071’den sonra Selçuklu devletinin iskân siyasetinin doğur-
duğu göçlerin sonucudur. 

Türklerin bir kısmı Büyük Cengiz Han ve oğullarının yol açtığı zoraki göçlerle özel-
likle Azerbaycan, Sivas, Çorum ve Ankara’ya yerleşen gruplardır. Buna Emir Timur’un 
seferinin doğurduğu yerleşim hareketlenmesinin sonuçları da eklenmelidir.

Anadolu ve Trakya Türklüğünün bir kısmı 1453’ten sonra, bugünkü Dağıstan 
ile Azerbaycan başta olmak üzere 1750’ye kadar süren göç dalgalarının sonucudur. 
1750’den sonra toplu göçler azalmakla birlikte, Osmanlı, özellikle İstanbul –bugünkü 
Amerika ve Newyork gibi düşünülsün- çıkıp gelenlerin yerleştiği bir cazibe merkezi 
idi. Hicaz’a hac için gelip, ülkemize yerleşen aileler de düşündürücü bir rakamdır. 

Asya’nın çok farklı yerlerinden, farklı zamanlarda, farklı amaçlarla, farklı 
yollardan, Anadolu’ya, Trakya’ya yerleşen Türk soylu halkları ayrı etniseteler 
gibi görmek cahillik değilse, gerçekten çirkin bir kötü niyetliliktir.

Batı Hunlarının Hristiyanlaşmış uzantıları olduğunu düşündüğüm Boos-hunnıg 
veya Boos-hunnak (Boos ovasındaki Hunlular) ve sonradan Müslüman olan Pomak-



�

lar üzerinde de yeterli araştırma yoktur. Kuzey Doğu Avrupa’da şimdi bir köy olan 
Atillâ’nın başkenti Bulgar şehrini görmüş, o orduların yaz ve güzde Avusturya, Maca-
ristan, Polonya ovalarına akdığını, Batı Hunlarının bir kısmının Volga Bulgarları ola-
rak anıldığını hatırlayalım. Dağıstan ve Kafkasya üzerindeki araştırmalar da, Rusların 
Çarlık ve Sovyet dönemi bakış açılarıyla biçimlenmiştir. Bu konuların aydınlanmasına 
olan ihtiyaç devam ediyor. 

Bugün dünyada 200 milyona yakın 100-150 yıl içinde bir yazı dili olarak ortaya 
çıkan Türk soylu, ana Türkçe kökenli halkların hepsine birden ‘Türk dünyası’ di-
yoruz.

Türk dünyasında, konuşulan, yazılan dillerin adı bile ‘Türkçe’ değil, topluluk 
adlarıyla anılıyor. Diğer yandan, özellikle dil alanında sadece adlandırma olmayan, 
bunları aşan, çözüm gereken olumsuzluklar var: 

1. Her birinin alfabesi ayrı; eğer Latin asıllı alfabe birleştirici olacak ise, her biri yine 
ayrı olmamalı; Latin asıllı ortaklaşa işaretlerden oluşan bir alfabe kullanılmalı…

2. Kelimelerdeki fonetik farklılıkların hangi ses denklikleriyle açıklanabileceğini 
ortaya koyacak gerçek bilginlere olan ihtiyaç devam ediyor. Bu konuda TÜRK 
DÜNYASI, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKÇENİN FONETİĞİ adlı bir eser, 
Türk dünyasının bilginleri ile birlikte hazırlanmalı…

3. Türk dillerindeki ek bilgisinin karşılaştırmalı çalışmalarının başlatılmasında daha 
fazla geç kalınmamalıdır…

4. Karşılaştırmalı - Moğolca da dâhil - Türk dilleri sözlüğünün hazırlanması gerekli 
(bir liste var, ama o bir sözlük sayılamaz)…

5. Türk Dil Kurumunun önderliğinde ve yürütücülüğünde Türk soylu halkların her 
birinden belirlenecek onar tane dil bilginine, en az 20, en çok 100 kelimenin eti-
molojisini yapması istenmelidir; bunun sonuçları birden alınmaz gibi görünüyorsa 
da bilgisayar erişim ağı hizmetlerinin hızlı geliştiğini gözden kaçırmayalım.

6. Türk soylu halkların ortak dilinin Rusça olmak yerine Ana Altaycayı hatırlatan 
Türk esperantosu oluşturma arayışına girilmeli.

7. 3 ciltlik son 100 Yılın Şiir Antolojisi; 3 ciltlik kısa Hikâye Antolojisi; en az ikisi 
tarihî roman olmak üzere 1905 yılından günümüze kadar bir zaman aralığında 
yazılmış on roman belirlenerek antolojilerle birlikte beş yazı dilinin Türkçesine 
çevrilmesi (Türkiye Türklerininki, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbe-
kistan, Türkmenistan ve Tatar Türkçelerine; bunlardan her birininkinin de di-
ğerlerine aktarılması).

Bağlı kuruluşlarımızdan AKM Başkanı iken başlattığım ve yürütücülüğünü üst-
lendiğim, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi, dört ana bölümden oluşan 33 

Prof. Dr. Sadık TURAL
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ciltlik bir çalışmadır. Her biri 600’er sayfa olmak üzere, Türk Dünyası Edebiyat-
çıları Ansiklopedisi, Ortak Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Dünyası Edebiyat 
Metinleri Antolojisi ile Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri An-
siklopedik Sözlüğü adlarını taşıyan 33 cildin 2500 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış 
olacağını umuyorum. Bu eserlerden özellikle edebiyat tarihi ile şairler ve yazarlar an-
siklopedik sözlüğünün, Kırgız, Kazak, Türkmen, Özbek, Azeri, Tatar Türkçelerine 
öncelikle, daha sonra da İngilizce, Almanca ve Rusçaya çevrilmesini ise bir ihtiyacın 
karşılanması açısından olduğu kadar ortaklıkların dünyaya duyurulması açısın-
dan da gerekli sayıyorum.

Bunlar yapılırsa, Atatürk’ün Türk Dil Kurumu konusundaki bu beklentisi cevap 
bulur; Atatürk’ün 1933 yılında söylediği şu sözlerin anlamı anlaşılmış olur:  “Bugün 
Sovyetler Birliği, dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. 
Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya, Ma-
caristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından ka-
çabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim 
bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya 
hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. 
Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak: Dil bir köprüdür… İnanç 
bir köprüdür… Tarih bir köprüdür… Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin 
içinde bütünleşmeliyiz. Onların, bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşma-
mız gerekli…”

Sömürgecilik konusunda sabıkası olan devletlerin Türklük için muhtemel senar-
yo ve tuzakları gözden uzak tutulmadan, Türk soylu halkların kültürel yakınlaşmala-
rının önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

Biz ne siyasi birlik istiyoruz, ne de askerî… Biz bu halkların kökenlerine ilişkin 
benlik ve kimlik bilgilerine doğru ulaşmalarının önündeki engeller kaldırılsın, iş birliği 
yoluyla karanlıklar aydınlansın istiyoruz. 

Biz Türkçenin zenginlikleri konusunda ortaya çıkışın yanında Türkiye de dâhil, 
Türk soylu halklar coğrafyasındaki düşünce bulanıklığının giderilmesini; Türkler ve 
Türkçe konusunda özellikle Avrupa’daki bilgi kirlenmesinin ve kirleticiliğinin durdu-
rulmasını istiyoruz. 

Biz, bu araştırmaları ve yakınlaşmaları, hem bilim adına, hem insan olmak adına, 
hem de ‘Ne Mutlu Türk’üm’ diyebilmek adına istiyoruz.



AÇIŞ KONUŞMASI II

 Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Değerli Konuklar,

Türk Dil Kurumu olarak Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRK-
SOY) ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi 
Şölenine hoş geldiniz.

Bilindiği gibi, yakın zamanda tanık olduğumuz siyasi gelişmeler sonucu Varşova 
Paktı dağıldı, Doğu Blokunu oluşturan topluluk üyesi ülkeler bağımsız hâle geldiler. 
Yaşanan bu gelişmeler, Türk soylu halklar için yeni fırsatlar ortaya çıkardı. Ülkeler 
arasında yakınlıklar, ilişkiler güçlendirildi. Türk dünyası kültür bakanlarının, üniversi-
te rektörlerinin, iş konseylerinin toplantıları düzenlendi. Türkiye’de çeşitli kurultaylar 
yapıldı.

Bu yeni oluşumda daha ilk günlerde dikkatleri çeken, Türk halklarının konuştu-
ğu dil oldu. Türk soylu halklar aslında kökeni ortak olan çeşitli lehçelerini konuşmak-
taydı. Konuşmaların büyük bir bölümü anlaşılıyordu, biraz dikkat edince bazı seslerin 
düzenli olarak bazı lehçelerde değişime uğradığı görülüyordu.

Hangi alanda olursa olsun Türk dünyasından kişilerin katıldığı toplantılarda dil 
konusu, alfabe konusu hep gündemde kaldı. Türk soylu halklar arasında alfabe birli-
ğine gidilip gidilemeyeceği, ortak bir yazı dili, iletişim dili oluşturulup oluşturulamaya-
cağı konuları bu toplantılarda sürekli dile getiriliyordu.

İletişim, bütün tarafların anlaşabileceği bir dille sağlanabilir. Aynı dili konuşan in-
sanlar ana dilleriyle anlaşırlar. Ana dilleri farklı olan, ana dillerinde anlaşamayan insanlar 
ise ancak bildikleri ortak bir yabancı dille anlaşırlar. Türk soylu halkların lehçelerinin 
büyük bir bölümü birbirine çok yakındır. Birkaç gün bir Türk ülkesinde bulunduğunuz 
zaman anlaşma oranının hemen yükseldiği görülmektedir.

İletişimin, haberleşmenin hız kazandığı dünyamızda Türk halklarının kendi dil-
leriyle iletişimi sağlamaları kadar doğru bir yol olamaz. Doğru olmayan ise, Türk 
dilinin değişik kollarını konuşan toplulukların Rusça, İngilizce gibi tamamen yabancı 
dillerle anlaşmaya çalışmalarıdır.

Türk halkları arasında ortak iletişim dilinin nasıl kurulacağı konusuna gelince... Bu 
da zamanla gerçekleşecektir. Ancak bunu zamana bırakıp beklemenin bir anlamı yok-
tur. Atatürk, bugünkü durumu daha 1933 yılında görmüş ve bir gün Sovyetler Birliğinin 
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dağılacağını, Türk soylu halkların bağımsızlıklarına kavuşacaklarını, dili bir, inancı bir 
soydaşlarımızla şimdiden ilgilenmemiz gerektiğini meşhur konuşmasında söylemişti.

Evet, Atatürk’ün dediği gibi o gün geldi. Ancak, ne yazık ki Atatürk’ün 1933’te 
gördüğü gerçeği biz daha önce göremedik ve bugüne yeteri kadar hazırlanamadık. 
Türk halkları arasındaki dil köprüsünü tam anlamıyla kuramadık. Ortak iletişim dili 
konusunda geçen zaman içerisinde neler yapıldı, neler yapılması gerekir, bugün hangi 
noktadayız gibi soruların cevaplarını bu toplantıda ele alacağız. Böyle bir toplantının 
düzenlenmesi düşüncesi TÜRKSOY Genel Müdür Vekili Sayın Ziya Yılmazer ile 
yaptığımız bir görüşme sırasında ortaya çıktı. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür 
etmeyi bir borç biliyorum.

Değerli konuklar, toplantımızda Türk dünyasında ortak iletişim dili konusunda 
çeşitli bildiriler sunulacak ve değerlendirilecek. Ben de bu açış konuşmamda kısaca bu 
konuda yapılması gerekenlere değinmek istiyorum.

Türk dünyasında ortak iletişim dili konusunda yapılması gereken ilk iş, bütün 
Türk soylu halkların ortak bir alfabeye geçmesidir. Bilgisayar ve iletişim teknoloji-
leri Latin alfabesine dayalı olarak geliştiğine göre bütün Türk soylu halklar en kısa 
zamanda ortak bir Latin alfabesine geçişi sağlamalıdır. Bu alfabede Türk lehçelerin-
deki ortak sesler için ortak harfler kullanılmalıdır. Bazı cumhuriyetlerde uygulamaya 
konulan Latin kökenli alfabeler yazı birliğinin sağlanması konusunda önemli birer 
adım olmuştur, ancak bu alfabelerde yazı birliğinin kurulmasını güçleştiren bazı harf 
değişiklikleri söz konusudur. Yazıda birliğin kurulması açısından öncelikle farklı harf-
lerin kullanımına son verilerek bütün dünya Türklüğünün kullanabileceği alfabenin 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Türk dünyası ortak iletişim dili üzerine araştırmalar, çalışmalar yapmak üzere 
Türk Cumhuriyetlerindeki dil enstitülerinin, dil kurumlarının desteğiyle uluslararası 
araştırma enstitüsü kurulmalıdır. Bu enstitüde Türk dünyası ortak iletişim dilinin söz 
varlığı, terimleri üzerine çalışmalar öncelikli olarak yürütülmelidir.

Türk halklarının söz varlığı bir bütün olarak ortaya konulmalıdır. Bugün 
Türk lehçelerinin 40.000 ila 100.000 kelimelik söz varlığı mevcuttur. Bütün Türk 
lehçelerinin söz varlığını ortaya koyacak büyük bir karşılaştırmalı sözlük hazırlan-
malıdır. Bir kavram için bir lehçede yabancı kaynaklı söz, diğer lehçelerde Türkçe 
kökenli söz kullanılıyorsa Türkçe kökenli söz o lehçeye de alınmalıdır. Böylece 
lehçelerin söz varlıkları da doğal kaynaktan zenginleşmiş olacaktır.

Türk dünyasında ana dilde öğretim de üzerinde önemle durulması gereken bir 
başka konudur. Türk soylu halklar ilkokuldan üniversiteye kadar öğretimlerini ana 
dillerinde yapmalıdır TÜRKİYE İÇİN TEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DİLİ 
TÜRKÇEDİR. Ana dilden başka bir dille öğretim yapılması dereceli olarak kaldırıl-
malı, her öğretim kademesinde aşamalı olarak ana diliyle öğretime geçilmelidir.
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Türk halkları birbirinin edebî eserlerini okumalı, okutmalıdır. Okul kitaplarında 
her Türk lehçesinden parçalar özgün şekilleriyle ve o lehçeye aktarılmış şekilleriyle 
yer almalıdır. Türk dünyası ortak edebiyatının kaynak eserleri destanlar, masallar, nin-
niler, atasözleri her cumhuriyette ayrı ayrı yayımlanmalıdır. Bu edebî eserlerin bütün 
Türk dünyasının ortak ürünleri olduğu bilinci yaygınlaştırılmalıdır. Türk dünyası şair 
ve yazarlarının eserleri diğer lehçelerde de yayımlanmalıdır. Bu eserler, ortak Türk 
alfabesiyle yayımlanmalı, sayfanın bir tarafında özgün metin karşısında ise aktarması 
bulunmalıdır.

Türk cumhuriyetlerinin radyo ve televizyon yayınlarının Türk halkları tarafından 
izlenmesi sağlanmalıdır. Türk dünyasındaki sanat ve kültür ilişkileri karşılıklı olarak 
geliştirilmeli, güçlendirilmelidir. Müzik, sinema, tiyatro gibi sanat türleri ortak iletişim 
dilinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Türk halkları birbirleriyle iletişimlerinde kendi dillerinden başka bir dili, iletişim 
dili olarak kullanmamalıdır. Halklar arasındaki iletişimde Rusça veya İngilizce gibi çe-
şitli yabancı dillerin kullanılması ortak iletişim dilinin ve ortak yazı dilinin oluşmasını 
geciktirir, hatta engeller.

Türk halkları arasında iletişimi artıracak ve geliştirecek bir başka unsur ise 
Genel Ağ yani İnternet’tir. Genel Ağ’da Türk halklarının haberleşmesi için ortak 
alfabe uygulaması en kısa zamanda başlamalıdır. Genel Ağ’da Türk halkları birbir-
leriyle ana dillerinde haberleşmeli ve Genel Ağ ortak terimleri türetilmelidir.

Kurumumuz yürüttüğü çalışmaları Genel Ağ’da kullanıma açarak Türk dün-
yasında ortak iletişim dilinin kurulması yolunda önemli adımlar atacaktır. Kurumu-
muzda yürütülmekte olan Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü ve Grameri Saha 
Araştırma Projesinde sona ulaşılmıştır. Projede Türk lehçelerinin söz varlığı ortaya 
konulmaktadır.

Hazırlanan bu sözlük, önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bu projede Karşılaş-
tırmalı Türk Lehçeleri Grameri de hazırlanmaktadır. Sözlük tamamlandıktan sonra 
Genel Ağ’da kullanıma açılacaktır.

Kurumumuzun en önemli başvuru kaynağı Güncel Türkçe Sözlük, Genel Ağ’da 
hizmete sunulmuştur. Türk dünyasının her noktasından Genel Ağ (internet) aracılı-
ğıyla sözlüğümüze ulaşılabilmektedir. Yaklaşık 100.000 söz varlığı Türk dünyasının 
hizmetindedir.

Yine Kurumumuzun Yazım Kılavuzu da Genel Ağ’da hizmet vermektedir. Kı-
sacası yazı birliği ve söz varlığı bakımından iki önemli kaynak hizmete sunulmuştur.

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırma Projesi so-
nuçlandığında bütün Türk lehçelerinin söz varlığını kapsayan bir milyonu aşkın söz-
den oluşan Türk Lehçeleri Sözlüğü hizmete sokulacaktır. Böylece Türk lehçelerinin 

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
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söz varlığı bir bütün olarak Türk dünyasının dikkatine sunulmuş olacaktır. Hazırlana-
cak kavram dizini ile lehçelerdeki söz varlığının anahtarları da dilcilerin, yazarların, ay-
dınların elinin altında bulunacaktır. Böylece, bir lehçede gerekli olan bir sözü yabancı 
dillerden almak yerine akraba lehçeden almak mümkün olacaktır.

Türk Dünyası Destanları Projesi de Kurumumuzun yürüttüğü ve Türk dünya-
sında ortak iletişim dili kuruluşuna yardımcı olacak bir diğer çalışmadır.

Bu iki büyük projenin dışında Türk dünyasına yönelik münferit projeler ve 
yayınlar Kurumumuz tarafından hızla sonuçlandırılma aşamasına gelmiştir.

Yapılacak bu çalışmalarla ortak iletişim dilinin kurulması sağlanacak ve ortak 
iletişim dili ortak Türk yazı dilinin temelini oluşturacaktır.

Değerli konuklar,

Türk dünyasının yetiştirdiği büyük düşünür, eğitimci, gazeteci ve yazar Gaspıralı 
İsmail Beyin Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik ülküsünün gerçekleşmesi için siyasi, 
kültürel ve teknolojik şartların oluştuğu günümüzde teknolojinin en gelişmiş araç ve 
yöntemlerinden yararlanarak Türk dünyasında ortak iletişim dilinin kurulması yolun-
da çalışmalarımızı yürütmeliyiz.

Bu toplantı da bu uğurdaki çalışmalardan biridir. Toplantının gerçekleşmesi için 
iki büyük kuruluş, Türk Dil Kurumu ve TÜRKSOY el ele vermişlerdir.

Bu yıl, Türk Dil Kurumunun ulu önder Atatürk’ün talimatıyla kuruluşunun 70. 
yıl dönümüdür. Yarın da Birinci Türk Dil Kurultayının toplanışının, yani Dil Bayra-
mımızın 70. yılıdır.

Türk dünyasındaki ilişkilerin dil köprüsü ile kurulmasını 1933 yılında yaptığı 
meşhur konuşmasında dile getiren ulu önder Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün bir kez 
daha gerçekleşmiş olmasının gururunu yaşıyoruz. Ancak, görevimizin de sorumlulu-
ğumuzun da bilincindeyiz. TÜRKSOY ile düzenlediğimiz bu toplantı da bu görev ve 
sorumluluk anlayışının bir sonucudur.

Değerli konuklar,

Sözlerime son verirken Türk dünyasının değişik bölgelerinden gelerek değerli 
görüşlerini toplantımıza sunacak olan bilim adamlarımıza, bu toplantıyı birlikte ger-
çekleştirdiğimiz TURKSOY Genel Müdürü Sayın Polat Bülbüloğlu’na, toplantının 
gerçekleşmesi için fedakârca çalışan ve bütün imkânlarını seferber eden Genel Müdür 
Vekili Sayın Ziya Yılmazer’e ve değerli çalışma arkadaşı Sayın Kemal Ocak’a, Kuru-
mumuzdaki değerli çalışma arkadaşlarıma ve toplantımızı şereflendiren siz değerli 
konuklarımıza teşekkürlerimi ve en derin saygılarımı sunarım.



ORTAK DİL YARATIRKEN YAPILANLAR VE BEKLENTİLER

Doç. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

Son bin yıllık tarihî süreçte Türk dünyası hiçbir devirde bu kadar birbirine 
yaklaşmamış ve ortak bir ülkü etrafında birleşmemişti. Şimdi büyük Türk coğrafyasında 
yaşayanların yeni hedefi ortak bir Türkçe yaratmaktır. Bu yolda yapılan çalışmalar 
yeni değildir ve tarihi bir asır geriye gitmektedir. Özellikle 19. asrın sonlarıyla 20. 
asrın başlarında Türkçülük faaliyetleriyle ortaya çıkan “dilde birlik” ülküsü SSCB’nin 
dağılmasıyla oluşan yeni Türk cumhuriyetleri ve özerk toplulukların yeniden günde-
mine gelmiştir.

13. asra kadar bütün Türklerin ortak bir dili vardı. Kâşgarlı Mahmud’un belirttiği 
gibi, farklı ağızlar olmasına rağmen Türk dünyasında tek bir yazı dili kullanılmaktaydı. 
13. asırdan 19. asrın sonlarına kadarki dönemde birisi Batı Türkçesi, diğeri de Doğu 
Türkçesi yahut Çağatayca olmak üzere iki edebî dille binlerce eser yazıldı. Bu iki 
edebî dil arasındaki farklılık, dillerin yapısında değil, bazı seslerde ve küçük de olsa 
kelime hazinesindeydi. Bu yüzdendir ki, 15. asırda yaşayan büyük Çağatay yazarı Ali 
Şir Nevayi’nin eserleri  Türk dünyasının her tarafında okunabilmiştir. Hatta bu dö-
nemde İstanbul’dan kalkan Osmanlı edipleri Herat şehrine kadar gidiyorlar ve onunla 
edebî sohbetler ediyorlardı. 19. asra kadar birçok Osmanlı şairinin onun eserlerinin 
etkisinde kaldıklarını ve nazireler yazdıklarını biliyoruz. Bu da gösteriyor ki, 19. asra 
kadar Doğu ve Batı Türkçeleri arasında bir diyalog vardı ve her iki dünyanın aydınları 
birbirlerini okuyup anlıyorlardı.

Türk dünyasında bu şekilde kısmen var olduğunu düşündüğümüz dil birliği 19. 
asrın ikinci yarısında Türkistan’ın Rus işgaline uğramasından sonra bozulmaya başla-
mıştır. Nikolay İlminski’nin Müslüman Türkleri birbirinden ayırmak ve uzun vadede 
Ruslaştırmak gayesiyle planlayıp uygulamaya koydurduğu, her Türk boyuna ayrı bir 
alfabe vererek şivelerini yazı dili hâline getirme gayretleri olumlu sonuçlar vermiştir. 
İlminski’nin etkisiyle 19. asrın sonlarıyla 20. asrın başlarında Tatar, Kazak ve Özbek 
Türkçeleriyle eserler yazılmaya ve gazeteler çıkarılmaya başlanmıştır.

Aynı yıllarda, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarıyla Kırım’da Tercüman gazetesi-
ni yayımlayan İsmail Gaspıralı Bey’in hedefi, Türkiye Türkçesini (o zamanki adıyla 
İstanbul Türkçesi) bütün Türk dünyasının ortak yazı dili hâline getirmekti. Bu yön-
deki çalışmalarının güzel meyveler verdiğini ve yankılarının Bahçesaray’dan Kazan’a, 
Buhara’dan Kâşgar’a, Bakü’den İstanbul’a kadar ulaştığını biliyoruz. Gaspıralı Ter-
cüman gazetesi aracılığıyla ortak bir edebî dil yaratmak için büyük çabalar sarf etmiş, 
devrinde kısmen de başarılı olmuştur.
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Şurası da unutulmamalıdır ki, Gaspıralı’nın işi bugünkünden daha kolaydı. 
Çünkü, 20. asrın başlarında Türk dünyasında şimdiki gibi birbirinden uzaklaşmış 
21 ayrı yazı dili yoktu. Kuzey ve Doğu Türkçeleriyle Batı Türkçesi arasında kimi 
fonetik ve leksik farklar bulunuyorsa da bu farklar her üç dil grubundaki insanların 
birbirlerini anlayamayacakları kadar büyük değildi. Bu yıllarda Türkistanlı ve Ka-
zanlı hacılar yolculuklarında İstanbul’a uğruyor; Türklüğün merkezi ve Osmanlının 
başkenti İstanbul’da edebî ve dinî çevrelerle sohbetler, fikir alışverişleri yapıyor ve 
burada çıkan kitapları kendi memleketlerine götürüyorlardı. O yıllarda İstanbul’da 
basılmış kitaplardan çok sayıda eser Kazan ve Türkistan’da okunmuş, bunlardan 
bazıları daha sonra değişik lehçelere aktarılmıştır. Yine İstanbul’da çıkan gazeteler 
çeşitli vesilelerle Türk dünyasının değişik bölgelerine taşınıyor ve oralarda okunu-
yordu.

1910’lu yıllar Türk dünyasında “ortak bir edebî dil yaratma” şuurunun en çok 
geliştiği dönemdir. Gaspıralı başta olmak üzere Türkçü aydınların İstanbul Türkçe-
sini esas alarak diğer Türk lehçelerinden özellikle kelime takviyesiyle oluşturulacak 
bir ortak dil yaratma çabaları bu yıllarda meyvelerini vermeye başlamıştır. Bu fikrin 
en güzel yansımalarını biz Ömer Seyfettin’in yazılarında bulabiliyoruz. Gaspıralı’nın 
çalışmalarını doğru bulan ve takdirle anan Ömer Seyfettin, Türk dünyasında dil birli-
ğinin sağlanması için oluşturulacak ortak edebî dilin bütün Türk yazarları tarafından 
kullanılması gerektiği konusunda çok sayıda makale yazmıştır. Hatta ona göre, Türk 
dünyası İstanbul Türkçesinde ortak dilini bulmuştur. 

Azerbaycan 1918 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve Avrupa ülkelerince tanın-
mıştı. Ömer Seyfettin’in yazılarında bahsettiğine göre, bağımsızlıktan sonra, 1918-
1919 yıllarında Bakü’den İstanbul’a gelen tiyatro grupları çeşitli oyunlar sergilemişler-
dir. İstanbullu aydınlar adlarını yeni işittikleri Azerbaycanlı Türk yazarlarının eserlerini 
sahnede izleme imkânı bulmuşlardı. Bu oyunları izleyen aydınlardan biri olan Ömer 
Seyfettin, Azerbaycan Türkçesiyle İstanbul Türkçesi arasında mühim sayılabilecek 
esaslı bir lehçe farkı olmadığını şöyle anlatmaktadır:

“Azerbaycanlıların tiyatrosuna gidenler ancak ehemmiyetsiz bir “şive farkı” karşısında 
kalmışlardır. Hâlbuki İstanbulluların şivesine Kastamonuluların şivesi daha uzaktır! Kelimeler 
hemen hemen bir... Cümlelerin teşkili bir... Yalnız “kendim” yerine kullandıkları “özüm” gibi 
lafız müstesna! Bu kadar ehemmiyetsiz bir fark, hatta fark bile sayılmaya değmez. Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin tasrif sigalarının (çekim eklerinin) bazılarında da biraz mahallîlik var. Fakat:

- “Ben şunu demek isteyirem ki...”

dedikleri zaman:

- “Ben şunu demek istiyorum ki...” olduğunu hemen anlıyoruz.” 2

2 Ömer Seyfettin, “Lisan Bağı”, Ömer Seyfettin, “Lisan Bağı”, Tercüman-ı Hakikat, 5 Şubat 1919.
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Ömer Seyfettin, diğer Türk coğrafyalarında konuşulan ve yazılan Türkçelerle 
İstanbul Türkçesi arasındaki farkların anlaşmayı engelleyecek boyutta olmadığı ile 
ilgili de şunları söylemektedir:

“Kazan, Orenburg lehçeleri biraz fazla fark gösterir. Şimalde kendilerine “Tatar” namı 
veren Türklerin lisanlarında “g”ler eskisi gibi durur.

Fakat Anadolu, Cenubi Kafkasya, Azerbaycan, Türkistan, Fergana lehçelerindeki fark, 
manayı anlatmayacak kadar değildir. Vaktiyle benim [1910’lu yılları kastediyor] İstanbul’daki 
gazetelerde neşrettiğim makaleleri buralardaki gazeteler aynen sütunlarında naklediyorlardı. De-
mek oranın karileri (okurları) bizim İstanbul lehçesini pek güzel anlıyorlarmış.”�

1910’lu yıllarda Türk dünyasındaki yayın hayatını yakından takip eden Ömer 
Seyfettin’in bildirdiğine göre, Taşkent’te çıkan Sedâ-yı Türkistan ve Sedâ-yı Fergana ga-
zetelerini İstanbul’da okuyup da anlamayan var mıdır?4 

Dil birliğinin sağlanmasında alfabe birliği önemli faktörlerden biridir. Alfabe 
birliği sayesinde 19. asrın sonlarıyla 20. asrın başlarında Namık Kemal’in, Abdülhak 
Hamid’in, Tevfik Fikret’in eserleri başta olmak üzere birçok Osmanlı yazarının kitap-
ları Kazan, Türkistan ve Azerbaycan’da sevilerek okunmuştur. Yine bu yıllarda bazı 
Tatar yazarları da eserlerini İstanbul Türkçesiyle yazmışlardır. Azerbaycanlı Hüseyin 
Cavid ve Mehemmed Hadi’nin İstanbul Türkçesiyle yazdıkları şiirleri hem Bakü’de 
hem İstanbul’da okunmuştur.

Fakat 1920 yılından itibaren Bolşevikler tarafından başta Azerbaycan Cumhu-
riyeti olmak üzere Türk topraklarınının işgal edilmesi, Türk boylarının kendi arala-
rındaki anlaşmalarını önlemek üzere planlı programlı bir şekilde konuşma dillerinin 
birer yazı dili hâline getirilmesi, hatta dile müdahale edilerek Arapça ve Farsça ortak 
kelimelerin yerine Rusçalarının yerleştirilmesi; son olarak da 1937-1940 yılları arasın-
da birbirlerinden çok farklı Kiril harfli alfabelerin kabul ettirilmesi Türk dünyasını 
geçmiş asırlarda var olan “dil birliği”nden uzaklaştırmış ve birbirini okuyup anlaya-
maz bir duruma düşürmüştür. 1920-1990 arasındaki 70 yıllık dönem, Türkçenin en 
fazla parçalandığı ve Türk insanının birbirini anlayamaz hâle getirildiği karanlık bir 
dönemidir.

1991’de yeniden bağımsızlığını kazanan Türk dünyası öncelikle, Kiril alfabe-
sini bırakarak Latin alfabesinde birleşme gayretleri içerisine girmiştir. Fakat 1991 
yılında Marmara Üniversitesinde yapılan sempozyumda önerilen ve daha sonra 
da çeşitli bilimsel toplantılarda kabul edilen 34 harfli ortak Türk dünyası alfa-
besinden çokça sapmalar olmuştur. Bu sapmalar ortak Türkçenin oluşmasında 
büyük bir engel oluşturmaktadır. Uzun seneler geçip alfabeler kökleşmeden Türk 

3 agm. agm.
4 Ömer Seyfettin, Ömer Seyfettin, Yarınki Turan Devleti, 24 Kasım 1330/1914.

Doç. Dr. Mustafa ARGUNŞAH



TÜRK DÜNYASINDA ORTAK DİL TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ1�

dünyası aydınları ve devlet adamları bu konu üzerinde yeniden düşünmeli ve doğ-
ru olan 34 harfli alfabede birleşmelidir. Aksi takdirde Sovyetler Birliği devrinde 
kabul edilen 20 ayrı alfabeyle bugünkü alfabeler arasında bir fark kalmayacaktır. 
Alfabe birliğinin sağlanamaması, gelecek yıllarda kurulacağına inandığımız ortak 
Türkçe yolunda büyük bir aksamayı da beraberinde getirecek ve hedefe varılma-
sını geciktirecektir.

Millî varlığı duymanın ilk şartı dildir. Dil milletin zarfıdır. Dil birliği kültür 
birliğini meydana getirir. Kültür birliğini sağlamış bir milleti siyasi ve askerî hiçbir 
kuvvet bölemez ve parçalayamaz. Türkçeyi suni bir dil olmaktan kurtararak halkın 
konuştuğu gerçek dile yaklaştırmak için 1911 yılında başlatılan ve Gaspıralı’nın de-
rin etkileri görülen “Yeni Lisan ve Güzel Türkçe” hareketini yürüten Ziya Gökalp, 
Ali Canip ve Ömer Seyfettin’in şiarı şuydu: “Gerek Türkiye’de ve gerek hariçteki 
bütün Türklerin umumi ve edebî bir lisanı vardır. Bu da İstanbul Türkçesidir. Çünkü 
Türklerin dinî, millî, harsi merkezleri İstanbul’dur. Çünkü İstanbul’da konuşulan 
Türkçe son derece incelmiş, güzelleşmiş ve zenginleşmiştir.”5

Aynı milletten olmak ve aynı dili konuşmak için siyasi sınırlar önemli değil-
dir. Bugün ayrı ayrı ülkelerde yaşayıp tek dili konuşan birçok topluluk bulunmak-
tadır. Mesela Anadolu Türkleri bugün Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya 
ve birçok Batı Avrupa ülkesinde aynı dili konuşmakta ve yazmaktadır. Hatta aynı 
dili konuşan ve yazan bağımsız ülkeler bile vardır. Öyleyse, Türkleri ayıran siyasi 
ve coğrafi sınırlar, aynı dili konuşabilmemiz ve yazabilmemiz için bir engel teşkil 
etmemelidir. Çünkü dil bugün artık bir milleti meydana getiren en önemli unsur 
olmuştur. 19. asrın ikinci yarısıyla 20. asrın başlarında bir milleti meydana getiren 
unsurlardan “din ve dil birliği” ön plandaydı. Oysa Sovyetler Birliği’nin dağılmasıy-
la millet olabilmek için din birliğinin şart olmadığı, asıl olanın “dil birliği” olduğu 
ortaya çıkmıştır. Türk dünyasında ortak bir dil etrafında toplanmayı, birbirini daha 
iyi anlamayı ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi düşünen boyların ağırlıklı ola-
rak Müslüman olmalarına rağmen, Hristiyan ve Musevi olanları da vardır. Türkiye 
Türkçesine en yakın lehçe olarak görülen ve birbirimizi çok iyi anladığımız Gagauz-
larla aynı dini paylaşmadığımız ortadadır. Yine en kesin ifadeyle, diğer küçük Türk 
toplulukları gibi Gagauzların da ana dilleri sayesinde Hristiyan dünyanın ortasında 
asırlardır erimeden Türklüğünü koruduğu da gerçek bir vakadır. Buna Hakas ve 
Tuvaları da ekleyebiliriz.

Bugün 250 milyonluk büyük Türk dünyasında ayrı ayrı Türk lehçeleri, şiveleri, 
ağızlarının olması tabiidir. Hatta ayrı ayrı yazı dilleri de olabilir. Fakat içinde bulun-
duğumuz bilgi ve iletişim çağında 250 milyonluk Türk topluluğunun birbirini anla-
maması tabii değildir. Bu büyük topluluğun birbirini anladığı bir ortak dile ihtiyaç 

5  Ömer Seyfettin, “İstanbul Türkçesi”, Turan, 23 Kasım 1915.
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vardır. Bu ortak dil Türklüğün merkezi olan, bin yıllık işlenmiş bir yazı dili ve binlerce 
eser basılmış “Türkiye Türkçesi” merkezli olmalıdır. Gaspıralı İsmail Bey’in yaptıkları 
günümüz için de geçerlidir. Onun yüz yıl önce yaptığı gibi, Türkiye Türkçesi ağırlıklı, 
diğer Türk lehçelerinden alınan kelimelerle beslenmiş ortak bir dil oluşturulmalıdır. 
Bugün hiç kimsenin Türk dünyasını tek bir bayrak, tek bir devlet ve coğrafya etra-
fında birleştirme imkânı ve arzusu yoktur. Ama Türkiye Türkçesinin temsil edece-
ği “Türkçe bayrağı” bütün Türk dünyasının altında toplanacağı büyük bir birliktelik 
oluşturabilir. 

Türk dünyasında küçük küçük yazı dillerinde ısrar etmekte fayda yoktur. 
Küçük yazı dillerini (konuşma dillerini değil, çünkü bunlar korunabilir) kendisi-
ne en yakın ve daha büyük yazı dilinde birleştirmek gerekir. Çünkü küçük yazı 
dillerinin büyüklerle birleşmesi, o küçük toplulukların dil ve edebiyatlarının daha 
zengin kaynaklardan beslenmesi, o halkın insanlarının daha güçlü bir ifade imkâ-
nına kavuşması, daha köklü ve geniş yayın imkânlarından faydalanması anlamına 
gelir. Yoksa birkaç bin nüfuslu Türk halklarının kendi yazı dilleriyle yetinmeye 
çalışması ileride birçok sakıncalar doğurur. Çünkü Unesco’nun verilerine göre, 
Türk dünyasındaki birkaç küçük dil içinde bulunduğumuz asırda tarih sahnesin-
den silinecek ve yok olup gidecektir. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında, 
özellikle İngilizce gibi “katil diller”in küçük dilleri yuttuğu bir dönemde birkaç 
bin kelimelik dağarcıklarıyla bazı Türk lehçelerinin 22. asra ulaşamayacağı görül-
mektedir.

Sizlere bu konuda diğer Türk lehçelerine de uygulamada örnek olabilecek 
Gagauz Türkçesini anlatacağım. 1973 yılında hazırlanan Gagauzca-Rusça-Moldovanca 
Sözlük’te 11.500 kadar kelime vardır. Bunların içinde % 18,56’sı yani 2129 adedi 
Slav dillerinden alıntıdır. İstatistikler bu Slavca kelimelerin % 13,25’inin halk dilin-
de, % 86,75’inin de yazı dilinde kullanıldığını gösteriyor.� Bu sözlükte tespit edilen 
eskiden girmiş Arapça ve Farsçalar da dâhil Türkçe kelimelerin sayısı 9.369’dur. 
Şimdi düşününüz, bu kelime hazinesiyle büyük edebî eserler yaratmak mümkün 
müdür? Dünya dillerine çevrilecek büyük romanlar, şiirler, tiyatro eserlerinin yazı-
labileceğini iddia edebilir misiniz? Bu kelime hazinesiyle dünya klasiklerinin Gaga-
uz Türkçesine çevirisi yapılabilir mi? Batıdaki klasik yazarların eserlerinde kullan-
dıkları kelime kadrosunun on binlerle ifade edildiği göz önünde bulundurulursa, 
Gagauzların bu kelime hazinesiyle klasik eserler yaratma ve gelecek nesillere onları 
yadigâr olarak bırakabilme şansları yoktur. Türkiye Türkçesinden bir romanı Ga-
gauzcaya çevirebilmek için bile, bugünkü kelime hazinesinin birkaç misli kelimeye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yakın gelecekte bu kadar kelimenin türetilmesi ve kullanıma 
sürülmesi ihtimali de yoktur. Gagauzlara Kiril alfabesi verilmesinin (1957) üze-
rinden 45 yıl geçti. Yarım asra yakın bu süre içerisinde basılan roman sayısı yalnız 

6 Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, TDK Yay., Ankara, 1998, s. 92-93.
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birdir. Bu dille basılan edebî eserlerin sayısı da 45’i geçmiyor. Demek ki bu dille 
ortalama yılda bir kitap basılabiliyor. Şimdi tekrar düşünelim; bu dil eğitim, sanat 
ve bilim dili olabilir mi? Gagauz dostlarımız kusura bakmasınlar, bilim adamı olarak 
doğruları söylemek zorundayız. Öyleyse karşılarında iki yol var. Birincisi 100 bin 
kelimelik bir birikime sahip, işlenmiş, gelişmiş, bilim ve sanat dili olarak kendisini 
ispatlamış Türkiye Türkçesini kullanmak; diğeri de 1941 yılından beri kullandıkları 
Rusçaya devam etmek.

Gagauz örneği diğer küçük Türk toplulukları için de geçerlidir. Biz burada 
“kendi ana dillerini yani lehçelerini kullanmasınlar, onu korumasınlar!” demek 
istemiyoruz. Onu korumak her halkın en tabii hakkıdır. Konuşma dillerini ve 
mahallî dilleri yok etmek ya da yok saymak mümkün değildir. Fakat mahallî 
dilleri korumak isterken Türk dünyasında ortak bir edebî dil yaratılması ülkü-
sünden vazgeçilmesine razı olamayız. Şimdi Gagauz okullarında eğitim dili Rus-
çadır. Yalnız bütün sınıflarda ana dili dersleri Gagauzca olarak okutulmaktadır. 
Bizim teklifimiz, bu ana dili derslerinin devam etmesi, fakat Rusçanın yerini 
Türk dünyasının ortak anlaşma dili olacağını düşündüğümüz Türkiye Türkçesi-
nin almasıdır.

Gagauzların sahip oldukları 11.500 kelimelik bir dille büyük eserler meydana 
getirmesini beklemek hayalcilik olur. Bu şartlar değişmezse küçük toplulukların kü-
reselleşen dünyaya ayak uydurmaları, çağdaş iletişim araçlarını kullanmaları ve ken-
di kültürlerini koruyarak gelecek asırlara ulaştırmaları zordur. Çağdaş medeniyeti 
yakalamaları da bu şartlarda imkânsızdır. Onları bu küçük dünyanın içerisine hap-
setmek yerine, kendilerine en yakın lehçe olan Türkiye Türkçesinden istifadelerine 
imkân yaratmak doğru bir politika olmalıdır. Bu yolda yapılacak ilk iş, çeşitli yollarla 
yediden yetmişe bütün Gagauz halkının Türkiye Türkçesinin kelime hazinesine ve 
çok az farklılıklar bulunan gramer yapısına hâkim olması sağlanmalıdır. Bu faaliyet 
uzun yıllara yayılarak yapılmalıdır. Öncelikle Bulgarca, Romence ve Rusça çok sa-
yıdaki kelimenin yerine Türkiye Türkçesindeki eş anlamlılarının kullanılması teşvik 
edilmelidir. 

Bu çalışmaların ikinci halkasını Oğuz grubuna giren Türkiye Türkçesi, Azeri 
Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagauz Türkçesinin kelime hazinelerinde yapılacak 
yakınlaştırma ve birleştirmeler oluşturmaktadır. Türk dünyasının en büyük bölüğünü 
meydana getiren bu blokta sağlanacak bir birliktelik diğer yazı dilleriyle girişilecek 
çalışmalar için de kolaylaştırıcı bir faktör olacaktır.

Gagauz Türkçesinde son on bir yılda büyük değişiklikler olmuş, dil Türkiye 
Türkçesine daha çok yaklaşmıştır. Bugün Gagauz aydınlarının tamamı Türkiye Türk-
çesini on bir yıl öncesine göre daha iyi konuşmaktadır. Çağdaş eserlerde kimi Rusça 
kelimelerin yerlerini Türkiye Türkçesinden kelimeler almış, dilde bazı fonetik değiş-
meler bile olmuştur. Önümüzdeki elli yıl içerisinde günümüzdeki şartların devam 
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etmesi hâlinde bütün Gagauzların Türkiye Türkçesini konuşup yazabilecek seviyeye 
geleceklerini düşünüyorum. Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1991 yılı ile içinde bulun-
duğumuz 2002 yılı arasındaki on bir yıllık sürede Türkiye’nin çalışmaları sayesinde 
Gagauz Türkçesinde güzel gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin sebeplerini şöyle sı-
ralayabiliriz:

1. Çok sayıda Gagauz çeşitli vesilelerle (okumak, çalışmak vs.) Türkiye’ye gelmiş 
ve burada dilimizi öğrenmiştir.

2. Gagauz bölgesinde Türkiye’nin açmış olduğu 3 lise vardır. Bunlarda Türkiye 
Türkçesi de öğretilmektedir. Bu liselerin bazı ders kitapları Türkiye’den gitmektedir.

3. Türkiye TİKA vasıtasıyla çıkmakta olan Gagauz gazetelerine maddi yardımda 
bulunmaktadır. 1988’den beri Kişinev’de çıkan Ana Sözü gazetesi bir taraftan halkı 
ana dili konusunda bilinçlendirmiş, diğer taraftan Türkiye Türkçesini öğretmek için 
gayret sarf etmiş, hatta kupon karşılığında Türkçe-Rusça sözlükler vermiştir. Gazete 
birkaç yıl da Türkiye Türkçesiyle basılmıştır. TİKA’nın Moldova’daki çalışmaları gu-
rur duyacağımız seviyededir.

4. Komrat Devlet Üniversitesinde Türkoloji bölümü açılmış, oraya Türkiye’den 
de öğrenciler alınmıştır.

5. Komrat’ta Atatürk Kitaplığı kurulmuş ve oraya binlerce kitap gönderilmiştir. 
Kişinev ve Gagauz Yeri’nin başka şehirlerinde açılan kütüphanelere ülkemizden kitap 
akışı devam etmektedir.

6. Gagauz öğretmenler Türkiye’de dil kurslarına katılmışlardır.

7. Türkiye’nin yardımlarıyla kurulan Gagauz radyo ve televizyonlarının yayınla-
rının yanında Türkiye televizyonları da seyredilmektedir.

Sonuç olarak, geçmişte Rusça Sovyetler Birliği içindeki Türkler için nasıl bir an-
laşma dili olmuşsa gelecekte de Türkiye Türkçesi temelinde Rusçanın yerini alacak bir 
“üst dil” oluşturmak gerekmektedir. Bu ortak dili oluştururken öncelikle Batı dille-
rinden Türkiye Türkçesine girmiş kelimelerin yerine dilimizin fonetiğine uydurularak 
Türk lehçelerinden kelimeler alınmalıdır.

Ortak bir Türkçe oluşturmak için şunlar yapılabilir:

1. Gaspıralı’nın yaptığı gibi Türk dünyasının her tarafında okunabilecek ortak 
dille gazeteler çıkarılmalıdır.

2. Türk dünyasının klasik eserleri ortak Türkçeyle basılmalı ve dağıtılmalıdır.

3. 1992 yılından itibaren başlayan ve kısmen devam eden Türk yurtlarından Tür-
kiye üniversitelerine öğrenci transferine devam edilmelidir. Öğrenci değişimi yanında 
öğretim üyesi ve öğretmen değişimi de hızlandırılmalıdır. Türkiye ve Türk dünyasın-

Doç. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
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da açılan üniversitelerde okuyan öğrenciler ortak Türkçenin ve Türklük bilincinin 
yayılmasında etkili olabilirler. Bunun yanında Türk dünyasında açılan üniversite ve 
liseler desteklenmeye devam edilmelidir.

4. Türk cumhuriyetleri ile Türkiye arasında turizme hız verilmelidir. Türk top-
luluklarını daha iyi tanımak için karşılıklı olarak bilinçli rehberler eşliğinde turistik 
amaçlı geziler yapılmalıdır. Bunun için de her ülke başta vize olmak üzere çeşitli 
kolaylıklar sağlamalıdır. 



KIBRIS’TA TÜRK DİLİNİN DURUMU VE TÜRKOLOJİ EĞİTİMİ

Harid FEDAİ*

1. Yakın Geçmişten Bir Kesit: Başkent İstanbul’a yakın olması nedeniyle iliş-
kilerin karşılıklı sürdürülmesinin sonucu Kıbrıs’ta sayıları az dahi olsa Türkçeyi doğru 
konuşup yazan bir aydın kesiminin varlığı kuşku götürmez bir gerçektir. Nitekim 
1872 kışında kendi gemisiyle Kıbrıs’a yaptığı gezinin izlenimlerini Levkosia adlı ki-
tapta toplayan Avusturya Dükü Louis Salvator dünyada Türkçeyi en iyi konuşan iki 
yerden birinin İstanbul, öbürünün de Lefkoşa olduğunu yazar. Aynı çizginin Ada’ya 
İngilizlerin geçici kaydıyla geldikleri 1878’den bu yana da sürdürüldüğü yerli gaze-
telerin gözden geçirilmesiyle kuşkuya yer bırakılmayacak denli açıktır. Bunda ise en 
başta gelen etken, iki büyük savaş yılları (1914-18 ve 1939-45) dışında Türkiye’den 
öğretmen akışının kesintisiz sürdürülmesidir.

29 Ekim 1923’te genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla bir bütün olarak 
Türk diline gösterilmeye başlayan büyük ilgi Kıbrıs’a da yansımış ve yabancı bir ida-
rede oldukları hâlde Kıbrıslı aydınlar bu gelişmeleri yakından izleyip burada da hayata 
geçirmişlerdir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa’nın yeni harfleri halka duyurmak için 9 
Ağustos 1928’de Sarayburnu Parkı’nda yaptığı konuşmanın üzerinden henüz iki ay 
geçmeden Kıbrıs’ta Söz gazetesi 25 Eylül 1928 tarihli sayısıyla Lefkoşa’daki Birlik 
Ocağı’nda yeni yazıyı öğretmek için bir kurs başlatıldığını ve yakında öbür kazalarda 
da böyle bir girişimde bulunacağını yazar ve 4 Ekimden itibaren gazete başlığını da 
Latin harflerine dönüştürür. Türkiye’den bir sene sonra da yani 1929-30 ders yılının 
başından itibaren resmî olarak yeni yazıya geçilecekti. Kıbrıs Türk halkının Türkiye’de 
Cumhuriyet’le gelen devrimlere kolaylıkla ve çok erken uyum sağladıkları bu vesiley-
le belirtilmelidir. “Yeni Türkçe harflerini öğrenmek isteyenlere bir rehber vazifesi” 
görmek üzere öğretmen Mehmet Niyazi Bey 1930 sonbaharında “İmla Rehberi” adlı 
kitapçığını yayımlar.

1931 sonbaharında gerçekleştirilen Rum İsyanı yüzünden Yunanistan’dan ol-
duğu gibi Türkiye’den de kitap getirtilmesi yasaklanmıştı. Boşluğun, bir ölçüde dahi 
olsa, doldurulması için yerli yayımlar yapılır. Bunların arasında en çok  dikkate değer 
olanlar ilkokullar için bir alfabe,  beş de “kıraat” kitaplarıdır. Zamanın Lefkoşa Li-
sesi Müdürü İsmail Hikmet Bey (sonradan Ord. Prof. İ.H. Ertaylan), İngiliz Maarif 
Müdürü’nü ikna ederek 1934 yılında bu kitapçıkları hazırlamış ve onların okullarda 
okutulmasını sağlamıştır. Kitapçıklar 1946 yılına kadar her yıl basılarak Kıbrıs Türk-
lerinin ana dillerini iyi öğrenip sevmelerinde başlıca etken olmuşlardır. Sıkıyönetimle 
onu izleyen savaş yıllarının çok kısıtlı ortamında bir topluma dil yönünden yapılacak 
bundan daha güzel hiçbir katkı düşünülemezdi. Merhumun eğitimimize katkılarını 
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yıllar sonra bir tebliğimize konu edinmekle ona karşı minnet borcumuzu, bu kadar-
cıkla olsun, ödemeye çalışacaktık.7 Söz’ün yanı sıra 20 Ekim 1934 ve 29 Nisan 1935 
yıllarında yayım yaşamına atılan Haber ve Ses gazeteleri de dildeki reformun halka 
yansıtılmasında unutulmaz katkılarda bulunmuşlardır. Bir bütün olarak Kıbrıs’taki bu 
dil atılımının ayrıntıları aşağıda künyesi verilen tebliğimizden temin edinilebilinir.8

II. Büyük Savaş (1939-1945)’ın hemen ardından Kıbrıs’a öğretmen akışı yeniden 
başlar ve 1950’li yılların başlarından itibaren hızla çoğalır. Bu on yıl Türkiye’nin çok 
sayıda Kıbrıslı öğrencileri, büyük özveri ile yatılı ya da burslu olarak yükseköğrenim-
den geçirdiği dönem olur. Ada’ya görevle gelen Naim Buluç, Mehmet Durulgan, 
İbrahim Zeki Burdurlu, Mehmet Irmak, Enise Kantemir ve Arif Nihat Asya gibi ni-
telikli Türkçe/ edebiyat öğretmenlerinin etkisiyle edebiyat alanında bir canlılık başlar, 
sanat ürünleri birbirini izler.

2. Karanlık Yıllar: Tedhiş örgütü EOKA’nın 1 Nisan 1955’te silahlı eylemlere 
başlaması, yakında kurulması beklenen Cumhuriyet’le ilgili olarak bazı kuşkuları da 
beraberinde getiriyordu. Nitekim 16 Ağustos 1960’da kurulan Cumhuriyet’in üzerin-
den henüz 3 yıl 4 ay, 4 gün geçmişken, nicedir hazırlanmakta olan soykırım senaryosu 
o yılın Noel’ini kana boyayarak Kıbrıs’ı sonu bilinmeyen karanlıklara itecekti. Birbir-
leriyle bağlantısı olmayan küçük küçük ‘getto’larda yaşam kavgası veren Kıbrıs Türk-
lerinin eğitim öğretiminde de aksaklıklar, kısıtlamalar olması çok doğaldı. Türkiye’de 
yükseköğrenimde bulunan Kıbrıslı gençler de vatanın içine itildiği bu ortamdan çok 
tedirgin olacak ve kendi topraklarını savunmak maksadıyla Erenköy çıkarmasına ka-
tılacaklardı. 1955’le başlayıp 19 yıl süren bu ortamda direnişi konu edinen şiir, hikâye, 
piyes ve roman kitaplarının yayımlandığı görülür.

3. Aydın Ufuklar: Sosyal koşulları yetersiz, öğrenimi kısıtlı Kıbrıs Türk Toplumu 
bir anda kendisini beklenmeyen bir ortamın içinde bulur. 20 Temmuz 1974’le gelen 
– adına Mutlu Barış Harekâtı dediğimiz –  özgürlük ortamında can ve mal güvenliğinin 
sağlanmasıyla Kıbrıs Türklerinin yaralarını sarması ve geçmişteki eğitim, öğretim bazın-
daki eksikliklerini gidermesi beklenirken toplum olarak kendi kendisini toparlayamamış 
ve öngörülen atılımı yapamamıştır.  Edebiyatta, sanatta gözle görülür bir ilerleme olsa 
bile eğitim, öğretim alanındaki ‘açık’, bir türlü kapatılamayacak ve geriye doğru sayış 
hızlanacaktı. Bundan da en büyük yara, doğallıkla, dil konusunda kendisini gösterir.

4. Eğitim-Öğretim Kurumları: Türkiye müfredat programlarının uygulanmakta 
olduğu ilk ve ortaöğretim kurumlarında, hiç olmazsa, en alt düzey çizgisine bile erişildiği 
söylenemez. Üniversite giriş sınavlarında alınan sonuçlar bunun en somut göstergesidir. 

7 İsmail Hikmet Bey’in Kıbrıs Türk Eğitimine Katkıları, IV. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik İsmail Hikmet Bey’in Kıbrıs Türk Eğitimine Katkıları, IV. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik 
ve İşbirliği Kurultayı, Ankara, 24-26 Mart 1996.

8 Dil Devriminin ilk On Yılında Kıbrıs’tan Saptamalar, Türk Dil Kurumu Uluslararası Türk Dili Kongresi, Dil Devriminin ilk On Yılında Kıbrıs’tan Saptamalar, Türk Dil Kurumu Uluslararası Türk Dili Kongresi, 
Ankara 26 Eylül-1 Ekim 1992.
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Uygulayım eksiklikleri bir yana, müfredat programlarının yapılarında var olan yanlışların ir-
delenmesi, yanı sıra, özel dershanecilik oyunları ise konumuz dışıdır ve zaten Türkiye’deki 
uzmanlar bu gerçeğin bilincindedirler. Test yöntemine dayandırılmış sınavların ilk ve orta-
öğretim kurumlarında öğrencilerin yazılı anlatım yetilerini geliştirmelerine nasıl bir köstek 
oluşturduğu da başlı başına ayrı bir sorundur. Belirli bir yazı eğitiminden geçirilmedikleri 
için de Türk çocuklarının el yazıları birbirine hiç benzemiyor.

5. Türkoloji Eğitimi:Kuzey Kıbrıs gibi bir avuç toprak parçasında üniversite 
açılır mı açılmaz mı; açılırsa bile bir yerine beş olur mu olmaz mı; ve de bunların 
yabancı bir dille eğitim yapmaları yanlış mıydı doğru muydu... gibi sorunların  tartışı-
lacağı yer elbette bu kürsü değildir. Bir bütün olarak Kuzey Kıbrıs Türk üniversite-
lerinin yetersiz durumlarını da  dile getirmek bize düşmez. Ancak, konumuz olmak 
bakımından, bu üniversitelerdeki Türkoloji bölümleri hakkındaki görüşlerimizi aktar-
maya çalışacağız. Hemen  şunu söyleyelim ki Kuzey Kıbrıs’taki 5 ünivesiteden 4’ünde 
Türkoloji bölümleri vardır ve de bunlar en kalabalık bölümleri oluştururlar. Bu bö-
lümlerde Türkolojinin temel dersleri okutulmadığından öğrenciler eksikli yetişmek-
te, Türkiye üniversitelerine yatay geçiş yapma durumunda ise alt sınıftaki derslerden 
sorumlu sayılmaktadırlar. ‘Kadrolaşma’ gözetildiği için Türkiye’den atanan düzeysiz 
hocalara -istisnalar kaideyi bozmaz- Kıbrıs’tan “doldurma” olarak çalıştırılan emekli 
lise, hatta ortaokul öğretmenleri de eklenince böylesi bir kadrodan verim beklemek 
hayal olur. Bu olumsuzluklara bir de kaynaksızlığı katarsak verilen diploma neye yarar 
ki?.. Devlet üniversitesi sayılan bir yerde bile bu bölümde olması gereken kitaplar en 
alt çizgiye bile ulaşmış değilse ötekilerin durumlarını kestirmek herhâlde zor olma-
yacaktır. Kıbrısta görev yapmış, Türkiye üniversiteleri gibi yabancı üniversitelerde de 
deneyimi olan bir Türkoloji profesörü Ada’daki durumu inceleyen bir yazı kaleme 
almış ve bunlar için vardığı sonucu “Sözün kısası, Kuzey Kıbrıs’ta Türkoloji eğitimi 
içler acısıdır” cümlesiyle dile getirmiştir.9 Görevle gelen hocalar için de “Yanlış ata-
malar sonucu ortaya korkunç görüntüler çıkmıştır.” der ve de bozukluğun giderilmesi 
için 8 maddelik önerilerini sıralar. Bunlar arasında;

1. Türkoloji eğitimi yapacak üniversiteleri sınırlandırmak

2. Hocalar gibi öğrencilerde de kalite aramak

3. Zengin bir kitaplık oluşturmak

4. Kıbrıs’ın tarihini, dilini, edebiyatını, gençlere öğretmek

5. Üniversite bünyesindeki Araştırma Merkezinde “Dil Seksiyonu” ku-
rarak “Derleme Sözlüğü” hazırlamak

6. Devlet desteğiyle araştırma projeleri için fonlar ayırmak...

gibi maddeler vardır.

9 Gülensoy, Prof. Dr. Tuncer, Kıbrıs’ta Türkoloji, Türk Kültürü Mayıs 2002, Sayı: 469, 310-311.ss. Gülensoy, Prof. Dr. Tuncer, Kıbrıs’ta Türkoloji, Türk Kültürü Mayıs 2002, Sayı: 469, 310-311.ss.
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Adı geçen profesörün iki yıl kadar önce bu konuyla ilgili bir yazısı daha yayım-
lanmıştı.10 

Önerilenlerden 5. maddeyle ilgili olarak şimdiye değin hep kişisel çalışmalar ya-
pılmış, hiçbir üniversitenin böylesi bir desteği görülmemiştir.

7. maddede belirtilen bir ‘Derleme Sözlüğü’ hazırlanması konusunda da üniver-
sitelerin herhangi bir girişimleri olmamış, atasözleriyle deyimlerin toplanmasıyla ilgili 
bir başlangıç yapmak da yine kişisel çabalara kalmıştır.11

6. Türk Dilinin Durumu: Türkiye Cumhuriyeti kurulalı yüzyılın üç çeyreğini ar-
kada bıraktığımız hâlde hâlâ bir tek yazım kılavuzumuzun, doğru dürüst bir dil bilgisi 
kitabımızın olmaması; yanı sıra, yabancı dille eğitime onay verilmesi ve Türkçenin başka 
dillerce istilasında kapıların sonuna kadar açık tutulmasına ilk ve ortaöğretim kurumla-
rındaki program eksikliklerinin eklenmesi ana dilin ne düzeyde olacağını kestirmek için 
yeterlidir. Türkiye’de durum böyle iken Kıbrıs’ta başka türlü olması da zaten beklene-
mezdi. Yabancı dille eğitim sorununu yedi yıl önce sunduğumuz bir bildiride dile getir-
miştik.12 Yine, okutulmakta olan Türkçe ve dil bilgisi kitaplarında cümle çözümlenmesi 
ve bileşik cümleler konularında birbirini tutmayan ya da birbirine ters düşen görüşler 
karşısında dikkatleri çekmeye çalışmış ve bazı önerilerde bulunmuştuk.13 İvedi çözüm 
bekleyen konularımızdan oldukları için son çıkan yayınları da tarayarak daha geniş bir 
bakış açısıyla konuyu bir kez  daha ele almak gereksinimini duyacaktık.14 Türkiye’de du-
rum bu merkezde iken Türkiye Türkçesinin bir ağzı olan imkânları çok kısıtlı Kıbrıs’ta 
işbu sorunların üstesinden gelmek olası mıdır? Kıbrıs özelinde dille ilgili el atılacak, 
öncelikle nice konu var iken bunlar göz ardı ediliyor ve üniversitelerden biri kısa bir 
süre önce “Türkçe’de Yazım Sorunları” konulu bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor.15 
Dil bilimciler, uzmanlar Türkiye’den gelmiş ve Türkiye’de bilinen konuları Kıbrıs’ta 
da yinelemişlerdir. Ele alınanlar, genelde, ciddi sorunlar olsa bile bunların tartışılacağı 
yer, herhâlde, böylesi bir kasaba değildi, diyeceğiz. Dahası, konuşmacılar arasında bir 
tek Kıbrıslı yoktu! Üniversitelerin kalitesini arttırmayı öngören yönetmelik taslağının 
kısa bir süre önce Üniversitelerarası Kurul’da onaylanması, çok geç kalınan bir konuyu 
şimdilerde olsun ele almakla tam yerinde bir adım sayılır. İç değerlendirme sonrasında 
şu verilerin esas alınacağı belirtilmektedir:

10 Gülensoy, Prof.Dr. Tuncer, Kıbrıs’ta Türkoloji, Erciyes dergisi, Ağustos 2000, Sayı: 272, 3-4.ss. Gülensoy, Prof.Dr. Tuncer, Kıbrıs’ta Türkoloji, Erciyes dergisi, Ağustos 2000, Sayı: 272, 3-4.ss.
11 Gökçeoğlu, Mustafa, Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 3. basım, Lefkoşa 1997, 428 s. Gökçeoğlu, Mustafa, Kıbrıs Türk  Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 3. basım, Lefkoşa 1997, 428 s.
12  Kuzey Kıbrıs Türk Üniversitelerinde Türk Dili Sorunu, III. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik 

ve İşbirliği Kurultayı, İzmir 30 Eylül- 2 Kasım 1995  
13 Bileşik Cümleler ve Cümle Çözümlemeleri Üzerine Bazı Görüşler, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bileşik Cümleler ve Cümle Çözümlemeleri Üzerine Bazı Görüşler, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 

VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 8-12 Kasım 1999.
14 Tartışmalı Konularımızdan Cümle Çözümlemeleri Üzerine Bazı Gözlemler, Kültür Bakanlığı Yayımla- Tartışmalı Konularımızdan Cümle Çözümlemeleri Üzerine Bazı Gözlemler, Kültür Bakanlığı Yayımla-

rı Dairesi Başkanlığı “Türkçe-Dünü,Bugünü,Yarını” Konulu Uluslararası Bilgi Şöleni, Ankara 7-8 Ocak 
2002.

15 Lefke Avrupa Üniversitesi Lefke Türküsü dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Haziran 2002, Sayı:3. Lefke Avrupa Üniversitesi Lefke Türküsü dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Haziran 2002, Sayı:3.
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- Nitelik ve nicelik göstergeleri olarak kullanılacak istatistiksel veriler

- Ders programları

- Her dönem verilen dersleri eğitim öğretimle ilgili bilgileri ve öğrenci başarı-
sı.16

Bu bağlamda, öğrencilerde eksikliği görüldüğünden bütün üniversite bölümle-
rine 1980’den bu yana konulan Türkçe derslerinin başarılı olabilmesi ise, her şeyden 
önce, tek bir yazım kılavuzu ile temel bir dil bilgisi kitabının baz alınmasıyla yakından 
ilgilidir.

Dil kirlenmesine duyulan tepkiler ise gittikçe yayılmakta, çoğalmaktadır. Bunlar 
ya konferans, panel, sempozyum gibi etkinliklerde dile getirilmekte ya da gazete ve 
dergilerde yayımlanmakta, kitaplaştırılmaktadır. Ancak bunun kadar önemli bir başka 
gerçek daha vardır ki o da dilimizi yanlış kullanmanın ciddi boyutlarıdır. Nitekim üç 
ay önce yayımlanan bir kitap bu konuyu ele alıp yaygın yanlışları sıralamakta ve doğ-
ru kullanım için okuyucuya yardımcı olacak bilgiler vermektedir. Türkçenin Şikâyeti 
Var17 adlı bu kitap gözden geçirilince iletişim araçlarındaki anlatım bozukluklarının 
yanlış yazım ve kullanılışların ne denli geniş boyutlara vardığı açıklıkla anlaşılır. Bu 
yanlışlıkların çoğunlukla Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden kaynaklandığını be-
lirten yazar, Türkçenin söz varlığını doğru yazıp kullanmanın kaçınılmazlığı üzerinde 
durur ve bu görüşünü pekiştirmek için başka kalemlerden de alıntılar sıralar. Çünkü 
dilimize karşı duyarlık bir bütünsellik içerir ve bir konuda açık vermek, başka konu-
lardaki diretmemizi de anlamsız kılar. Bu görüş açısından Sayın Aydın Sami Güneyçal 
kitle iletişim araçlarından seçtiği 1211 kelimeyi alfabetik bir düzen içinde okuyucuya 
sunar ve onların nasıl kullanılacağı hakkında temel bilgiler verir, uyarılarda bulunur. 
Zaten eserin arka kapağında da birçok kelimenin doğru okunup yazılmasına yardımcı 
olmak için bu kitabın hazırlandığı belirtilmektedir

Yabancı dille eğitim üzerine de birkaç kelime daha söyleyerek sözümüzü nokta-
layalım: Özgün şairliğinin yanı sıra, yazılarında aydın hesaplaşmasının en güzel örnek-
lerini veren Attila İlhan iki hafta önceki bir köşe yazısında bu ders yılı başında yabancı 
ve yerli kolejlere halkın tepki gösterdiğini, bunun sonucu kolejlerin kendilerine ayrılan 
öğrenci kontenjanlarını dolduramadıklarını; bazı liselerin de bu ders yılından itibaren 
yabancı dille eğitim uygulamasından vazgeçileceğini duyurduklarını belirtir.18 Şu cüm-
leler de bizzat kendisi içindir. “Bu satırları yazan, son yarım yüzyıl boyunca ‘ecnebi 
dille öğretim’de ısrarı, bir ülkenin ‘ilmiği kendi eliyle boğazına geçirmesi’ di-
yerek yermiş; bunun ‘ancak sömürgelere, sömürgeciler tarafından ‘dayatılan’ 
bir ‘yozlaşma’ düzeni olduğunda’ direnmiştir.” Yabancı dille eğitim ve öğretimin 

16  Üniversitelere Kalite Denetimi, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul,  09 Eylül 2002, Pazartesi, 8.s.
17  Aydın Sami Güneyçal, Aydın Kitabevi, Kızılay-Ankara, Haziran 2002, 416 s.
18 Söyleşi, Halkın ‘Gizli’ Boykotu, Cumhuriyet gazetesi, İstanbul, 09 Eylül 2002, Pazartesi, 8.s. Söyleşi, Halkın ‘Gizli’ Boykotu, Cumhuriyet gazetesi, İstanbul, 09 Eylül 2002, Pazartesi, 8.s.

Harid FEDAİ
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yorumunu ise şöyle yapar: “...‘ecnebi bir eğitim ve öğretim ortamında’, aslında 
‘öğretim’ yapılmıyor; ‘Batılı, Beyaz ve Hristiyan’ Emperyalizm’in ustası oldu-
ğu, ‘Kültürsüzleştirme operasyonu’ gerçekleştiriliyor.”

Türk dili, artık, salt duyarlık göstermenin ötesinde, zaman yitirmeksizin oluştu-
rulacak bilimsel kurullarda ana sorunlarına el atılıp olumlu ve kesin sonuçların bir an 
önce yaşama geçirilmesini bekler. Saygılarımla,



ORTAK DÜNYA DİLLERİ BAĞLAMINDA VE TÜRK YAZI  
DİLLERİ EKSENİNDE ORTAK TÜRKÇE

Prof.Dr. Mehman MUSAOĞLU19*

Bugüne kadarki çalışmalarımızda “Türk Dünyasında Ortak Dil” anlayışını, 
Türkçenin klasik ve çağdaş yazı dillerinden ve onların alt yapısını oluşturan lehçe ve 
ağızlarından oluşan bir büyük dil olgusu ekseninde, Türkçeye dayalı ortak bir bilim 
- bilişim - iletişim dilinin Türk yazı dillerinin birinin, çağdaş sosyolengüistik koşulla-
ra göre ise Türkiye Türkçesi düzleminde gerçekleşebileceği doğrultusunda ve ortak 
dünya dilleri (Lingua franca; İngilizce, Rusça, İspanyolca gibi) bağlamında irdeledik1. 
Bugün dikkatlerinize sunduğum bildiride de Türk Cumhuriyetlerinin resmî devlet dili 
olma fonksiyonunu üstlenen çağdaş Türk yazı dilleri ekseninde kaynaşmayı ve bütün-
leşmeyi ortak bir dilin gelişimi doğrultusunda sağlayacak olan etmenlerden biri olarak 
edebî metin aktarmalarının önemine değineceğiz. Bunun yanı sıra bilişim çağında gi-
derek hızlanan lengüistik küreselleşmenin sonucunda oluşan iki dillilik ve çok dillilik 
ortamlarında, Türkiye Türkçesi düzleminde, gereken temel güncel dil çalışmalarının 
hangi dil bilimsel doğrultularda sürdürülebileceğinin üzerinde duracağız.

1. Neden Türk Yazı Dilleri Ekseninde?

Biz Türk dil biliminde çeviri - aktarma sorunsalını. Türk yazı dillerinde birbiri-
ne yapılan her türlü sözlü ve yazılı metin aktarmalarının çeviri nitelikli değil, sadece 
bir aktarma oluşu anlayışından hareketle ele alıyoruz. Çünkü aksine bir iddia, çağdaş 
Türk yazı dillerinin, eski akraba diller olarak sınıflandırılması görüşüne götürmekte 
ve yapılacak olan bilimsel bir Altay- Türk dilleri, dolayısıyla gerçek bir Türk dilleri sı-
nıflandırılmasına da uygun düşmemektedir. Nitekim, büyük Azerbaycan şairi Mirza 
Alekper Sabir de daha yüz yıl önce Türkçeden Türkçeye (bir Türk lehçesinden veya 
yazı dilinden diğerine) bir çevirinin söz konusu olamayacağını yazıyordu.

“Osmanlıcadan tercüme türke” - bunu bilmem, 

Gerçek yazıyor genceli, yainki henektir (şakadır), 

Mümkün iki dil bir-birine tercüme, amma 

“Osmanlıcadan tercüme türke” ne demektir?!2

Dil biliminde yakın akraba yazı dilleri teorisinin ��. yüzyılın son çeyreğinde��. yüzyılın son çeyreğindeyüzyılın son çeyreğinde 
belirginleşmesiyle; Hint - Avrupa dillerinin içerisinde sınıflandırılan Slav dillerinin 
diğer Hint - Avrupa dillerinden daha farklı bir sistematiğe sahip olduğu, lengüistik 

19 * A.Ü. TÖMER Konuk Öğretim Üyesi.
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incelemelerle tespit olundu. Ve söz konusu en yakın akraba diller üzerinde yapılan 
incelemeler, birbirine çok yakın olan diğer dillerin de artık klasik tarihî - karşılaştır-
malı akraba diller tanımlaması bağlamında ele alınması doğrultusundaki çalışmaların 
devam ettirilmesinin yanlış olacağı sinyallerini, daha ��. yüzyılın son çeyreğine gi-��. yüzyılın son çeyreğine gi-yüzyılın son çeyreğine gi-
rerken vermekteydi. Bu bağlamda birbirine Slav dillerinden daha yakın olan Türk 
lehçeleri için de akraba diller değil, yakın akraba dilleri veya yazı dilleri tanımlaması, 
söz konusu olabilir. Bu ise, büyük Sabit’in daha yüz yıl önce söylediğinin dil bilimsel 
olarak kanıtlanması anlamına gelmektedir.

Türkçenin kelime hazinesinin tüm sözlüksel alanlarının Türk yazı dilleri eksenin-
de zenginleştirilmesi ve onun kullanım gücünün ortak bir Türkçe doğrultusunda yük-
seltilmesi ve belirginleştirilmesi için, ayrı ayrı Türk yazı dillerinin çeşitli yazılı edebiyat 
örneklerinin birbirine aktarımı, söz konusu aktarma çalışmalarının önemli bir kolunu 
oluşturmaktadır. Çünkü lengüistik küreselleşmenin iki dillilik ve çok dillilik ortamla-
rında oluşturduğu dil - kullanım ve eğitim öğretim eşitsizliği sonucunda, her geçen 
yüzyılda yeryüzünde konuşulan dillerin sayısının azalması süreci, giderek hızlanmak-
tadır. Bu ise, Türk dünyası olarak, Türk yazı dilleri ekseninde, Türkiye Türkçesi teme-
lindeki ortak bir bilişim, iletişim dilinde birleşmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu birleş-
menin bir yolu da diğer Türk yazı dillerindeki edebî eserlerin Türkiye Türkçesine ak-
tarılmasından geçmektedir. Bu bakımdan Türk dünyası bağımsızlığından geçen süre 
içerisinde, diğer çağdaş Türk yazı dillerinden çeşitli konulardaki birçok eserin Türkiye 
Türkçesine aktarıldığının gözlemlenmesi dikkat çekicidir4. Düşüncemize göre Türk 
dünyasındaki her türlü sözlü ve yazılı metinlerimizin, dolayısıyla edebiyatımızın Türk 
yazı dillerinde birbirine aktarılması, iki belirgin doğrultuda sürdürülmelidir: Birincisi, 
farklı coğrafyalardaki Türk yazı dillerinde çağdaş sözlü ve yazılı metinlerimizin bir-
birine ve Türkiye Türkçesine aktarılması; ikincisi, edebî tarihimizi oluşturan gerek 
yazılı gerek sözlü metinlerimizin çağdaş Türk yazı dillerine ve Türkiye Türkçesine 
aktarılması veya uyarlanması.

Türk yazı dillerinde edebî metinlerin birbirine aktarımında, gerek millî, gerek 
evrensel değerleri ve gerçekleri, dolayısıyla medeniyetlerin etkileşimliklerini bir arada 
yansıtabilen klasik ve çağdaş yazarlarımızın eserlerine öncelik tanınmalıdır. Şöyle ki; 
eserlerini, Türk dünyası gerçekleri ve çağdaş yaşam trendi; Türk - İslam değerlerinin 
gerek düşey (Türk kültür ve dil coğrafyası, demogratik artım, yayılım ve aile yapısı, 
göçebe ve yerleşik yaşam tarzı vb.) gerek yatay (sosyal adalet, insan haklarına saygı, 
çeşitli uygarlıklara uyum sağlamakla makul çoğunluk demokrasisi vb.) sistematikle-
rinin, evrensel uygarlığın ve dünya edebiyatının bilinciyle kaleme alan ve kendi millî 
özüne uygun bir anlatımla kurgulayan ve anlamlandıran yazarların edebî mirası ve 
bundan sonra yazdıkları, düşüncemize göre ilk sırada aktarılmalıdır.

Türkçenin belli bir düzeyde birbirinden farklı dil - kullanım özelliklerini içeren 
bir yazı dilinden diğerine yapılan edebî aktarımındaki genel prensiplerden bazıları; çe-
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şitli Türk yazı dillerinden Türkiye Türkçesine aktarılan edebî eserlerin dili üzerindeki 
gözlemlerimize göre aşağıdaki gibi sıralanabilir.

- Aktarımı yapılan her iki yazı dilinin söz varlığında ve dil - kullanım işlenişindeAktarımı yapılan her iki yazı dilinin söz varlığında ve dil - kullanım işlenişinde 
yer alan birçok kelimenin ve anlatım biçiminin farklı anlamlardaki kullanılabilirliği;

- Aktarımı yapılan her iki yazı dilinin çeşitli kelimelerinin, her çeşit mecazileşmişAktarımı yapılan her iki yazı dilinin çeşitli kelimelerinin, her çeşit mecazileşmiş 
dil – kullanım olanaklarının dipnotlarla açıklamasına mümkün olduğu kadarıyla az yer 
verilebilirliği ve buna bağlı olarak da anlamların her iki yazı dilinde daha sık kullanı-
lan ve bilinen uygun anlatım araçlarıyla anlatılabilirliği;

- TürkçedekiTürkçedeki devriklenme (cümlelerde Türkçeye özgü standart söz sıra-
sının üslubi makamlara göre değişimi), parselyatikleşıne (cümlelerin ögelerine 
göre parçalanarak kullanılması),elipsis (cümlelerde kelimelerin, tamlamaların; 
söz gruplarında kelimelerin; kelimelerde eklerin vb. düşümü) gibi söz dizimsel 
– metin dil bilimsel olayların kullanımının gelişigüzel olarak değil, dil ortamına ve 
edebî anlatının akışına göre belirlenebilirliği;

- Aktarımı yapılan her iki yazı dilinde aynı olan atasözleri ve deyimlerin yanı sıra,Aktarımı yapılan her iki yazı dilinde aynı olan atasözleri ve deyimlerin yanı sıra, 
çeşitli dil bilimsel – biçem dil bilimsel varyantlardaki atasözleri ve deyimlerin de akta-
rılan dildeki uygun karşılıklarının çoğu kez bulunabilirliği ve bazılarının ise, aktarma 
metinlerde özgün biçimleriyle kullanılabilirliği.

 Yukarıda belirttiğimiz dört temel aktarım prensibinden sonuncusuna ilişkin, 
Türkmen yazar Annaguli Nurmemmet’in Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesi-
ne aktarılan eserlerinden; Türkmen Türkçesindeki varyantlarıyla Türkiye Türkçesine 
doğrudan aktarılan atasözlerine ve deyimlere, aşağıdakiler örnek olarak verilebilir:

ŞEMA 1.

Deyimler (doğrudan aktarılanlar):

1. Devenin üstünde köpek havlar oldu.Devenin üstünde köpek havlar oldu.

2. Dünyanın sel topuğuna çıkmayacak.Dünyanın sel topuğuna çıkmayacak.

3. Elmaz kılıcını çarhlayan yiğitlerimiz de duysun.Elmaz kılıcını çarhlayan yiğitlerimiz de duysun.

4. Gözlerini yandak tikanı ile sil.Gözlerini yandak tikanı ile sil.

Atasözleri (doğrudan aktarılanlar) :

1. Delinin bin kelimesi telek (aptalca) olsun da bir kelimesi gerek.Delinin bin kelimesi telek (aptalca) olsun da bir kelimesi gerek.

2. Tavşan doğduğu tepeden uzağa gitmez.Tavşan doğduğu tepeden uzağa gitmez.
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3. Onun ipinin üstüne odun konulamaz.Onun ipinin üstüne odun konulamaz.

4. Sabır eden kul sat olur.Sabır eden kul sat olur.

5. Kurdun ağızı yese kan, yeınese de kan.Kurdun ağızı yese kan, yeınese de kan.

6. Kızıl yüzlü yiğidin kızkardeşi olmasın, kızkardeşi olsa da kızıl yüzü solmasın.Kızıl yüzlü yiğidin kızkardeşi olmasın, kızkardeşi olsa da kızıl yüzü solmasın.

Türkiye Türkçesindeki söz dizimsel varyantları verilen Türkmence deyimler:

1. Depen göke yetmek (Türkmen.)Depen göke yetmek (Türkmen.)

Sevinçten dört köşe olmak (Türk.)

2. Canından can almak (Türkmen.)Canından can almak (Türkmen.)

Canından can koparmak (Türk.)

Gönül ister ki gerek Türkiye Türkçesinde, gerek diğer Türk yazı dillerinde ya-
bancı dillerden bire bir çeviri aracılığıyla alınan deyimlerin veya deyim nitelikli dil mal-
zemelerinin yerinde, mümkün olduğu kadarıyla çeşitli Türk yazı dillerinin birbirinden 
aldığı deyim ve benzeri dil oluşumları yer alsın.

Türkçede ebebî aktarmaya ilişkin şu hususu da bir sonuç olarak vurgulamanın 
yerinde olacağı kanısındayız:

�I�. yüzyıla kadar Türk dünyasına hitap eden divan edebiyatı, Arap alfabe-yüzyıla kadar Türk dünyasına hitap eden divan edebiyatı, Arap alfabe-
siyle Muhammet Fuzili ve Ali Şir Nevaî’nin de söylediği gibi Türk dilinde Türk 
nazmıyla yazılmakta ve bütün Türk dünyasında anlaşılmaktaydı. �I�. yüzyılın so-�I�. yüzyılın so-yüzyılın so-
nuna doğru Batı medeniyetinin etkisiyle, medeniyetlerin kavuşması doğrultusunda, 
genellikle sözlü ve halk edebiyatına dayanan ve gerek şiir gerek düz yazıyla yazılan 
yeni Türk halkları edebiyatı; ��. yüzyılın bütün janr ve edebî şekilleriyle (roman,��. yüzyılın bütün janr ve edebî şekilleriyle (roman,yüzyılın bütün janr ve edebî şekilleriyle (roman, 
hikâye, piyes, şiir çeşitleri vb.) gerçekleşen Türk yazı dillerinden dünyanın çeşit-
li dillerine çevrilmiştir. Ne yazık ki, ��. yüzyılın 90’lı yıllarına kadar söz konusu��. yüzyılın 90’lı yıllarına kadar söz konusuyüzyılın 90’lı yıllarına kadar söz konusu 
edebiyatın, herhangi bir Türk yazı diline, o sıradan Türkiye Türkçesine çevirisi, ge-
nellikle yabancı dillerden (Rus, İngiliz, Fransız vb.) yapılmıştır. Yalnız yukarıda da 
belirtildiği üzere, kardeş edebiyatların birbirlerine yabancı dillerden yapılan çeviri 
sürecinin yerine, gereken Türkçe aktarma çalışmaları, ��. yüzyılın 90’lı yıllarında��. yüzyılın 90’lı yıllarındayüzyılın 90’lı yıllarında 
ivme kazanmıştır.� Bundan sonraki yapılacak iş, söz konusu hızı; lengüistik küre-
selleşmenin getirdiği iki dillilik ve çok dillilik ortamlarında hiç kaybetmememiz-
dir. Dolayısıyla edebî aktarma çalışmalarını, çeşitli sosyolengüistik ve sosyokültü-
rel etkenlerin bağlamında olsa da, Türkçenin çağdaş dizgesel düzeylerinde kelime 
öbeklerine ve cümle yapılanmalarına göre gerçekleşen soldan ve sağdan gelişmeli 
anlam alanları eksenlerindeki gelişim ve değişimlerin doğrultusunda, dengeli bir 
biçimde çok titizlikle sürdürebilmemiz şarttır.



33

2. Neden Ortak Dünya Dilleri Bağlamında?

Bilindiği gibi dil biliminin milat öncesinden beri süre gelen tüm gelişim sü-
reçleri, iki temel aşamada ele alınabilir: 1) �I�. yüzyıldan önceki aşama; 2) �I��I�. yüzyıldan önceki aşama; 2) �I�yüzyıldan önceki aşama; 2) �I��I� 
- �� - ��I. yüzyıllar, dolayısıyla yeni tarihî aşama. Böylece dil biliminin geli-�� - ��I. yüzyıllar, dolayısıyla yeni tarihî aşama. Böylece dil biliminin geli-- ��I. yüzyıllar, dolayısıyla yeni tarihî aşama. Böylece dil biliminin geli-��I. yüzyıllar, dolayısıyla yeni tarihî aşama. Böylece dil biliminin geli-yüzyıllar, dolayısıyla yeni tarihî aşama. Böylece dil biliminin geli-
şiminde yeni bir tarihî aşama olarak değerlendirilen �I�. yüzyıl, yeni�I�. yüzyıl, yeniyüzyıl, yeni dil bilimi 
metotlarının (söz gelimi, tarihî - karşılaştırmalı metot), ��. yüzyıl ise��. yüzyıl iseyüzyıl ise dil bilimi 
teorilerinin (söz gelimi, yapısal dil bilimi) ortaya çıkmasıyla belirlenebilir. Bugün 
ise, dil bilimindeki bilişsel gelişme8, dolayısıyla psikolojik - anlamsal insan entel-
lektine dayanan ve artık yeni bir e-dil ve buna bağlı olarak da e-Türkce oluşumu-
nun sinyallerini veren ��I. yüzyılsa, belki çağın��I. yüzyılsa, belki çağınyüzyılsa, belki çağın yeni dil bilimi metodolojilerinin 
belirlenmesiyle nitelendirilecektir. Bu bağlamda Türkçenin her türlü kullanım 
sorunlarının, eğitimi ve öğretiminde ortaya çıkan güçlüklerinin giderilmesi için, 
yeni bir Türkoloji anlayışıyla dil bilimsel metodolojilerin geliştirilmesi şart. Söz 
konusu Türkolojik metodolojiler ise, dil bilimindeki en son gelişmelerin bilinciyle 
ve Türkçenin temel kurallarına göre (ses uyumu, eklemeli yapısı, değişmez söz 
dizimi) belirlenebilir.

İşte Türkoloji veya Türk dil bilimi, �I� - ��. yüzyıllarda gelişen dilbiliminin�I� - ��. yüzyıllarda gelişen dilbiliminin- ��. yüzyıllarda gelişen dilbiliminin��. yüzyıllarda gelişen dilbilimininyüzyıllarda gelişen dilbiliminin 
söz konusu gelişim sürecinin, dolayısıyla dil bilimi metotları ve teorilerinin benimsen-
mesinin ve uygulanmasının neresinde?

Tek bir cümle ile cevap verecek olursak , ne yazık ki gerisinde!

Açıklarsak:

Türk dil biliminde şimdiye kadar ki yapılan geleneksel araştırmalar - incelemeler 
ve dil bilgisi çalışmaları, Ferdinand de Sausseri’den önce ortaya çıkan eski tarihî - kar-
şılaştırmalı ve ondan hemen sonra uygulanan ve yapısalcılığın veri tabanını oluştu-
ran betimlemeli metotlarla yapılmıştır. Kuşkusuz genellikle ��. yüzyılın ortalarından��. yüzyılın ortalarındanyüzyılın ortalarından 
sonra, gelişimi büyük bir ivme kazanan; yapısal, anlamsal, işlevsel lengüistik teorilere 
ve evrensel dil bilgisine göre Türkolojik nitelikli dil bilimi çalışmaları da bulunmakta-
dır9. Ancak söz konusu çalışmalar da maalesef gerek Türkçenin günlük kullanımında, 
gerek eğitimi ve öğretiminde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesine dönük bir rolü 
üstlenememiş, dolayısıyla halka mal edilememiştir.

3. Görüldüğü gibi Türkçenin veya ortak Türkçenin sorunlarının, Türk 
yazı dilleri ekseninde ve ortak dünya dilleri bağlamında çözümlenmesinin baş-
ka bir alternatifinin olamayacağı; dil bilimi çalışmalarının �I�. yüzyıldan beri de-�I�. yüzyıldan beri de-yüzyıldan beri de-
vam ederek süre gelen araştırma - inceleme - betimleme ve bilginin gelişimine 
göre yapılan bilişsel yorumlamanın kronolojisine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır: 
Şöyle ki; söz konusu bilimsel kronolojiye ve Türk yazı dillerinin ve ortak dünya 
dillerinin oluşturduğu çağdaş kullanım - iletişim ortamlarındaki birlikteliğine göre be-
lirlenebilen genel sonuçları, ana hatlarıyla iki maddede özetleyebiliriz:
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- Türkçenin ��I. yüzyılda, Avrasya coğrafyasında, Türk Cumhuriyetleri’nin veTürkçenin ��I. yüzyılda, Avrasya coğrafyasında, Türk Cumhuriyetleri’nin ve��I. yüzyılda, Avrasya coğrafyasında, Türk Cumhuriyetleri’nin veyüzyılda, Avrasya coğrafyasında, Türk Cumhuriyetleri’nin ve 
bazı özerk topluluklarının resmî devlet dilleri veya bildirişim - iletişim araçları dü-
zeylerinde çağdaş Türk yazı dilleri olarak gerçekleşmesi ve kullanılması;

- Bilişim çağında dil bilimindeki gelişim ve değişimlerin genellikle ortak dün-Bilişim çağında dil bilimindeki gelişim ve değişimlerin genellikle ortak dün-
ya dilleri bağlamında değerlendirilmesi; dolayısıyla temel yapısal, anlamsal, işlevsel, 
bilişsel dil bilimi çalışmalarının ortak dünya dilleri bağlamında koordine edilmesi; 
özellikle de evrensel dil bilgisi kurallarının İngilizceye göre belirlenmesi   vb.

Söz konusu maddelerden hareketle; Türkçenin çeşitli kullanım sorunlarının, eği-
timi ve öğretiminde ortaya çıkan güçlüklerin çözümlenmesinin yanı sıra, genel dil 
biliminde yeni lengüistik metodolojilerin oluşumuna, dolayısıyla evrensel bilimin geli-
şimine katkı sağlamak amacıyla; e-dil ve bilgisayar destekli çeviri ve aktarma süreçleri-
nin, buna bağlı olarak da işlevsel çeviri - aktarma sözlüklerinin, bilgi bankasının, çeviri 
belleklerinin hazırlanması ilkelerinin ve çağdaş enformasyon servisinin, elektronik 
yayımcılığın geliştirilmesi sorunlarının tartışılması için, dili Türkçe olan lengüistik - 
bilimsel bir derginin yayımlanması şart.

4. Bu bağlamda söz konusu lengüistik derginin yayımlanması gereksini-
mi; gerek geleneksel Türkolojinin gerek Türkoloji nitelikli dil biliminin ve ge-
nel dil biliminin şimdiye kadarki gelişim süreçlerinin de doğal bir sonucu ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Nitekim 90’lı yıllardan beri benzeri dergiler, Türkiye’de 
ve Avrupa’da da yayımlanmaya başladı. Şöyle ki; Ankara’da AÜ TÖMER’in 
“Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi”nin şimdiye kadar 23 sayısı, Türk Dil Kurumu-
nun “Türk Dünyası: Dil ve Edebiyat Dergisi”nin ise 9 sayısı yayımlandı. Söz konusu 
dergilerde Türkiye Türkçesinin yanı sıra, diğer Türk yazı dillerinde de yazılan maka-
lelere yer verilmektedir. Biz bunu, çağdaş Türk yazı dilleri arasında kaynaşmayı ve 
bütünleşmeyi sağlayacak olan temel etmenlerden biri olarak görmekteyiz.

Almanya’da Lors Yohanson’un editörlüğüyle 1997 yılından beri yayım hayatına 
başlayan “Türk Dilleri Dergisi”nde ise, genellikle eski tarihî - karşılaştırmalı ve betim-
lemeli dil bilimi metotlarıyla yazılmış makalelere yer verilmektedir. Derginin dili de 
İngilizcedir.

Oysa çağdaş dönemde gerek Türk dil biliminin eriştiği durum gerekse Türk yazı 
dilleri ve lehçelerinin yer aldığı geniş dil coğrafyasına bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli 
dil bilimsel sorunlar; gelişim ve değişimler, sosyolengüistik ortamlar vb. dikkate alın-
dığında, bugün bilimsel bir lengüistik derginin Türkçe olarak yayımlanmasına çok 
büyük gereksinim duyulmaktadır.

Türk yazı dilleri içerisinde bir bilim ve iletişim dili olarak Türkiye Türkçesin-
deki yazı dili gelişim ve değişimlerinin daha hızlı olduğu gözlemlenmektedir. Söz 
konusu yazı dilleri içerisinde sahip olduğu daha eski bir devlet dili olma statüsüyle ve 
geniş bir sosyolengüistik coğrafyadaki işlevselliğiyle Türkiye Türkçesinin ve jeopoli-
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tik önemiyle Türkiye’nin çağdaş durumu, Türkiye’yi dünya Türkolojisinin merkezine 
dönüştürmektedir. Bu bağlamda Türk dili üzerine çalışmaların retprosperspektivel 
(geçmişe, şimdiye ve geleceğe göre) bir doğrultuda, yeni bir Türkoloji anlayışıyla, dil 
biliminin ve diğer çağdaş insan bilimlerinin bilinciyle; bilgi çağının genel projeksiyo-
nuna uygun olarak nasıl yapılacağı ve koordinasyonunun nasıl sağlanacağı tartışma-
larının başlatılması da Türkiye Türkçesinde yayımlanacak olan bilimsel bir lengüistik 
dergide mümkün.

Söz konusu “Türk Dil Bilimi” adlı lengüistik derginin aşağıdaki bölümlere göre 
saptadığımız projesini arz ediyoruz. Şema 2.

ŞEMA 2

Türk Dil Bilimi Dergisi

1. Türkçenin İşlevsel Dil BilgisiTürkçenin İşlevsel Dil Bilgisi

2. Yazı Dili Problemleri ve Türk Dünyasında Ortak Yazı DiliYazı Dili Problemleri ve Türk Dünyasında Ortak Yazı Dili

3. Bilişim Dili Türkçe veya e-TürkçeBilişim Dili Türkçe veya e-Türkçe

4. Bilişsel Kavramlaşma ve Sosyal DiyalektlerBilişsel Kavramlaşma ve Sosyal Diyalektler

5. 

II. Dil Bilimi Metotları, Teorileri, MetodolojileriDil Bilimi Metotları, Teorileri, Metodolojileri

1. Türkçeye Retprosperspektivel - Bilişsel Bakış ve Türkolojik - Lengüistik me-Türkçeye Retprosperspektivel - Bilişsel Bakış ve Türkolojik - Lengüistik me-
todolojiler

2. İki dillilik ve Çok dillilik Ortamlarında Türkçenin Eğitimi ve Öğretimine iliş-İki dillilik ve Çok dillilik Ortamlarında Türkçenin Eğitimi ve Öğretimine iliş-
kin Perspektifler ve Öneriler

II. Eleştiri ve KaynaklarEleştiri ve Kaynaklar

1. DeğerlendirmeDeğerlendirme

2. ÖzetlerÖzetler

3. Türk Dil Bilimi Dünyasından HaberlerTürk Dil Bilimi Dünyasından Haberler
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MODERN KIRGIZİSTAN’IN KÜLTÜREL GELİŞMESİNDE 
LATİN ALFABESİNİN ROLÜ20*

Bubiyna Ö. ORUZBAYEVA 
(Akt.: Ali ILGIN)

Öncelikle Kırgız halkının iptidai tarihi hakkında biraz bilgi verelim. Bundan 2200 
yıl önce tarih sahnesinde adı geçen Kırgızların, iptidai/önceki göçebe Türk boylarının 
kolu olduğu malumdur. (Biçurin... Reşid-Ad-Din, V. V. Bartold, S. E. Malov, A. N. 
Bernştam, Kiselev, L. N. Gumilyev vd.)

Bu süre zarfında Kırgızlar Orta Asya’nın Yenisey Nehri’nin kıyısında, Minusa 
ovasında, Güney Sayan-Altay sıradağlarından Tanrı Dağı’na (Tyan’-Şan’g’a) kadar 
konar göçer olarak genişleyerek diğer komşu milletler ile çeşitli siyasi-ekonomik iliş-
kilere girmiştir.  Bir süre Büyük Kırgız Devleti olarak adlandırılan/bilinen devleti 
oluşturan ve Yenisey Run yazılarını kullanan(S. E. Malov) halk olarak bilinmektedir.

Geçmişi eskiye dayanan Kırgız halkı bağımsızlığını kaybederek �V.-�VI. asırdan 
��. asrın başına kadar tamamen başka bir devlete bağlı olmaktan kurtulamadı, yerleşik 
de olamadı göçmen ve genellikle hayvancılıkla geçinen halk olarak yaşamını devam et-
tirdi.  diğer soydaş boylar gibi ilk yazı sisteminden ayrılarak �VII. asırdan itibaren Arap 
harflerin temelinde kurulan Çağatay yazı dilinin prensipleri de seyrek olsa da kullanıl-
mıştır: Genel olarak okur yazarlıktan hayli uzaklaşan halkların arasına katılmıştır.

Böylece, Kırgızların kendine has Arap alfabesi ile yazılan yazılar, tarih ve edebiyatla ilgili 
vb. eserler (Arapça ve Farsça yazılan çeşitli muhtevadaki el kitapları dışında) günümüze kadar 
muhafaza edilemedi (Moldo Kılıç, O. Sıdık, E. Arabayev’in Tötö okuu “Doğru Okuma”).

Kırgız topraklarında Sovyet hakimiyeti yerleşip 1924 yılında Karakırgız Otonom 
Bölgesi kurularak ilan edildikten sonra: göçebe halkı yerleştirme, millî dilin temelinde 
yeni yazı (alfabe) oluşturma, okulları açıp, eğitim çalışmalarını teşkilatlandırma, kültü-
rel gelişmeyi düzene koymak için, kapsamlı olmasa da halk arasında yayılan Arap (Ça-
ğatay yazı dili türündeki kaynaklar vardı) alfabesini yeniden Kırgızcaya uygun olarak 
reforme etme meselesi ele alındı ve görevleri üstlenen ilk Kırgız eğitimcileri (Eşenaalı 
Arabayev, Kasım Tınıstanov, Hüseyin Karasayev) Arap alfabesini Kırgızcanın ses 
özelliklerine uyarlayarak reformlaştırılan Kırgız alfabesini hazırladılar.

Bu alfabede ünlüleri aksettiren özel harfler olmadığından, diğer harflere ek işaret-
ler uyarlanmakla zorluklar giderilmeye çalışılmıştır.

* Kırgız Türkçesinden Türkiye Türkçesine Ali Ilgın tarafından aktarılmıştır. Aktarmayı gözden geçiren Kıyal 
Kamçıbekova’ya teşekkür ederim [A.I].
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Bunlara rağmen, bazı eksiklikler de vardı: ilk harfleri yansıtan özel işaretlerin ve 
ünlüleri belirten ayrı harflerin olmaması, her bir harfin kelimedeki yerine göre üç türlü 
yazılışı gibi zorluklar halkın okur yazarlığını gidermekte çok sıkıntı yaratıyordu. 

Bu gibi durumlardan dolayı SSCB’ye bağlı, daha önceden  kitabiyat/edebiyat 
geleneği gelişmiş halkların aydınları zorluklardan kurtulmanın en uygun yolu Türk 
dilli halklar (Azerbaycan, Tatar, Özbek, Kazak vb.)  için Latin yazı sistemine geçişi 
önerdiler ve SSSR BTSİK (Merkezi Yürütme Komitesi)’e bağlı Yeni Alfabe Komis-
yonunu oluşturdular. Tüm Türkçe konuşan boylardan temsilciler alınarak onlara gö-
revler yüklendi.

Karakırgız Otonom Bölgesi’nden o komisyona Eğitim Bakanı Osmankul Ali-
yev, üyeliğe ise Kasım Tınıstanov, E. D. Polivanov katılır.

Onlar, ilk başta daha önce reforme edilmiş Arap alfabesini hazırlayanlarla bir-
likte (H. Karasayev) Latin temelli Kırgız alfabesinin tasarısını hazırladılar. Bakü’de 
1926 yılında düzenlenecek Türk Dillerinin/Lehçelerinin I. Kurultayı’na özel rapor 
hazırladılar. Bu rapor Kurultay’da Kasım Tınıstanov tarafından sunulur. Kurultay’a 
Kırgızistan’dan Eğitim Bakanı Osmankul Aliyev ve genç Türkolog Hüsayin Karasa-
yev katılır (Kurultaya davet edilen dil bilimci Evgeniy Dmitriyev Polivanov ise gele-
memiştir.). Daha sonra Semerkant’ta yapılan Kurultayın özel heyet toplantısına yine 
Kasım Tınıstanov ve Hüsayin Karasayev katılır.

Şimdi Latin temelli Kırgız alfabesine dönecek olursak, burada Latin grafemle-
rinin bütün harfleri hemen hemen korunuyor; fakat ilk başta baş harfler, daha sonra 
eklenen f, x, v harfleri yoktu; yazı kuralları neredeyse tamamen fonetik prensiplere da-
yatıldığından yabancı dillerden geçen kelimeler de Kırgız ses kurallarına göre yazıldı 
(purunze, bakta, kemitet vb.).  

Kırgız dilinin Latin alfabesi kullanıldığı kısa döneminde (1928-1940) birkaç kez 
düzenleme yapıldı (baş harfler eklenir; daha sonra x, v, в alınıyor (alfabeye dahil edili-
yor); gırtlaksı h kaldırılır; söz başında “p”nin  kullanılması kabul edilir. 

Latin alfabesinin kabul edilip yaygınlaşması ile birlikte tarihimizde ilkler ger-
çekleşmeye başladı. İlk gazetemiz “Erkintoo”, ilk dergilerimiz “Cañı Madaniyat 
colunda”,ilk okuma kitapları, yazarlarımızın eserleri yüzlerce sayıda yayımlanıyor; 
tercümeler çoğalıyor; gündüz mektepleri ile birlikte akşam eğitim veren okullar (çalı-
şanlar için fakülteler) açılıyor; tiyatro geliştirilip radyo yayınları yapılmaya başlıyordu. 
İlk sözlükler ve az da olsa alanda çeşitli araştırma çalışmaları ele alınıyordu. Bu çalış-
malara  1926 yılında kurulan “Bilim Komisyonu”, “Terminoloji Komisyonu” Eğitim 
Komisyonları rehberlik ederek 1930 yılında Kırgızistan’da ilk bilim araştırma kurumu 
–Dil ve Yazı Bilim–Araştırma Enstitüsü açılarak onun ilk başkanı olarak Kasım Tı-
nıstanov atanıyor.
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Latin alfabesini geliştirip daha fazla düzenli duruma getirme meselesi, yu-
karıda  anılan Enstitü ve onun başkanı Kırgız dil biliminin gelişimine yön veren 
halkımızın ulu insanı Kasım Tınıstanov’un önderliğinde ele alınıp faaliyete geçi-
riliyordu.

Müellif Latin alfabesinin kabul edilişinin 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 
“10 let bor’bı za novıy alfabit v Kirgizii “Kırgızistan’da Yeni alfabe için 10 yıllık sa-
vaş” (Sjatıy istoriçeskiy oçerk)” adlı bildiride yazı sistemimizi Latinleştirme sürecinin 
gidişatı, bu doğrultuda devletin attığı adımlar ve edilen başarılara geniş yer verilmiştir. 
Örnek verecek olursak Bakü Kongresine kadar müellife göre 1925 yılının Mayıs ayın-
da önce devlet adamları özel bir müzakereye davet edilerek Latin alfabesine geçme 
konusu her yönüyle tartışıldıktan sonra aşağıdaki kararlar alınır:

1. Temel fikri ortaya koyan K. Tınıstanov’un görüşleri desteklensin;

2. Latin alfabesine geçme konusu eyalet bilim-pedagoji kongresinde müzake-
re edilsin;

3. Bundan sonra reforme edilmiş Arap alfabesini iyileştirme yönündeki çaba-
lar gereksiz bulunsun;

4. Bu meseleleri ele alıp, rapor hazırlama görevi K. Tınıstanov’a yüklensin.

Kurultaya müteakiben 25-27 Mayıs 1925 tarihlerinde Karakırgız Otonom Böl-
gesi I. Bilimsel-Pedagojik Kongresinde bu konular özel olarak müzakere edilip, Kır-
gız alfabesini Latinleştirme yolunda Avrupada kullanılan Latin alfabesinin temelinde 
K. Tınıstanov tarafından hazırlanan alfabe onaylanır. Bu alfabenin öğretilmesi için 
öğretmenlerin yaz kurslarında özel eğitim kursları verilmeye  başlatılır. Böylece 1926 
yılının Şubat-Mart aylarında Bakü’de yapılan I. Genel Türkoloji Kongresi’ne Kırgı-
zistan heyeti belli ölçüde hazırlıklı olarak gelirler. Kongrede Kasım Tınıstanov Latin 
harfli Kırgız alfabesinin tasarısı hakkında konferans verir.

1926 yılın ikinci yarısında KAO İcra Komitesinin celsesinde yeni alfabeyi yay-
mak/geliştirmek için tamamen özel bir Komite kurulmuş ve Komite Başkanlığına 
KAOAK’nın başkanı Abdıkadır Orozbekov görevlendirilmiştir. Alfabeye tamamen 
geçiş  için tahminen 5 yıl süre belirlenir ve bu işin gidişatı tüm devlet kurum ve kuru-
luşları tarafından kontrol edilmesi kararlaştırılır, gerekli talimatlar verilir. Yeni Alfabe 
Komisyonu, inceleyip tüm bölgelerdeki durumları müzakere eder.

12 Aralık 1927 tarihinde Latin temelli Kırgız alfabesi resmen kabul edildi. Yeni 
alfabeyi reddedenler olursa, mahkeme karşısına çıkarılacağı ilan edilir.

Çalışma evraklarının yeni alfabede uygulama süresi: merkezi, kanton, bölgesel ve 
nahiyeler seviyesinde tamamlanmasının son süresi 1 Eylül 1929 tarihini geçmemesi 
işaret edilir.

Bubiyna Ö. ORUZBAYEVA
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Planlanan etkin önlemler, çabalar kendisinin meyvesini vermeye başlar. Bunu 
aşağıdaki mukayeseli durumlar açıklıyor. Öncelikle alfabe genç nesillerin okur yazar-
lığını yaymayı amaçladığından yeni alfabe Arap alfabesiyle kıyaslanınca oldukça hafif 
ve basit olduğu için gün geçtikçe çoğalan ilkokullarda, aynı zamanda büyükler için 
açılan okuma-yazma kurslarında öğretilmeye başlıyor. Özel kurslardan mezun olan 
öğretmenlerin sayısı arttıkça, okulların sayısı da artmıştır. 1930 yılında Otonom böl-
gede okulların sayısı da 990’a ulaştı. Bu okullarda öğrenime teşvik edilen öğrencilerin 
sayısı 104.800’e ulaşmış ve bunlardan 44.370’i Kırgız çocuğu idi.

İhtilale kadar Kırgız yurdunda var olan 99 okul (bunlar Rus, Tatar, medreseler) 
olup buralarda 5091 öğrenci (bunların içinde 574’ü Kırgız çocuğu  ve kız çocukları 
eğitime teşvik edilmemişti) var idi.

Latin alfabesinin eğitim çalışmasındaki ilerlemeci rolünü bu olgu daha iyi ka-
nıtlıyor : 1937 yılına doğru okulların sayısı 1754  (?)’e ulaşmış ve buralarda eğitime 
224.859 çocuk teşvik edilmiş, bunlardan 102.504’ü Kırgız çocuğu idi.

Okur yazarlığın bilimin öneminin artmasında kitap, gazete, dergilerin rolü yük-
selmiş ve bu tür yayınların trajları artmıştır.  Daha önceden olmayan tiyatro, sinema 
sanatları ortaya çıkmıştır. 

Kırgız yüksek öğretim kurumları 1937 yılında ilk mezunlarını vermeye başlar. 
Tüm hükümet çalışmaları yeni alfabeyle yürütülür ve Latin temelli Kırgız alfabesi 
de her geçen gün daha düzenli hâle getirilir. BAK’ın: 100 ve: 85 Nu’lu kararları ile 
düzeltmeler dahil edilir. 1928 yılında Latin alfabesinde Kırgızcanın ilk gramer kitabı 
basılmış (1931, 34, 36 yıllarında devam ettirilmiştir.) 1934 yılında fonetik, morfolojik 
ve tarihî prensipler dikkate alınarak ilk resmî imla kılavuzu K. Tınıstanov tarafından 
hazırlanır ve bu yazım kuralları resmen kabul edilerek yayımlanır.

Böylece, reforme edilmiş Arap yazısından Latin alfabesine geçiş, kolayca ve 
tartışmasız gerçekleştirilmedi. Özellikle 1934 yılında başlayarak güçlenen “sınıf 
çatışması”nı gerekçe göstererek, uzmanların tartışmaları bu yıllarda başlayan siyasi 
baskı, burjuvazi milliyetçiliğe karşı savaş propagandaları, dil kurallarının da tamamen 
“siyasallaştırılması” gibi ters etkilerden dolayı Kasım Tınıstanov, Eaşanaalı Arabev, 
Aksar İdirisov, E.D. Polivanov gibi akademisyenler katledildiler. Bu tip baskı so-
nunda Zıyaş Bektonov, Taşım Bayciyev, H. Karasayev, T. Samançin kurban oldular. 
Dil bilimin gelişmesine set çekilmiş, 1940 yılında ise Latin temelli alfabe tamamen 
karalandı (ve SSSR’e bağlı diğer tüm Türk boyları ile birlikte kiril alfabesine geçirildi. 
Böylece Latin temelli Kırgız alfabesinin kısa (sadece 12 yıl süren) ancak halkımızın 
yeni yüzyılda hızla gelişmesine temel olacak alfabenin ömrü sona erdi.
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ORTAK TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI DENEMESİ

Doç. Dr. Mustafa ÖNER

Tarihte ve bugün en geniş yayılımı gösteren dillerden biri olan Türkçe üzerin-
de, eski çağlardan beri tanıtıcı ve örnekli çalışmalar yapılmıştır. Türkçenin en değerli 
anıtlarının başında gelen Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugâti’t-Türk’ünden başla-
yan Türk lehçeleri örnekleme ve karşılaştırma çalışmaları da yaklaşık bin yıllık bir 
geleneğe dayanmaktadır. Türk dili tarihi, Kaşgarlı’nın yanı sıra Nevaî gibi Türkçe 
sözlükçülük tarihinin büyük temsilcilerini, bilinçli bir Türkçecilikte, yabancı dillerle 
karşılaştırma ve hatta yarıştırma yolunda kaydetmektedir. Ülkemizde �I�. yüzyıldan�I�. yüzyıldanyüzyıldan 
beri çağdaş yöntemlere yaklaşan Türk sözlükçülüğünün, özellikle Atatürk’ün Türk 
Dil Kurumunun açmasından sonra tek tek kişilerin gayreti olmaktan çıkıp bir kurum 
işi hâline geldiğini vurgulamak gerekir.

Bu arada, misyoner olmayan Rus Türkoloji biliminin kurucusu V. V. Radlov ileV. V. Radlov ileRadlov ile 
Kazan Üniversitesinin Türk kökenli profesörü N. F. Katanov’u, hâlâ çok eksiklikler 
görülen karşılaştırmalı dil ve sözlük çalışmaları alanında saygıyla anmalıyız. Türki-
ye Cumhuriyeti’ni kurduktan kısa süre sonra Türkçe çığırını açan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, bu geleneğin ürettiği eserleri, Türk ülkelerindeki sözlük çalışmalarının 
yine Türk Dil Kurumu çatısı altında değerlendirilmesini istemesi de tesadüf değildir. 
Ancak sonra yarım kalan, alanı daralan karşılaştırmalı Türkçe sözlük ve dil bilgisi 
çalışmaları yolunda, nihayet 1991 yılında Kültür Bakanlığı desteğiyle hazırlanan ve 
yayımlanan Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü’nü, dilimiz üzerinde süregelen 
soğuk savaşı bitiren bir anıt olarak vurgulamak istiyoruz. Prof Dr. Ahmet Bican Er-
cilasun başkanlığındaki o komisyon, anlamlı bir iş birliğiyle, bu sözlükçülük tarihinin 
değerli bir köşe taşını ortaya koymuşlardır.

Türk Dil Kurumu içinde, Türk lehçe sözlüklerinin hazırlığının sürdüğünü biliyo-
ruz. Bunların Ankara’da yayımlanmasının, yirmiyi aşkın Türk lehçesinin sözlüklerinin 
��. yüzyıl boyunca yayımlandığı Moskova ile Türkiye Türkolojisi arasında, Atatürkyüzyıl boyunca yayımlandığı Moskova ile Türkiye Türkolojisi arasında, Atatürk 
çağından sonra yarım kalan bilim yarışında ülkemiz lehine büyük bir adım oluştura-
cağı kesindir.

Genel Türk dilinin üç büyük tarihî lehçesini oluşturan Kıpçakça, Çağatayca ve 
Osmanlıca, hemen hemen bütün sınıflamalarda üç merkez olarak belirlenmiş ve özel-
likle yaygın kabul gören Samayloviç’in kavmî dil tasnifinin etkisiyle de üç bağımsız 
merkez gibi algılanır olmuştur. Gerçekten de yazılı Türkçenin birikimine dayanan bu 
üçgen, tarihî bakımdan bu öneminin yanı sıra bugünkü Türkçe coğrafyasını kucakla-
ma gücü açısından da isabetli üç ayağa dayanmaktadır. Türkçe yazılı kültürün, Tür-
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kistan, İdil-Ural ve Osmanlı alanları arasında taşınması, yüzyıllar boyunca her şeye 
rağmen ��. yüzyılın ilk çeyreğine kadar aksamadan sürmüştür. Böylelikle �V. yüzyıl-��. yüzyılın ilk çeyreğine kadar aksamadan sürmüştür. Böylelikle �V. yüzyıl-yüzyılın ilk çeyreğine kadar aksamadan sürmüştür. Böylelikle �V. yüzyıl-�V. yüzyıl-yüzyıl-
dan önce Orta Asya Türkçe ağızları arasında donuklaşmadan süren “yararlı kargaşa”, 
daha sonra da yazı dili hâline dönüşen lehçelerin yazılı mirasıyla devam etmiştir.

Biz de burada, bir süredir yürüttüğümüz, Türk dili temel söz varlığı araştırması-
nın küçük bir örneğini sadece fiiller alanında ilginize sunmak ve bazı sonuçlara var-
mak istiyoruz.

Bu amaçla kullanacağımız temel veriyi, geniş Türk kültür dünyasının direklerin-
den olan Dede Korkut Kitabı’ndan alacağız. Türkçenin haritasında orta batıya denk 
gelen bir ağzın özelliklerini taşıyan ve beş yüzyıl önce yazıya geçirilen bu metindeki 
365 fiil alınmış ve karşılaştırma boyunca kullanılacak kalıp liste hâline getirilmiştir. 
Dede Korkut Kitabı’ndan elde edilen bu söz varlığı, anlam ayrıntılarını titizce izle-
mek amacıyla Rusça paralelleriyle de desteklenmiş ve daha sonra karşılaştırma yoluna 
girilmiştir.

Bizim yapacağımız ölçümlerde kullanacağımız Türkiye Türkçesi, Özbek Türk-
çesi ve Tatar Türkçesi, andığımız bu tarihî mirasın temsilcileri olarak seçilmiştir. Bir-
birlerinden yaklaşık üç bin kilometre uzaklıktaki bu üç nokta, aynı zamanda Türk dili 
konuşan toplulukların en yoğun nüfusa sahip alanlarını kaplayan büyük bir üçgen 
oluşturmaktadır.

Karşılaştırmaya alınan 365 tane Dede Korkut fiilinin 193 tanesi üç lehçe arasın-
da, değişken ses (allophone) özelliği ile izlenebilecek çok basit farklar göstermektedir. 
Ünlülerde ak- åk-, yaşa- > yeşe-, şiş- > şeş-, tut- tot- gibi sesletme anında ağızda oluşan 
yuvarlaklaşma, incelme gibi basit değişmelerin yanı sıra, ünsüzlerde de tök- > dök-, kel- 
> gel- gibi dildeki sesletme noktaları değişmeksizin oluşan ses renklenmeleri, bir dilin 
kendi ağızları içinde bile görülebilecek kadar basit özellikler hâlinde belirmektedir. 
Bu tür fiillerin kullandığımız bütün söz malzemesinin yaklaşık yüzde 52’sini tutması 
azımsanmayacak bir orandır (bk. I. Ek: Sesletme Noktası Ortak Fiiller). Üç lehçenin 
ortaklaştığı bu 193 fiilin çok büyük bir oranı Dede Korkut Kitabı’nda geçen şekil-
leriyle de aynı yapıya sahiptir. Bunlardan sadece 13 fiilin Dede Korkut Kitabı’ndaki 
şekilleri, üç lehçedeki ortaklığını yitirmiştir. Bu fiilerin yerine o anlamda başka şekiller 
ama yine üç lehçede ortak olarak kullanılmaktadır, (bk. II. Ek). Şu hâlde, burada kesitiII. Ek). Şu hâlde, burada kesitiEk). Şu hâlde, burada kesiti 
alınan üç büyük Türk lehçesinin ortaklaştığı 193 tane fiilin, yaklaşık beş yüzyıl önce, 
tam da burada çizilen üçgenin ortasına yakın bir yerde kaleme alınan Dede Korkut 
metninden sadece 13 fiille ayrıldığını özellikle vurgulamak gerekir.

Karşılaştırma sonunda tek sesi farklı olan 40 tane fiil belirlenmiştir. Buradaki 
tek ses farkının atış- ~ eytiş- ~ aytiş-; affet- ~ gafu it- ~ afv et-; başar- ~ başkar- ~ båşkar-; 
vur- ~ or— ur-; karar— karal— kåray- vb. gibi, özellikle söz dizimi ve anlam bağlantısı 
içinde anlaşılmasını pek aksatmayacak ortaklıklar ürettiğini görüyoruz (bk. III. Ek).III. Ek).Ek).
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Eldeki söz varlığından 28 tane fiil aynı köke bağlı olarak ilişkili görülmüştür. 
Kökün değişmeden kaldığı Türkçe gibi bir dilde, gözle- ~ küzle— köz tut-; kaygılan-  ~ 
kaygır- ~ kaygur-; kert- ~ kirtle— kert-; sor— sora— sora; toy eyle- ~ tuyla- ~ toyla- gibi 
fiiller azımsanmayacak güçte bir ilişki oluşturmaktadır, (bk. IV. Ek)IV. Ek)Ek)

Ölçüm sonunda 38 tane fiil de eş anlamlılarıyla denkleştirilecek bir durumdadır: 
belir-~ körin-; çek- ~ tart-; güt- ~ bak-; oñar- ~ tüzet-; parçala- ~ vakla- vb. Dilin daha 
önceki devirlerinde yan yana yaşayan eş anlamlı sözlerin, lehçeleşme çağından sonra 
kullanımlarının tesadüfen koyulaştığını veya silikleştiğini dikkate alırsak, “bu tür söz-
ler lehçelerin tercihlerinin sezildiği örneklerdir.

Bu karşılaştırma sonunda bul- / tap-; söyle- / ayt-; benze- / ohşa-; sağlamlaştır- / nıgıt-; 
bit- /üs-; körleş-/sukıray-; dayan-/çıda-; güven-/ ışan-; kız- /açulan- vb. gibi 54 tane anlamı 
iletmek için tamamen farklı şekiller kullanıldığını belirliyoruz. Ancak buna rağmen 
lehçeler üçgeninden özellikle Türkiye Türkçesi şekillerin ayrıldığını, Tatarca ile Öz-
bekçe şekillerin ortaklığının 54 fiilden 46 tanesinde devam ettiğini söylemek gerekir. 
Böylece biri Kıpçak biri Karluk grubuna ait iki lehçenin, ne kadar büyük tarihî ve 
kavmî bir ortaklığa sahip olduğunun araştırılması gereği ortadır.

Bu araştırma sonunda üç lehçe arasında yoklanan 365 tane Dede Korkut fiilinin 
sadece yüzde 15 kadarının tamamen farklı söz varlığına dayandığını belirlemiş oluyo-
ruz. İstanbul, Kazan ve Taşkent gibi birbirinden yaklaşık 3000 kilometre uzaklıktaki 
merkezlere rağmen, kesit alınan Dede Korkut fiilerinde yüzde 85 oranında ortaklık 
veya denklik ilişkisi bulunmaktadır. Tatar ve Özbek Türkçesi arasındaki farkın ise 
yüzde 2-3 oranında kaldığını özellikle vurgulamak gerekir.

Bütün bunlara rağmen, aynı ölçüm Kumuk, Kazak ve Türkmen lehçeleri arasın-
da da denenmiş ve bu kez toplam 365 fiilin 220 tanesinde tam ortaklık bulunmuştur. 
Bu sonuç da, yukarıda anılan üç tarihî yazı diline ait tesadüfen yüksek bir oranı değil, 
kavimler karışımının hep sürmesinden ve eski çağlardan beri ağızların birbirine açık 
bir tarih yaşamasından kaynaklanan Türk dilinin kendisine has bir yansımasını gös-
termektedir.

Kaynaklar:
Bol’şoy russko-turkmenskiy slovar’ (B. Çanyarov vd.) I-II, Moskva, 1968 

Kumıksko-russkiy slovar’ (Z. Z. Bammatov) Moskva, 1969 

Onsşa-kazakşa sözdik (G.G. Musabayev) I-II, Almatı, 1978

Özbek tilining izâhli lügati (Z. M. Magrufov vd.) I-II, Moskva, 1981

Rusça-kumukça sözlük (Z. Z. Bammatov) Moskva, 1969

Russko-tatarskiy slovar’ (F. A. Ganiyev) Moskva, 1984

Doç. Dr. Mustafa ÖNER
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Russko-turetskiy slovar’ (E.M. Mustafayev - V.G. Şçerbinin), 47.000 slov, Moskva, 1972.

Russko-uzbekskiy slovar’ (M. K. Koşçanov) I-II, Taşkent, 1983

Tatar tilinin anlatmalı süzligi, öç tomda, Kazan, 1977-1981.

Tatarsko-ruuskiy slovar’, Moskva, 1966

Turetsko-russkiy slovar’ (E. M. Mustafayev) Moskva, 1977

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1998

Türkmençe-Rusça Sözlük (N. A. Baskakov vd.) Moskva, 1968

Uzbeksko-russkiy slovar’ (S. F. Akobiravvd.) Taşkent, 1988



TÜRK HALKLARININ BİRBİRLERİYLE ANLAŞMADA,  
İLİŞKİ KURMADA SÖZLÜKLERİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Zinnur URAKSİN

Dili bilmek - İli bilmek demektir. Dil vasıtasıyla biz anlaşıyoruz, münasebete 
giriyoruz,  irtibat ediyoruz, öğreniyoruz, ortak çalışmalar yapıyoruz.

Dil öğrenimi iki çeşit yolla yapılmaktadır. Birincisi, beraber yaşamak, çalışmak 
ve böylece birbirinin lügatini anlamaktır. Bu görünüş konuşma seviyesinde gerçekleş-
mektedir. Kardeş halkların konuşma dilleri genelde edebî dillerine göre daha yakın ol-
maktadır. Örneğin, Türkiye Türkçesinin Anadolu şivesi Kıpçak grubuna ait Başkurt, 
Tatar, Kazak vb. dillerine yakındır. Bu ise daha ziyade leksikadan anlaşılmaktadır.

Türk ve Başkurt halklarına birbirinin dillerini direk öğrenmeleri için şimdi şartlar 
bulunmaktadır. Başkurdistan’da dört Türk-Başkurt Lisesi çalışıyor. Orada Türkiye’den 
delen öğretmenler Başkurtça öğrenmekte, bilmekte ve çalıştığı zaman kullanmaktadır. 
Yine Başkurdistan’da çeşitli Türk firmaları faaliyette bulunmaktadırlar. Yaklaşık on 
seneden beri “idil” inşaat ve ticaret firması inşaat işleri ile uğraşmaktadır. Bu firmanın 
elemanları Başkurtlarla beraber çalışıyorlar, yakın ilişkide bulunuyorlar.

Bu senenin Ağustos ayının sonunda Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Başbakanı 
Rafael İbrahim oğlu Baydevletov başkanlığındaki resmî heyet Türkiye’de bulundu. 
Ziyaret sırasında iktisat, zanaat, ticaret konusunda yeni sözleşmeler yapılması gerek-
tiği hakkında konuşuldu.

Her sene Türkiye’yi pek çok Başkurdistan turisti ziyaret etmektedir. Azıcık olsa 
da onlar da Türkçe öğrenmeye, bilmeye mecburdur. Bunlar hariç Türkiye’nin çeşitli 
üniversitelerinde birkaç yüz Başkurt talebesi tahsil görmektedir. Böylece onlar Türk-
çeyi pekiyi seviyede öğrenmektedirler.

Türk dillerinin birbirini yakın dillerimizi öğrenmeyi ve ilişki kurmayı kolaylaştı-
rıyor. Türk dillerinin gramer sistemi aynı diye biliriz. Leksikanın %50’si de aynıdır. 
Farklılık edebî dil ve fonenikada daha çoktur. Yazı ise iki çeşitli grafik sistemine esas-
lanmıştır. Türk dilleri arasında olan yakınlık Hint-Avrupa dilleri sisteminde de, Slav 
dilleri arasında da yoktur. Konuşmak için onlara her zaman tercüman lazımdır.

Dil öğreniminin başka usulü - okuma, kitap ve sözlükler yardımında yapılmaktadır. Bu 
ise dili kendi kendine öğrenmek yoludur. Şimdi bunun için kolay şartlar bulunmuştur.

Örneğin, Ufa’da Türkçe-Başkurtça, Başkurtça-Türkçe konuşma kılavuzları 
yayımlandı21. Onlar, genelde, soru-cevap şeklinde hazırlanmışlardır. On dili içine 

21  Исмет Бинер. Русско-башкирско-турецкий разговорник. M: “Инсан” 1994: Ибраһимов F.Д., Зәйнуллин 
Г.Д. Башкортса-төрөксә һөйләшеү кулланмаһы (Başkurtça-Türkçe Konuşma Kılavuzu). Өфө, 2002.
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alan büyük mesainin sonucu 1991 yılında sözlük ve eki olarak Ankara’da neşre-
dildi22.

Bu önemli çalışma Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun başkanlığındaki heyet ta-
rafından gerçekleştirildi. Adı geçen sözlükte on (Türk, Azerbaycan, Başkurt, Kazak, 
Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur, Rus) dilin leksik materyalleri karşılaştırılarak 
parallel olarak verilmiştir. Burada her dilin kısaca grameri anlatılmıştır.

Hiç şüphesiz, Türk halklarına birbirlerini anlayabilmek, ilişki kurmak için böyle 
sözlüklerin önemi büyüktür.

Başkurdistan’da yine iki sözlük yayımlandı. Bu sözlükler fazla büyük değiller. 
Fakat onların yapım şekli ve sözleri seçme prensipleri güzeldir. Türkçe-Başkurtça, 
Başkurtça-Türkce ilk sözlük Ufa’da 1996 yılında yayımlandı23. Bu esasen ortaokul ve 
lise talebelerine tayın olan sözlüğe yaklaşık üç bin en çok kullanılan sözler, deyimler 
girilmiş, kısaca gramer bilgileri verilmiştir.

Edebî dilleri yaklaştırmak için ilmî terminolojiyi değiştirmek gerekmektedir. Bu 
amaca uygun olsa gerek, Türkiye Kültür Bakanlığı inisiyatifi ile Türkçe çeşitli alanlara 
ait (iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi, coğrafya, edebiyat, dil vb.) terim sözlükleri üzerinde 
çalışmalar başlanmıştı. Bu projenin merkezi olarak Kazakistan’ın Türkistan şehrinde-
ki Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi belirlendi. Çeşitli devlet ve cumhuriyetlerin 
bilim adamları orada toplanarak pek çok iş yaptılar. Her Türk dilinin fonetik özelliğini 
gösteren ortak alfabe yapıldı, birkaç sözlük için malzeme hazırlandı. Fakat bu projenin 
faaliyeti bilinmeyen sebeplerden dolayı durduruldu. Çalışmamızın sonucunda Uygur 
dilinin eski, tertemiz Türki köklerini koruduğunu gördük. Çoğu zaman biz terimlerin 
Uygurcadan alınması taraftarı olduk. Bu materyalleri mutlak yayımlatmak lazımdır.

Son senelerde Başkurdistan’da çok dilli (4-5 dilli) sözlükler yayımlatılmaya baş-
landı. Bu ise çeşitli dilleri beraber öğrenmeye yardım edecektir. Bu sene Ufa’da dört 
dilli (Rusça-Başkurtca-Türkçe-İnglizce) sözlük çıktı24. Bu sözlüğe 4 binden fazla söz 
alınmıştır. Onlar karşılaştırmalıdır, kullanım için kolay yapılmıştır.

Gelecekte daha büyük sözlükler yayımlatılacaktır.

Sözlükler hiç şüphesiz, halklarımızın ilişkilerinde, söz ve kültür zenginlikleri ile 
değişmeleri konusunda büyük yardımda bulunmaktadırlar.

22 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü. ����. Ahmet Bican Ersilasun Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü. ����. Ahmet Bican Ersilasun етәкселегендә. Анка�а, 1991.
23  Зәйнуллинa Г.Д. төрөксә- башкортса, башкортса-төрөксә һүзлек. (Türkçe Başkurtça, Başkurtça-

Türkçe Sözlük) Өфө, 1996.
24 Урысса- башкортса-төрөксә-инглизсесә һүзлек. (Rusça-Başkurtça-Türkçe-İngilizce Sözlük) 

Тәзөүселәре: Кайбыш T.Ю., Загирова Ф.К., Бинер Исмет, Мулюков.



ORTAK TÜRKÇENİN TEMEL İLKELERİ

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul YAMAN

Türk dünyasının sınırları çizilirken, genel olarak “Adriyatik’ten Çin Seddi”ne 
şeklinde oldukça geniş bir alandan söz edilir. Bizce Türk dünyası kavramının sınırla-
rını belirli adlarla nitelemek, bir hayli zor görünmektedir. Türk dünyasının kapsamı, 
coğrafi sınırların ötesinde, tarihî etki alanlarıyla birlikte çok daha geniştir. 

Bugün yeryüzünde nasıl ki bir İngiliz Devletler Topluluğu, Amerika Birleşik 
Devletleri ve daha somut olarak bir Arap dünyası kavramları varsa, tıpkı bunlar gibi 
artık bir Türk dünyası kavramından da söz edilmektedir. Bu kavramla etnik birliktelik 
yanında, kültürel birliktelik ve yakınlıklar da kastedilmektedir. Bu birliktelik kavra-
mıyla, siyasi planda herhangi bir oluşum söz konusu değildir. 

Türk dünyası kavramı alanı içinde yaşayan Türkler, farklı devletler içinde, farklı 
konuşma biçimlerini geliştirmiş olsalar bile, hepsi de Türkçe konuşurlar. Bu bakım-
dan “Balkanlardan Çin’e kadar”  ibaresi dilimiz için hâlen geçerlidir.

Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış ve çok sayıda kola ayrılmış olan Türk 
dilini, ne kadar insanın konuştuğu meselesine gelince, bu hususta tam bir sayı vermek 
zordur. Çünkü, adı geçen bölgelerde yaşayan Türklerin bir kısmı, bağımsız cumhuri-
yet, bir kısmı özerk cumhuriyet şeklinde yaşarken bazıları da diğer devletlerin ahalisi 
olarak hayatını sürdürmektedir.

Bağımsızlık kavramının varlık veya yokluğunun ölçülerinden birisi de dildir. 
Eğer kendi dilinizle konuşamıyorsanız, kendinizce düşünemiyorsunuz demektir. Dü-
şüncenize sınır konulmuşsa bağımsızlıktan söz etmeniz mümkün değildir.  Milletlerin 
dil bağımsızlığını kazanmaları; siyasal, sosyal ve ekonomik hayattaki bağımsızlıklarını 
kazanmalarında büyük rol oynamaktadır.

Dünyanın en eski ve en çok konuşulan dillerinden birisi olan Türkçe, ne yazık 
ki, bugüne kadar diğer diller arasında hak ettiği gerçek yeri alamamıştır. Hemen her 
dönemde bir başka yabancı dilin tesiri altında kalmış, kendi gerçek gücünü yeterince 
gösterememiştir. Bugün ise, yepyeni ve taptaze bir imkânlar dünyasıyla karşı karşıya 
kalınmıştır. Ancak, nadiren karşımıza çıkabilecek böylesi bir fırsatı çok iyi değerlen-
dirmek mecburiyetindeyiz.

Ortaya çıkan yeni şartlar, âdeta dünya Türklüğünü “dilde, fikirde, işte” ve daha 
pek çok sahada birlik olmaya zorlamaktadır. Bu birliğin temel şartı ise, birbirimi-
zi her yönüyle anlayabilmektir. O sebeple bütün Türklerin aynı dille anlaşabilmeleri 
(elbetteki Türkçeyle) şarttır. Bu düşünceden hareketle “Ortak Türkçe” bir zaruret 
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sonucunda bu düşünceyi gerçekleştirmeye zorlamaktadır. Aynı kökten çıkmalarına 
rağmen, yapay olarak birbirinden uzaklaştırılan Türk lehçelerinin her birine “dil” adı 
verilmiş ve mümkün olduğunca ayrı alfabelerde yazdırılmaya çalışılmıştır.

Açıklığa kavuşturulması gereken hususların başında da “ortak Türkçe” terimi gel-
mektedir. Bu terimden neyi anlamak gerekir?  Ortak bir anlaşma aracını ifade etmek 
üzere, bilim adamlarınca “ortak Türkçe, ortak dil, ortak alfabe, ortak yazı, alfabe birliği, 
dil birliği, yazı dili, edebî dil, konuşma dili, iş dili, iletişim dili”  gibi çok sayıda farklı terim 
kullanılmaktadır. Bizce, düşünülen ve arzu edilen ortak anlaşma dili için en uygun 
terim iletişim dili terimidir. Bizce, bu terim dar ve geniş anlamlarıyla iki ayrı düşünceyi 
ifade etmektedir. Dar anlamıyla belirli şartlar dairesinde, özel çalışmalar sonucunda 
oluşabilecek ortak iletişim dili; geniş anlamıyla ise, Türk lehçelerinin zaman içinde 
tamamen kendi doğal gelişimi sonucunda tek bir şekle dönüşmesidir. 

Ortak iletişim dili nasıl oluşturulacaktır? Bina kurar gibi malzemeyi ele alıp yeni 
bir dil elbette oluşturulamaz. Çünkü, böyle bir çalışma ancak yeni bir “esperanto” 
olabilir. Doğal olarak bu çalışmaların temelinde öncelikli şekilde bilimsel araştırmalar 
yer alacaktır. Lehçeler arasında yapılacak karşılaştırmalı sözlük, gramer ve benzeri 
çalışmalar “ortak iletişim dili” için zemin olmalıdır.

Ortak iletişim dili için belirli kalıplardan kaçınmak gerekir. Böyle bir ortaklığın 
şöyle veya böyle oluşacağını söylemek kehanet olmasa gerek. Ne var ki bunun “ne-
rede, ne zaman ve nasıl” gerçekleşeceğini bildirmek veya bu konuda kendimizi şart-
landırmak doğru değildir.

Ortak iletişim dilinin oluşturulabilmesi için lehçe fanatikliğine de düşmemek ge-
rekir. Bütün lehçelerin aynı kökten çıktığı gerçeğinden hareketle tekrar birliğe gitme 
yönünde gayret gösterilmelidir. Lehçeler arasındaki yersiz tartışmalara meydan veril-
memelidir.

Ortak Türkçe, elbette bugünkü Türk yazı dillerinden yalnızca herhangi birisi 
olamaz. Dolayısıyla birtakım ortaklıkları yakalayabilmek için biraz daha eski dönem-
lere gidilebilir. Mevcut lehçelerdeki ortaklıklar, gün ışığına çıkarılmalı,  farklılıklar ise 
düzene sokulmalıdır. Türkiye Türkçesi temelinde yeni bir üst iletişim dili oluşturula-
bilir.

20. yüzyılın başlarına kadar, iki yazı dili dairesinde yol alan Türkçe, bu yüzyılın 
başlarında çeşitli siyasi sebeplerle birbirinden ayrılmış ve her birine “dil” denmiştir. 
Her birine ayrı ayrı dil denen bu kollar arasındaki farklılıkları daha da arttırmak için 
her birine ayrı bir alfabe de uydurulmuştur. Telaffuzdaki farklılıkları esas alan bu ya-
pay parçalama metodu yüzünden aynı dilin ağızları sayılabilecek kolları, ayrı ayrı birer 
yazı dili hâline getirilmek istenmiştir. Temeli, daha 19. asrın sonlarında,  İlminski’nin 
parçalayıcı fikirlerine dayanan bu “böl, parçala, yut” prensibi neticesinde tek bir yazı 
dilinden 15’in üzerinde “yazı dilleri” teşekkül ettirilmiştir.



51

Farklı coğrafyalarda, farklı alfabelerle yazmalarına rağmen, Batı Türkçesindeki 
lehçelerin farkları o kadar büyük değildir. Bütün olumsuz gayretlere rağmen, Batı 
Türkçesi içinde yer alan lehçeleri kullanan insanların birbirlerini anlamaları için çok 
uzun bir zamana ihtiyaç yoktur.

Bütün bu bilgilerden sonra-Yakutça, Çuvaşça ve Karaimce gibi Türk dilinden 
çok önceleri ayrılmış olan uzak lehçeleri, özel durumları sebebiyle bir yana bıraka-
rak- Türkçenin lehçelerini konuşan Türklerin şu veya bu oranda birbirlerini anlaya-
bileceklerini söyleyebiliriz. Bu durum bizi şöyle bir sonuca götürmektedir: Çin’den 
Avrupa içlerine; Rusya bozkırlarından Afrika’nın kuzeyine kadar olan alanlarda Türk 
dili kullanılmıştır. Bu kadar geniş bir sahaya yayılmış olan dilimiz, her türlü siyasi ve 
coğrafi ayrılığa rağmen, parça parça da olsa, köklerini korumuş ve günümüze ka-
dar gelebilmiştir. Bu durumda dilin temel yapısındaki sağlamlık, birinci derecede rol 
oynamıştır. Yani, Türk dilinde değişmez köklere belirli ekler getirilerek yeni kelime-
ler yapılması ve kelimelerin birbirlerine bağlanması, dilin genel yapısını korumuştur. 
Aradaki zaman ve mekân farklarından kaynaklanan bazı değişik kullanımlar da yok 
değildir. Ancak, bu durum, genel eğilimi etkileyecek seviyede değildir. Öte yandan, 
lehçeler arasındaki yakınlıklar tespit edilirken fonetik, morfolojik, leksik ve semantik 
ölçülerinden çok, söz dizimi esas alınmalıdır.

Eski Sovyetler Birliği’nde her birine “dil” denilen Türk dilinin kolları, aslında ne-
redeyse 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar, kendi terminolojilerinde de “lehçe” şeklinde 
adlandırılmaktaydı. Daha sonraları birtakım siyasi sebeplerle “dil” olarak her biri ayrı 
ayrı parçalara bölünmüştür. Bu durum, “Özbek Dialektologiyası”(Okıtuvçi neşriyatı, 
Taşkent 1978) adlı eserde şöyle ifade edilmektedir: “...Rusça dilbilgisi kitaplarında diyalekt 
veya şiveler toplamı manasında “nareçiye” (lehçe) terimi de kullanılır. Eski “Ekim devriminden 
önceki Türki dillerine ait kitaplarda “nareçiye” terimi bugünkü bağımsız millî dil 
manasında da kullanılırdı. Mesala: Kırgızskoye nareçiye tyurskıx yazıkov= Türki 
dillerin Kırgız lehçesi (bu kalıp şimdiki millî Kazak dili manasında kullanılmıştır). 
Kara-kırgızskoye nareçiye tyurskıx yazıkov= Türki dillerinin Karakırgız lehçesi (bu 
kalıp şimdiki millî Kırgız dili manasında kullanılmıştır.)  gibi.125

Bugün için Türk dünyasında ortak bir Türkçeden söz edilecekse, tarihî kaynakla-
ra ve geçmiş tecrübelere de bakmak gerekir. Dilimiz konusundaki ilk şuurlu çalışma, 
hiç şüphesiz, Kâşgarlı Mahmut’un meşhur sözlüğü Divânü Lûgâtit-Türk’tür. Kâşgarlı 
Mahmut, 11. yüzyılda yaşamış büyük bir Türk bilgesidir. Kâşgarlı Mahmut, Türklük 
biliminin kurucusu ve büyük bir Türkologdur. Bu eserde Türk dili ilk defa bilinçli 
bir şekilde ele alınmıştır. Araplara Türkçe öğretecek kadar ileri görüşlü ve bilinçli bir 
insanın elinden çıkan bu eserde dilimiz, ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve öneminden 
bahsedilmiştir. 

1  Reşetov V.V., Şääbdurrähmanov Ş., Özbek Diyalektologiyası, Oqıtuvçi Näşriyatı, Taşkent, 1978, 6. s.Taşkent, 1978, 6. s.
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Kâşgarlı Mahmut, karşılaştırmalı Türk dil biliminin de kurucusudur. Çeşitli Türk 
boylarının kullandıkları lehçeleri tek tek ele alıp birbirlerine uzaklık ve yakınlıklarına 
göre sınıflandırmıştır. Ele aldığı bir kelimeyi değişik lehçe ve ağızlardaki şekilleriyle 
ortaya koyar. Herhangi bir kelime veya cümle için “Oğuzlar şöyle der, Kıpçaklar 
böyle der” gibi teknik ayrıntılara kadar bilgiler verir. Eserde temel alınan lehçe ise, 
kendi ifadesiyle “Han tili” olarak adlandırılan Karahanlı Türkçesinin Kâşgar ağzıdır. 
Kâşgarlı, böyle bir eser hazırlamakla hem kendi dönemi için Türklerin hayat tarzını 
ortaya koymuş hem de Türk dilinin o günkü durumunu ve Türk dil birliği için görüş-
lerini de ifade ederek bu yolda önemli adımlar atmıştır.226

Türkler, Anadolu’ya girmelerinden sonra, bir süre, burada hazır buldukları Arap-
ça ve Farsçayı kullanmışlardır. Bu durum ise, devletle milletin birbirlerini anlayama-
ması gibi bir sonuca götürmüştür. Bu olumsuz gidişi yerinde tespit eden Karamanoğ-
lu Mehmet Bey, 1277’de şu meşhur fermanını yayımlamıştır :“Bugünden sonra, divanda, 
bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.”�27

Dilimize önem verilmemesinden yakınan Âşık Paşa ise, bu duygularını Türklerin 
dahi Türkçe bilmediğini belirterek sürdürür. 

Türkçenin Farsçadan aşağı kalmadığı gibi, kendine has pek çok güzelliği ve in-
celiği bulunduğunu örneklerle ortaya koyan Ali Şir Nevayi de Türkçemizin birliği 
ve zenginliği konusundaki önemli kilometre taşlarından birisidir. Ali Şîr Nevâyî, ana 
dilini (Türkçeyi), yolu dikenler ve taşlarla dolu denizin dibindeki incilere benzetir.428

Ali Şir Nevayi, dilin millet hayatındaki rolünü çok iyi kavramış ve bu yönde 
eserler vermiş, ileri görüşlü bir düşünce adamıdır. Mantıku’t-Tayr adlı eserinde geçen 
bir beytinde Türkçe yazmak suretiyle Türk milletini yekvücut hâline getirdiğini şöyle 
dile getirir:

“Türk nazmıda çü men tartıb alem,

Eyledim bu memleketni yekkalem”.529

Türk dili birliği konusunda en şuurlu ve başarılı hareket, hiç şüphesiz, İsmail 
Gaspıralı’ya aittir. Gaspıralı, Türk dünyasının “dilde, işte, fikirde birlik” şiarıyla bütünle-
şebileceğini savunmuş ve bu yolda özellikle ortak dili ön planda tutmuştur. Yıllarca, 
büyük sıkıntılar içerisinde çıkardığı “Tercüman” gazetesiyle bu düşüncesini gerçekleş-
tirmiştir. Gaspıralı İsmail’in bu düşünceleri, Türk dünyasının birleşmesi ve dil bir-
liğinin sağlanması yolunda çok büyük roller üstlenmiştir.  Çok güç şartlar altında 

2 Atalay, Besim, Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi I-II, Ankara 1940, III, Ankara 1941; Ülkütaşır, M. Şakir, Atalay, Besim, Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi I-II, Ankara 1940, III, Ankara 1941; Ülkütaşır, M. Şakir, 
Büyük Türk Dilcisi Kâşgarlı Mahmut, TDK Yay.  2. Baskı, Ankara 1972.

3 Önder, Mehmet, Önder, Mehmet,  “Karamanoğulları’nın Türk Diline Fermanındaki Gerçekler”  Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 
1988, Ankara, 1996, s. 333.

4 Barutçu, Sema, Barutçu, Sema, Muhakemetü’l-Lugateyn, TDK Yay. Ankara, 1996.
5 Levend, Agâh Sırrı, Levend, Agâh Sırrı, Ali Şir Nevai, IV.cilt,, TDK Yay. Ank. 1968. S.182.
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çıkardığı “Tercüman” gazetesi  yıllarca Türk dünyasının değişik bölgelerinde okunmuş, 
böylelikle de Gaspıralı İsmail’in hayal ve arzu ettiği Türk dünyasının “dilde, işte, fikirde 
birlik”  yolunda büyük adımlar atılmıştır.�30

Türk dil birliğinin sağlanmasında önemli isimlerden birisi de Azerbaycanlı âlim 
Mirza Fethali Ahundzade’dir. Ahundzade, 1857’den başlayarak özellikle alfabe ko-
nusunda birliğe götürecek çalışmalar yapmıştır.431 Yine, Azerbaycan’dan Hüseyinzade 
Ali Bey ve Hüseyin Cavid’in bu yönde önemli katkıları olmuştur.

Osmanlı Türkçesi gibi ağır bir dönemden sonra, dilde millîleşme ve sadeleşme 
ile Türkiye Türkçesinin temellerinin atılmasında Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’ın 
önemli katkıları olmuştur. Ömer Seyfettin ve arkadaşlarınca Selânik’te çıkarılmaya 
başlanan Genç Kalemler dergisinde ortaya konan Yeni Lisan Hareketi dilimiz açısından 
önemli kilometre taşlarından birisidir.832 Ziya Gökalp’ın Türkçülüğün Esasları adlı 
eserindeki Dilde Türkçülük bölümündeki 11 maddelik ilkeler de bu açıdan önem 
taşımaktadır.933

Cumhuriyet sonrasında Türkiye’de dil meselelerine dikkatleri çeken diğer önem-
li bir isim de Sadri Maksudi Arsal’dır. Sadri Maksudi, “Türk Dili İçin” adlı eserini 1930 
yılında yayımlar ve dille ilgili görüşlerini ortaya koyar. Aslen Kazanlı bir Türk olan 
Sadri Maksudi, hem İdil-Ural Türklüğünü hem Türkistan Türklüğünü hem de Tür-
kiye Türklüğünü yakından tanımaktaydı. Bu sebeple bütün Türk dünyasının aslında 
tek bir Türk dilini kullandığını ortaya koymuş ve Türk edebî dilinin oluşturulmasını 
istemiştir. Düşünceleriyle Atatürk üzerinde de etkili olan Sadri Maksudi, Türkiye’de 
düşünce olarak dil birliğinin temellerini atanlardan birisidir.1034

Türk dil birliğinin önemli basamaklarından birisi de 1926’da başlayıp 1940’a ka-
dar devam eden Latin alfabesi dönemidir. Bu yıllar arasında, özellikle eski Sovyet 
Birliği’ndeki Türk boylarının büyük bir kısmının Latin alfabesini kabul etmesiyle dil 
ve yazı birliği yönünde çok önemli bir fırsat yakalanmış oldu. Ne yazık ki bu dönem 
pek fazla sürmemiş ve eski Sovyetler Birliği’ndeki Türkler, farklı farkı Kiril harfleri 
kabul etmek zorunda kalmışlardır.

1920’li yıllarda eski Sovyet Birliği’ndeki Türk boylarından bazılarının kade-
meli olarak Latin alfabesine geçmeleri, kendi aralarında yazı ve dil birliği oluş-
turulması amacına yönelikti. Bu karar 1926’da Bakü’de toplanan 1. Türkologiya 
Kongresi’nde alınmıştı. Hatta, bu kongrede bütün Türklerin Latin alfabesini kul-
lanmalarının doğru olacağını söyleyen meşhur Türkolog Aleksandr N. Samoy-

6 Saray, Mehmet, Saray, Mehmet, Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, İst. 1993.
7 Şimşir, Bilâl, N., Azerbaycan’da Türk Alfabesi Tarihçe, TDK. Yay., Ank. 1991. Şimşir, Bilâl, N., Azerbaycan’da Türk Alfabesi Tarihçe, TDK. Yay., Ank. 1991.
8 Öksüz, Yusuf Ziya, Öksüz, Yusuf Ziya, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, TDK Yay. Ankara, 1995.
9 Gökalp, Ziya, Gökalp, Ziya, Türkçülüğün Esasları, Kadro Yay. İstanbul, 1977.
10 Ercilasun, Ahmet Bican, a.g.e., 237.s. Ercilasun, Ahmet Bican, a.g.e., 237.s.
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loviç bu yüzden Stalin tarafından 1936’da Sibirya’ya sürülmüştür.1135 Atatürk, 
1928’de Türkiye’de Latin harflerine geçerken biraz da Türk dünyası arasında yazı 
birliği amacını güdüyordu.1236 

1928’de Türkiye’de Latin harfli Türk alfabesi kabul edildiğinde diğer bazı Türk 
boyları da Latin alfabesini kullanmaktaydı. Türkiye’nin Latin alfabesini kabul etmesinin 
bir sebebi de uzakta kaldığımız kardeşlerimizle aramızdaki perdeyi kaldırmak ve bütün 
Türklerin birbirini kolayca okumalarını sağlamaktı. Ancak, ne yazık ki daha 1920’li yıl-
larda aslen Papaz olan İlminski’nin fikirleri doğrultusunda eski Sovyetler Birliği içindeki 
Türkler ve diğer milletler birbirlerini anlamayacak şekilde düzenlenmiş alfabelerle yaz-
maya mecbur edildiler. Böylece aramıza demirden bir perde konulmuş oldu. Bundan 
sonrası ise, çeşitli yollarla Rusça iyi bir hayat sürmenin tek yolu hâline getirilmiş. Dil 
vasıtasıyla yapılan bu yıldırma hareketi ne yazık ki bazı kişiler üzerinde etkili olmuş, bu 
değişiklik bazılarının hayat tarzına ve düşünce mekanizmasına işlemiştir. 

Eski Sovyetler Birliği’ndeki Türk boylarının Latin alfabesini kullandıkları dö-
nem pek uzun sürmemiştir. Sosyalist rejimin geleceği için tehlikeli görülen ve Türk 
dünyasında yakınlaşmayı hızlandıran bu süreç 1940’lı yılların hemen başlarında dur-
durulmuştur. 

Sovyet sisteminin baskıları yüzünden dil ve yazı birliği meselesi, uzun yıllar gün-
deme gelememiştir. Ancak, 1980’li yıllarda ana dili meselesi tekrar Türk dünyasında 
ele alınmaya başlanmıştır. Ana dili edebiyata daha fazla konu olmuş ve bu konuda 
tartışmalar yapılmıştır. Özellikle, Özbekistanlı, Kazakistanlı ve Kırgız aydınlar arasın-
da bu konu ciddi anlamda tartışmaya açılmıştır.1337

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra yazı ve dil 
birliği konusunda atılmış en somut adım, kanaatimizce, 1992 yılında İstanbul’da 
Marmara Üniversitesince düzenlenen “Alfabe Sempozyumu’dur.  Burada kabul 
edilen 35 harfli ortak alfabe artık pek çok Türk devlet ve topluluğunda uygulamaya 
konmuştur. Bu 35 harfli çerçeve alfabeyi, değişik topluluklar kendi lehçelerinin 
özelliklerine göre düzenlemişlerdir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya-
nında Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi Türk devletleri ile Gagavuzlar, 
Kırım Tatarları gibi Türk toplulukları Latin alfabesine belli oranlarda geçmişlerdir. 
Hatta bazılarında hem okullarda öğretilmekte hem de basın yayında kullanılmak-
tadır. Henüz Latin alfabesine geçmemiş olan Türk devlet ve topluluklarında ise bu 
yönde gayretler sürmektedir.

Türk devletlerinin kendi dillerinin devlet dili olarak kabul edilmesi, bağımsızlık-
ların kazanılması yolunda atılmış en önemli adımlardır. Kanaatimizce bugün için 

11 Eren, Hasan, Eren, Hasan, “Dilde Birlik, Yazıda Birlik” Dil ve Alfabe Üzerine Görüşler, TDK Yay. Ankara, 1991.
12 Eren, Hasan, Eren, Hasan, a.g.e. s. 8.
13 Koçar, Çağatay, Koçar, Çağatay, Türkistan ile İlgili Makaleler, Kültür Bak. Ank. 1991.
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Türk dünyasının en önemli meselesi, “ortak iletişim dili” meselesidir. Bunun 
gerçekleşmesi şart, fakat zamanı, zemini ve şekli konusunda şimdiden bir şey söyle-
mek zordur. Öncelikle karşılıklı olarak lehçeler öğrenilmelidir. Zaman içinde ortak 
Türkçe kendiliğinden oluşacaktır. Bunun için yapay zorlamalar yerine karşılıklı ilişki-
lerin güçlendirilmesi, edebî eser değişimin hızlandırılması, sanatsal faaliyetlere ağırlık 
verilmesi gibi destekleyici unsurlardan yararlanılabilir.

Dünyada dilini kaybettiği için bağımsızlığını kaybeden pek çok millet vardır. 
Avrupa’da ‘sömürgecilik’ konusunda uzman olanlar, sömürgecilik için kendi ana dil-
lerini kabul ettirmeyi birinci sıraya koymuşlardır. Sömürgeci devletler, dilin her işin 
anahtarı olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bu hususta Napolyon’un “Kelimelerin girebildiği 
yerde silah patlamaya lüzum yoktur.” şeklinde meşhur bir sözü vardır.

Son yıllarda ise “ortak Türkçe, ortak dil” meselesi daha çok konuşulmaya başlan-
mıştır. Azerbaycan’da bu yönde çalışmalar hızlanmıştır. Özellikle Agamusa Ahundov 
ve Nizami Hudiyev’in bilimsel çalışmaları dikkate değerdir. Bu yöndeki çalışmaların 
belki de en önemlisi Özbekistan’da yapılmıştır. Öte yandan ortak bir iletişim dili ola-
rak Türkçenin kullanılması yönünde Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan vb. ülkelerde 
çalışmalar da sürdürülmektedir.

Bu konuda Özbekistan’da “Orta Türk Tilini Yaratış Muammaları” (Ortak 
Türkçeyi Oluşturma Meseleleri) adlı bir sempozyum düzenlenmiştir. 23-25 Haziran 
1993 tarihleri arasında Taşkent’teki Özbekistan Medeniyet Camgarması (Özbekistan 
Kültür Vakfı) tarafından gerçekleştirilen sempozyumu Doç.Dr. Bahtiyar Kerimov, 
Memedali Mahmudov (Evril Turan) ile Türk Medeniyet Merkezi’nin başkanı Ömer 
Salman desteklemişlerdir.

Sempozyuma Özbekistanlı bilim adamlarının yanı sıra, Kazak, Kırgız, Gagavuz, 
Azerbaycan ve Türkiyeli bilim adamları da katılmış ve ortak dille ilgili görüşlerini 
belirtmişlerdir. Özbekistanlı akademik Prof. Dr. K. H. Hanazarov’un soyadlarındaki 
Rusça “Ov, Ova, Ovna” eklerinin atılmasını ve en önemlisi Özbekistan’ın adının 
“Türkistan” şeklinde değiştirilmesini teklif etmiştir. Bu verimli sempozyumun tebliğ 
özetleri kitap hâlinde yayımlanmıştır. “Ortatürk Tilini Yaratiş Muammaları” (Özbekis-
tan Kültür Vakfı. Bahtiyar Kerimov, Şaahmet Mutalov, Ertuğrul Yaman, Taşkent 
1993).  “Orta Türk Tili” adını taşıyan kitapçık tarafımızdan Türkiye Türkçesine akta-
rılarak yayınlanmıştır.1438

Ortak Türkçenin Yararları

Ortak Türkçe oluşturulduğunda ne gibi yararlar sağlayabilir? Bunları şu şekilde 
maddeleştirmek mümkündür:

14 Kerimov, Bahtiyar; Mutalov, Şaahmet, “Orta Türk Tili” (Aktaran: Dr. Ertuğrul Yaman) Bilig Dergisi, Sayı Kerimov, Bahtiyar; Mutalov, Şaahmet, “Orta Türk Tili” (Aktaran: Dr. Ertuğrul Yaman) Bilig Dergisi, Sayı 
3, Güz 96, 190.s.

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul YAMAN
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1. Her şeyden önce bütün dünya Türklüğü birbirini rahatlıkla anlayabilecektir. 
Bu ise, her yönüyle birleşmenin kestirme yoludur.

2. Bu ortak Türkçeyle müşterek radyo, televizyon yayınları ve her türlü kitap, 
gazete, dergi yayımı rahatlıkla gerçekleştirilecektir.

3. Dilin sağlayacağı imkânlarla birleşen Türk dünyası yeryüzündeki gerçek ye-
rini alacak, tekrar eski şanına kavuşabilecektir.

4. Önceki maddelerle bağlantılı olarak Türkçe Birleşmiş Milletler Teşkilatı, 
AGİK gibi milletler arası teşkilatlarda konuşma dili olarak kabul edilecek-
tir.

5. Diğer çok önemli bir faydası da ortak Türkçe yoluyla Türk Birliği kültürel 
planda daha kısa sürede sağlanabilecektir.

Dil ve Yazı Birliğiyle İlgili Önerilerimiz

1. Öncelikle Türk dünyası kamuoyunu bilinçlendirmeye paralel olarak Türk dün-
yasında sanat ilişkilerinin mutlaka güçlendirilmesi gerekir. Sinema, tiyatro, ede-
biyat, halk oyunları, sergiler vb. sanat faaliyetleri kitlelerin kaynaşması ve ortak 
dilin oluşturulması için gerekli zemini hazırlayacaktır. Biz, özellikle bu maddeye 
işlerlik kazandırılmasını zaruri görmekteyiz.

2. Halka yönelik faaliyetler yanında, özellikle eski Sovyetlerden ayrılmış olan Türk 
devlet ve toplulukları dikkate alınarak devlet adamları arasında daha sıkı ve sıcak 
ilişkiler kurulmasının yolları aranmalıdır. Söz konusu sistemlerde devlet başkan-
ları, kamuoyu üzerinde son derece etkilidir. Dil ve yazı birliği için bu hususun 
dikkate alınması şarttır. Türk dünyasıyla ilgili olarak alınan kararların devlet 
adamlarınca, tıpkı Atatürk döneminde olduğu gibi, bir millî mesele olarak ele 
alınması zarureti vardır. 

3. Türkiye’de Türk dünyasıyla ilgili çalışmalar ne pahasına olursa olsun, ihmal edil-
meden sürdürülmelidir. Çünkü, bu konu, Türkiye’nin geleceğiyle yakından ilgili-
dir.

4. Türk dünyasında dil birliğinin sağlanmasında, kanaatimizce en büyük engel fark-
lı alfabelerdir. Bu bakımdan alfabe ile ilgili çalışmaların tekrar gözden geçirilme-
sinde yarar vardır.

5. Dil ve yazı birliğinin sağlanmasında en büyük görev Türkiye’ye düşmektedir. 
Türkiye’nin kendi içinde bu alanda çalışan kurumlarla iş birliği yaparak bütün 
Türk dünyasına yönelik hedefler ortaya koymalıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için, diğer Türk devlet ve topluluklarla istişare edilen projelerin hazırlanması 
ve tartışıldıktan sonra uygulamaya konması gerekir. Türkiye içerisindeki benzer 
kurumlar arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 
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6. Türkiye dışında dil ve yazı birliği için çalışan kurum ve kişilere mutlaka destek 
olunmalıdır. Dipnotlarda gösterdiğimiz Azerbaycan ve Özbekistan’daki çalış-
maların Türkiye tarafından değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

7. Ortak dilin oluşması ya da oluşturulması için Türkiye’de mutlaka özel bir komis-
yona ihtiyaç vardır. Türk dünyasıyla ilgili bilim adamlarından teşekkül edecek bu 
komisyonun mevcut çalışmaları dikkate alıp yeni projeler üretmesi istenmelidir.

8. Ortak dil (ortak Türkçe), elbette ki Esperanto gibi yapma bir dil olmayacaktır. 
Bütün Türkler, bir yandan kendi lehçelerini kullanmaya devam ederken öte yan-
dan ortak ilişki ve iş birliğinin artması sonucu, kendiliğinden bir ortak dil oluşa-
caktır. Bunun için uzun zamana ihtiyaç vardır.

9. Daha kısa vadeli ve yalnızca aydın tabakaya yönelik olmak üzere çok işlenmiş 
olan Türkiye Türkçesi temelinde üst bir anlaşma dili de komisyon marifetiyle 
hayata geçirilebilir. Bu üst dil,  geçici olacaktır ve asla yapma unsurlara dayanma-
yacaktır. Yalnızca mevcutların birleştirilmesinden ibaret olacaktır.

Ortak Türkçenin Temel İlkeleri

1. Ortak Türkçenin bugün için gerçekten bir ihtiyaç olduğu gerçeği, dil ve yazının 
her türlü ilişkinin, iş birliğinin anahtarı olması hasebiyle, bu konunun önemi, 
başta Türk kamuoyu olmak üzere bütün Türk dünyasına anlatılmalıdır. Her şey-
den önce yazıda birliği sağlanmanın yolları bulunmalıdır.

2. Ortak Türkçe yaşayan Türk lehçelerinin doğal seyrini bozmamalıdır.

3. Ortak Türkçe yapay bir dil olmamalıdır.

4. Ortak Türkçe için özel gayretler sarf etmek gerekir. Bunun ilk adımı, edebî eser-
lerin karşılıklı olarak kendi Türkçelerine aktarılması olmalıdır.

5. Ortak Türkçe başlangıçta aydınlara yönelik olmak üzere bir iletişim dili şeklinde 
planlanmalıdır.

6. Ortak Türkçenin uzun vadede doğal seyrinde gerçekleşmesi için en uygun yol 
sanat, spor, turizm, öğrenci değişimi ve kültürel faaliyetlere ağırlık ve özel bir 
önem verilmesidir.

7. Ortak Türkçe için geçmişteki tecrübelere ve dışarıdaki uygulamalara bakıl-
malıdır.

8. Ortak Türkçeyi sağlam bir zemine oturtmak için, TİKA bünyesinde daimi bir 
komisyon oluşturulmalıdır.

9. Ortak Türkçenin amacı Türkçeyi dünya dili yapmak olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul YAMAN
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10. Ortak Türkçe Türk dili için birleştirici bir rol üstlenmelidir. Bu bağlamda Türk 
dilinin kolları arasında karşılaştırmalar (dil ve edebiyat alanlarında) yapılmalı; 
AKM, TDK, TİKA, TÜRKSOY vb. kurumların projeleri bu anlamda son dere-
ce önemlidir. 

11. Ortak Türkçe yaşayan Türk lehçeleri içinde her bakımdan en gelişmişi olan Tür-
kiye Türkçesi temelinde şekillendirilebilir. Bu temel üzerine Türk dilinin diğer 
kollarından kelime ve kalıplar alınmalı; fonetik ve morfolojik kanunlar yerine 
söz dizimi esas alınmalıdır. 



TATAR KÜLTÜRÜNDE TÜRKÇENİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

Prof. Dr. Mirfatih ZEKİYEV 

Bizim bugünkü toplantı problemi «Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi 
Şöleni» çok önemlidir. Onun için Türk dünyasında ortak dil meselesi üzerine türlü 
araştırmalar vardır. Onlardan iki esas bakış çıkıyor. Birinci bakış: Türk dünyası için 
ortak dili bütün Türk halklarının dillerinden ortak unsurlar toplayıp bir dil yapmak 
lazım. Ama öyle yapmacıklı dil olmuş esperanto da kütlevi görüşmeler için işe yara-
madı. İkinci bakış: Türk dünyası için ortak dil olarak yapmacıklı dil değil, fakat tabii 
dil, geniş kullanılmakta olan dil, nüfusu çok olan halkın dili alınmalı Türkler arasında 
böyle dil - o Türkçedir.

Tatar kültürünün gelişmesinde de Türkçe çok önemli bir yer almaktadır.

Tarihe göz gezdirsek biliyoruz: eski Türk edebiyat dili bütün Türklere ortak dil 
idi. Öyle ortak - umumi yazı edebiyat dillerinden biz 4-8. asırlara ait olan Orhan - 
Yenisey run yazılarında kullanıldığı edebiyat dilini, 8-9. yüzyıllarda kullanıldığı Uygur 
edebiyat dilini, 9-14. asırlarda gelişmiş Karahanid edebiyat dilini biliriz.

15-16. yüzyıllarda ayrı Türk dilleri: Osmanlıca, Azeri, Özbek, Tatar eski Türkî 
edebiyat dillerinden oluşur dense de, onların birbiriyle çok yakın olduğu bellidir. Ay-
dın insanlar bu dilleri aynı derecede çok kolay anlayabilirler.

Bu ayrı eski Türk edebiyat dilleri arasında Türkiye Türkçesi, güçlü bir devlet, im-
paratorluk dili olarak Türklerin karşılıklı iş ilişkilerini ve iş birliğini sağlamakta önem 
taşıyor. Türkiye’de Anadolu Türkçesini, Osmanlı devletinde rastlandığı için, Osman-
lıca demişler.

11. yüzyılda Anadolu’da da, İdil-Ural’da da Türkler edebiyat dili olarak başlıca 
Karahanlı ortak edebiyat dilini kullanmışlardır. Sonra Tatar devletleri Altın Ordu, 
Sibirya, Kırım, Kazan, Astırhan Hanlıkları devrinde bu dil yerli Kıpçak özellikleriyle 
büyük ölçüde zenginleştirilmiş.

İdil Ural bölgesi Rus devletine dâhil olduktan sonra, Türk edebiyat dilini Ruslara 
da öğretmeye, onu Rus devletinin diplomatik işlerinde kullanmaya ihtiyaç duyuldu. 
Bu taleplere uygun olmak için, Osmanlıca yerli edebiyat dili ile paralel olarak kullan-
maya başlandı. Böylece, Osmanlıca, İdil Ural bölgesi Türklerinde, halklar arası dili 
hizmetini görmeye başladı, halk oyunu geliştirmenin bir vasıtası hâline geldi.

Osmanlıcayı kullanmanın sosyal rolünü anlayan geniş bilgili insanlar, ilk önce 
bu dili gençlere öğretme işine giriştiler. Bulgar, Altın Ordu, Kazan hanlığı devrindeki 
okul medreselerde İslamı anlamak için Arapçayı bilmek yeterliydi. Ama 18. asrın 70. 
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yıllarından itibaren açılan birçok medresede Arap ve Fars dilleriyle beraber Osmanlı-
caya da önem verildi. 19. yüzyıl - 20. yüzyılın başına ait olan medrese mezunları Os-
manlıcayı şiir yazabilecek derecede öğrenmişlerdi. Osmanlıca Kazan Üniversitesinde 
de okutulmuş.

Osmanlıca bilenlerin sayısı çok olduğu için, Tatar aydınları tarafından yazılan 
Türkçe Osmanlıca eserler genişçe yayılmış. Onlar, tercüme edilmeden bile, Osmanlı-
cada neşredilmiş. İşte birkaç örnek.

«Muhammediye» - şiir şeklinde Osmanlıca yazılmış büyük bir eser, müellifi -15. 
yüzyılda icat eden Muhammet Çelebi. Bu eserden Tatar ve Başkurt aydınları 18. yüz-
yıldan itibaren çokça faydalanmışlar, «Muhammediye’yi» şarki olarak da söylemişler. 
Bu eser 1845’de A.Kazem-bek tarafından Kazan’da ayrı kitap olarak neşredilmiş, Ta-
tar, Başkurt ve Kazan öğrencilerine dağıtılmış.

«Altı parmak» - peygamberler hayatına, özellikle Muhammet peygambere (s.a.v.) 
ithaf edilmiş bir kitap. Bu kitap İdil Ural bölgesinde Osmanlıca olarak yayılmış. 
Kazan’da kitap olarak ilk defa 1861’de çoğalmış, bundan sonra nüshaların çoğu halka 
dağıtılmış.

İdil - Ural Türklerinde Osmanlıca olarak dağıtılan ve okunan şu eserleri de gö-
rebiliriz: Tutıyname, Kabusname, İskendername, Âşık Paşa, Garibname, Kırk vezir, 
Elfe nehar ve nehar ve başkaları.

19. yüzyılda Osmanlıca yazılmış bu eserler, sadece aydınların değil, okuma 
yazma bilen bütün halkın ilgisini çekmiş. Bundan dolayı bu eserlerin bazıları halk 
tarafından daha iyi anlaşılması için Eski Tatarcaya çevrilmiş. Mesela, “Tutıyname” 
Tatarcaya Abdelgallem Feizhanov tarafından çevrilmiş, 1889’da Kazan’da ayrı kitap 
olarak neşredilmiş. “Kabusname” ile “Kırk vezir”i Tatarcaya Kayum Nasıyri çevir-
miş, “İskendername”yi ise Salihcan Kukleşev tercüme etmiş.

Osmanlıcanın Tatarların gelişmesine bir olumlu etkisi daha var: buradaki Tatar 
yazarları Osmanlıca ya da Tatar edebiyat dilini Osmanlıcaya yaklaştırıp eserler yaz-
mışlar. Mesela, Musa Akyiğid’in “Hisametdin Menla” eseri (1887), Zahir Bigiev’in 
“Ölef ya da Güzel Kız Hatice” (1886), “Günahı Kebeir” (1890), Riza Fehretdin’in 
“Esma ya da Amel ve Ceza” (1903) eserleri. Gayaz İshaki de Türkçeleştirilmiş dili 
kullanmış.

Büyük Tatar şairi Abdullah Tukay’ın Osmanlıcayı kullanarak yazdığı şiirleri pek 
orijinaldir. Çocuklar için yazılan şiirlerin dili ise artık oluşmuş olan Tatar millî edebi-
yat dilidir. Bu dilin esasını, Tatarların konuşma dili teşkil etmiş, bundan dolayı da onu 
her çocuk anlayabilmiştir. Tatar aydınları için yazılan eserlerinde ise A.Tukay Eski 
Tatar edebiyat dilini sık kullanmış. Felsefi eserlerini, dünya ölçüsünde önemli olan 
eserleri ise temiz Osmanlıcada yazmıştır.
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Böylece, eski Türkçe yani Osmanlıca Tatar kültürünün gelişmesinde çok önemli 
olmuş.

Sovyetler Birliği devrinde Tatar dünyasında Türkçeyi unutturmak için mücadele 
başladı. Türkiye hakkında yazmak, Türkçe kelimeleri kullanmak yasak idi, Türkçe 
yazanlar Pantürkizm adı altında mahkemece hükmediliyordu. 1937’li yıllarda Türkiye 
ile bağlantısı olan çok insan kurşunlandı. Sovyetler Birliği’ndeki Türk halkları için 
ortak görüşmeler dili olarak Rusça kabul edildi. Şimdi de Sovyetler Birliği’nde yaşayan 
halklar için ortak dil olarak Rusça kabul ediliyor.

Ama son 10-15 yılda vaziyet değişti. Tatar aydınlarının ve iş adamlarının Türkiye ile 
bağlantıları arttı. Onun için Türkçe öğrenen adamların sayısı da günden güne artıyor.

Bugünkü zamanda Türkçeyi konuşma dili derecesinde birçok Tatar biliyor. Bu 
kadar Türkçe bilen Tatarlar Azeriler, Türkmenler, Gagavuzlar ve başka Oğuzlarla 
Türkçe yardımıyla anlaşıyorlar. Demek, Türkçe Tatarlar için Türk dünyasında görüş-
mek için ortak dil hâline gelmektedir. Bugünkü zamanda bu iş daha da hızlanmakta-
dır. Bunun birkaç sebebini göstermek iyi olur. Asıl sebebi –Türk halkının nüfusunun 
çok olması ve Türkiye’nin son yıllarda ülke olarak her alanda büyük muvaffakiyetler 
kazanmasıdır. Bu Tatar aydınlarını ve iş adamlarını müstakil şekilde Türkçe öğren-
meye mecbur ediyor.

Öyle adamlar yani Türkçeyi müstakil öğrenmiş insanların bazıları Türkçe yazıl-
mış eserleri Tatarcaya tercüme ediyorlar. Mesela, Kur’an-ı Kerim’in Arapçadan Ta-
tarcaya bir tercümesi onun Türkçe tercümesinden faydalanıp yapıldı. Tataristan’daki 
Bilim Akademisi, bazı üniversiteler Türkiye’deki TÜBİTAK, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu ve bazı üniversiteler arasında anlaşmalar yapıldı. Bizim alim-
ler Türkçe yazılmış kaynaklardan malumatlar almaya başladılar. Bu işin gelecekte iyi 
olması için, Tataristan üniversitelerinde talebelere Türkçe dersler verilmeye başlan-
dı. Şimdi Kazan Üniversitesinde, Kazan Pedagoji Üniversitesinde, Tataristan Sos-
yal Bilimler Enstitüsünde özel Türk dil bölümleri işlemeye başladı. Mesela, Kazan 
Üniversitesinde Türk dil bölümü, Edebiyat ve Tarih bölümünde 1991 yılından beri 
işlemekte. Şimdi o bölümü 100’den fazla genç bitirdi, şimdi türlü sınıflarda 96 talebe 
okuyor. Bu yılda burada mahsus Türkoloji kafedrası yapıldı.

Kazan Pedagoji Enstitüsünde yabancı dil olarak Türkçe 1991 yılından beri öğre-
tiliyor. Bu bölümü şimdiye kadar 176 talebe bitirdi.

Tataristan Sosyal Bilimler Enstitüsünde her yıl bir grup talebe Türkçe öğreniyor. 
Tataristan’daki Alabuğa ve Çallı Pedagoji Enstitülerinde de öyle gruplar var.

Kazan’da Tataristan tarafından açılan bir Türk lisesinin çok yıllar çalışması da 
Türk-Tatar bağlantılarının ne kadar gelişmiş olduğunun göstergesidir. Bu liseden her 
yıl 150 talebe mezun oluyor.

Prof. Dr. Mirfatih ZEKİYEV
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Geçmiş zamanda Tatar okullarında yabancı dil olarak İnglizce, Almanca, Fran-
sızca öğretilmekte idi, son yıllarda ise Arapça, Farsça ve Türkçe de öğretilmeye baş-
landı. Bugün Tataristan’daki 15 kadar Tatar millî okulunda 1000’den fazla çocuğa 
yabancı dil olarak Türkçe öğretilmektedir.

Malum olduğuna göre, üç yıl önce, 15 Eylül 1999’da Tataristan’da Latin alfa-
besine geçmek üzere kanun yayımlandı. Bu alfabe çalışmasında ben de katıldım. O 
alfabe temelde Türk dilli halklar için ortak olmalı idi. Onun için o Türk alfabesine de 
çok yakın oldu. Bu olay eskiden komünistler terbiyesi almış bazı Tatarlara ve bazı Rus 
aydınlarına Türkiye tesiri olarak kabul edildi, onun için onlar Latin alfabesine karşı 
kavga başlattılar, çünkü bu alfabe Tatarlara Türkçeyi öğrenmeyi çok kolaylaştırdı. 
Türkçeyi müstakil öğrenen Tatarların artmasına sebep oldu. Rusya milletvekilleri bu 
işten hoşlanmadılar. Bu sebepli Duma bu yıl haziranda Rusya’daki milletler yazıda 
sadece Rus alfabesi olan kirilceyi kullanmalıdır diye kanun kabul etti. Rusyanın çı-
kardığı bu kanundan sonra Tataristanın Latin alfabesi kanunu şimdilik durduruldu. 
Ama eğitim ve yazışmalarda Kiril alfabesi kalsa da, Latinceyi de tamamen bitirmedik. 
Mesela, sokak ve cadde isimlerinde, İnternet’te hem başka ülkelerde olan yazışmalar-
da Latin alfabesi Tataristan tarafından kullanılmakta. Şimdi Türkçe kitapları okumak 
Tatarlara hiç de zor değil.

Bunlar Tatarların kendileri tarafından yapılmakta olan işler. Tatar kültürüne 
Türkçeyi katmada Türkiye’nin çalışmaları çok önemli. İlk olarak aşağıdaki fikri söy-
lemek lazım.

Gençlere Türkçe öğretmede Türk dilli halklar ülkelerinde kurulmuş Türk üni-
versiteleri, liseleri ve başka okullar önemle yer almaktadır.

Tataristan’da öyle üniversiteler yok. Sadece liseler var. Bu yılda Türkiyenin Er-
tuğrulgazi Eğitim şirketleri tarafından Tataristan’da açılmış 7 lisenin on yıllık jübile 
törenini yaptılar. Onlar bu on yılda 1620 talebeye Türkçe, İnglizce, Rusça ve Tatarca 
öğretip mezun ettiler. Şimdi o liselerde hâlen 1800 talebe okuyor.

Türkiye’deki Emine İnanç vakfı da Tataristan’da iki pansiyon açtı. Orada yüze 
yakın öğrenci yaşıyor.

İstanbul’daki Turan Yazgan vakfı da Kazan’da ve Çallı şehirlerinde kendisinin 
öğretmenleri ile Tataristan’da Türkçe eğitimine katkıda bulunuyor.

İstanbul’daki Ahmet Veli Menger vakfı Türkiye’de yaşamış Tatar aydınlarının 
Türkçe yazılmış çeşitli eserlerini Tataristan kütüphanelerine hediye etmekte. Ayrıca 
Türkiye üniversitelerinde çok iyi okumakta olan Tatar talabelerine burs veriyor.

Eskiden Sovyetler Birliği’nde olan Türk dilli ülkelerden, Türkiye kendisinin üni-
versitelerine talebeler kabul ediyor, hatta yüksek lisans eğitimine alıyor. Bu Türk dün-
yasında Türkçenin önemle yer almasını daha da arttırıyor. Türkiye üniversitelerinde 
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toplu olarak 250 Tatar genci bilim alıyor. Bugün onlardan 40 talebe mezun oluyor. 
Şimdi Tataristan’dan 44 Tatar yüksek lisans okuyor. Bu yıl o üniversitelere 12 Tatar 
kabul edildi.

Türkçenin Türk dünyasında ortak dil olmasını Türkiye’de Türkçe yayımlanmış 
çeşitli toplantı kitapları destekliyor. Mesela, Kültür Bakanlığı tarafından çok ciltli 
Türkiye dışındaki Türk edebiyatları antolojisi bu yönde çok önemlidir. Yeni Türkiye 
yayınları olarak neşredilmiş çok ciltli «Türkler» eseri de Türkçenin Türk dünyasında 
ortak dil olduğunu gösteriyor.

Bununla beraber bu Türkçe yayınlar Türkçenin Tatar kültüründe de önemli yer 
almasına bir delil olarak gösterilebilir.

Bu suretle Türkçe Tatar kültürünün gelişmesinde, Tatar hayatında �VIII-�I� 
asırlarda çok önemli olduğu için Sovyetler Birliği devrinde Türkçeyi Tatar hayatından 
silmeye çalıştılar. O devirde Türkçe öğrenmek yasak idi. ��. asrın 90. yıllarından iti-��. asrın 90. yıllarından iti-asrın 90. yıllarından iti-
baren vaziyet değişti: şimdi Türkçe Tatarların hayatına yeniden girdi ve Tatar kültürü 
gelişmesinde yeniden önemli yer alabiliyor. Bu Türkçenin Türk dünyasında ortak dil 
vazifesini yerine getirmekte çok yardım ediyor.

Bugüne kadar Türkçe sadece Rusça veya Türkçe yazılmış ders kitaplarından öğ-
renildi, şimdi biz Tatar öğretmenleri tarafından Tatarca yazılmış Türk dili ders kitap-
larını da basmaya başladık. Bu yıl Kazan Üniversitesinde Türkçe öğretmeni Asiya 
Rahimova’nın «Türk Dilbilgisi» isimli ders kitabı yayımlandı. O kitabı Asiya Türk Dil 
Kurumuna hediye olarak gönderdi.
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