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SUNUŞ 
 

Modern Türk yazı dilleriyle ilgili 12’si tanıtma/eleştiri olmak üzere 62 yazıyı 
içine alan elinizdeki Makaleler III ile Prof. Dr. Talat Tekin'in toplam 151 yazısı 
kitap haline getirilmiş olmaktadır. Prof. Dr. Tekin’in Altayistik ve Türkçenin tari-
hi dönemleriyle ilgili yazıları daha önce yayımlanan iki ciltte yer almıştı. Bu cilt 
ise Türk dil devrimi, çağdaş Türkiye Türkçesinin çeşitli sorunları, Türk dilleri 
arasındaki ilişkiler, Türk dil ve diyalektlerinin sınıflandırılması gibi farklı alan-
larda yazılmış yazıları içine almaktadır. 

Üç ciltlik derlemedeki en eski tarihli yazı 1952 yılında yayımlanmış olan 
“Türkçesini AraFmak”tır. Makaleler II içindeki “On the Turkic Gerundial Suffix 
{-mAtI(n)}” adlı yazı ise 2002 yılında yayımlanmıştır. Böylece birinci ciltte 35, 
ikinci ciltte 54 ve bu ciltte 62 yazı olmak üzere Talat Tekin’in yarım yüzyıl içeri-
sinde yazmış olduğu 151 çalışma bu derlemede bir araya getirilmiş olmaktadır. 

İlk iki ciltte olduğu gibi bu cildin içindeki yazılar da kronolojik olarak kitaba 
alınmıştır. Bu şekilde bir sıralama yazarın elli yılı aşan meslek hayatında adeta 
bir leitmotif durumundaki konuları göstermesi, ama aynı zamanda yazarın Tür-
kiye Türkolojisinde çok tartışılan dil devrimi, Türk dillerinin adlandırılması ve 
sınıflandırılması, gibi konulardaki görüşlerini yansıtması bakımından da ilginçtir. 
Önceki ciltlerden farklı olarak sadece 10 yazının İngilizce, geri kalanın Türkçe 
olduğu bu cilt, aynı zamanda Türkiye Türkolojisinin son 50 yılının önemli tar-
tışma ve araştırma konularına bir katkı olarak da görülebilir. Aşağıda da görüle-
ceği üzere Prof. Dr. Talat Tekin daha öğrenciyken başladığı yazı hayatının başın-
dan itibaren Türkolojideki neredeyse her türlü tartışmanın aktif olarak içinde, 
hatta odağında olmuş, görüşlerini her türlü riski göze alarak dile getirmekten 
çekinmemiştir. 

2, 3 ve 4 numaralı makaleler yazarın Trabzon İlköğretmen Okulu’nda çalış-
tığı 50’li yılların başında, Trabzon’da yayımlanmakta olan Genç Öğretmen dergisi 
ile (2), Halk Gazetesi’nde (3, 4) yer almıştır. Söz konusu üç makale Trabzon İl 
Halk Kütüphanesinde bulunmuş ve yeniden dizilmişlerdir. 

55 numaralı “Itıır üöt”, Türkçeden Yakutçaya yapılmış olan ilk şiir çevirisidir. 

59 numaralı “Yusuf Has Hacib ve Cahit Sıtkı Tarancı’da Gençlik, Yaşlılık ve 
Ölüm” adlı makale, 3. ve 4. sırada yer alan iki bölümlü makalenin (“Şiirimizde 
Ölüm Temi I, II”) geliştirilmiş biçimidir. 
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29 numaralı “Atatürk ve Dil Reformu” ve 39 numaralı “Atatürk ve Türk Di-
linde Reform” adlı yazılar da, içerik olarak yakın olmalarına rağmen, konunun 
hala taşımakta olduğu güncellik dikkate alınarak ayrı ayrı cilde alınmışlardır. 

Dilbilim Araştırmaları dergisinde, 1994’te yayımlanmış olan “Cumhuriyet 
Döneminde Türkçenin Gelişmesi” adlı makale, bu ciltte yer alan 39 numaralı 
“Atatürk ve Türk Dilinde Reform” adlı makalenin özeti olduğu için derlemeye 
alınmamıştır. 

Türk Dili dergisinde (1957) yayımlanmış olan “Afyon Karahisar Türküleri” 
cildin kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Yine yazarın, Türkoloji Eleştirileri adıyla kitaplaştırılmış makaleleri (1997), 
“Bir Öğretim Görevlisine Cevap” (TKAE, Türk Kültürü XVI/ 180, 1978), “Süper 
Doçent’e Yanıt I, II” (Türk Dili, sayı 501, 1993) adlı yayınları ve gazete yazıları bu 
cilde alınmamıştır. “‘omuz’ Kelimesi Hakkında” (Türk Dili, c. 9, sayı 104, 1960: 
402-403) adlı makale ise yazarın isteği doğrultusunda derlemenin dışında tu-
tulmuştur. 

Dizide gazete yazılarına yer verilmemiş olmakla birlikte, Dünya gazetesinde 
yayımlanmış olan “Yanlış Türkçe Kılavuzu” (24 numaralı) adlı makale, yazarın 
Türk Dil Kurumu ile olan ilişkisi ve Türk dilinde özleşme hareketi içindeki yeri 
açısından bir kilometre taşı olması nedeniyle buraya alınmıştır (ayrıntılar için 
bk. s. 11). 

Bu ciltteki yazıların yayına hazırlanması sırasında bizlere yardımcı olan 
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Süer Eker’e ve 24 numaralı yazıyı temin 
eden Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Aydın Demir’e teşekkürü bir 
borç biliriz. 

Kitabın yeni baskısının hazırlanması aşamasında ise Hacettepe Üniversitesi 
araştırma görevlisi İsa Sarı’ya yaptığı titiz dizgi kontrolü için çok teşekkür ediyoruz. 

 

Emine Yılmaz-Nurettin Demir 

 

 



TÜRK DİL DEVRİMİ VE TALAT TEKİN 
 

Prof. Dr. Talat Tekin daha öğrenciyken başladığı yazı hayatının başından iti-
baren Türkolojideki neredeyse her türlü tartışmanın aktif olarak içinde, hatta 
odağında olmuş, doğru bildiklerini dile getirmekten geri durmamıştır. Makaleler 
III içinde 9, 13, 14, 15, 16, 18 ve 19 numara ile yer almış olan yedi makale, yaza-
rın 1958-59 yılları arasında, Türk Dil Kurumunun özleştirme çalışmalarını eleş-
tirenlere karşı Kurumu savunmaya yönelik yazılarıdır ve aynı zamanda Tekin’in 
ve Türk Dil Kurumunun, Türkiye’de, bilimsel olmaktan çok siyasi bağlamda tartı-
şılan Türk dil devrimine, özleştirmeciliğe, tasfiyeciliğe ve kelime yaratmaya iliş-
kin görüşlerini de açıkça ortaya koyarlar. 

Yazarın Türk Dil Kurumunda gramer uzmanı olarak çalıştığı 1957-1961 yıl-
ları arasında, özellikle de 1959 yılında, Kuruma ait Türk Dili dergisinde yayım-
lamış olduğu bu yazılar Türk dil devriminin bir dönemine ışık tutacak nitelikte-
dir. TDK ile ilişkisi her zaman sorunlu olan ve dönem dönem kimilerince devrim 
karşıtı, kimilerince de özleştirme yanlısı olarak suçlanan Tekin’in bu yazıları in-
celendiğinde görülecektir ki yazar dil devrimine her zaman aynı bilimsel mesa-
fede durmuş, ancak ülkedeki sosyo-politik koşullar değiştikçe dil devrimine ba-
kışlar da değişmiş, ama değişmekle suçlanan yazarın kendisi olmuştur. 

Talat Tekin’in Türk dil devrimi karşısındaki duruşunu anlayabilmek için ön-
celikle özleştirme hareketinin ifratla tefrit arasındaki gidip gelen akışını ana çiz-
gileriyle anımsamak gerekiyor. (Bu anımsayışta temel olarak üç kaynaktan ya-
rarlanıldı: G. Lewis’in Trajik Başarı, Türk Dil Reformu (2004), adıyla Türkçeye 
çevrilmiş olan The Turkish Language Reform-A Catastrophic Success (1999) adlı 
eseri, U. Heid’in Türkiye’de Dil Devrimi (2001), adıyla Türkçeye çevrilmiş olan 
Language Reform in Modern Turkey (1954) adlı küçük çalışması ve Tekin’in söz 
konusu makaleleri). 

On dokuzuncu yüzyıl ortalarından başlayarak 1932’de Türk Dili Tedkik Ce-
miyetinin kuruluşuna kadar, bireyler ve/veya gruplar tarafından yürütülmüş 
olan dilde özleşme/sadeleşme çabaları içinde Ziya Paşa, N. Kemal, Şemsettin Sa-
mi gibi isimler Tanzimatla anılan öncü isimler sayılabilirler. Belli bir programı 
olmayan bu hareket, yazı ve konuşma dili arasında giderek büyüyen uçuruma 
karşı romantik bir tepki olarak anlaşılabilir. Özleştirmeye karşı ilk tepki de yine 
aynı yüzyılın son yıllarında Servet-i Fünunculardan gelmiş, ancak uzun ömürlü 
olmamıştır. 

1909 yılında yayımlanmaya başlanan Türk Derneği dergisi etrafında top-
lanmış olan bir grup, tasfiyecilik olarak adlandırılan ve Türkçe kökenli olmayan 
bütün sözcüklerin dilden atılmasını savunan görüşün ilk temsilcileri sayılabilir-
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ler. Heid’e göre sadece Fuat Köseraif ve İkdam gazetesinin diğer yazarları gibi 
birkaç kişi aşırı özleştirmeci/tasfiyeci idi ve böyle büyük değişikliklerin zamanı 
henüz gelmemiş olduğu için de tümüyle başarısız olmuşlardı (2001: 14). Yani 
daha hareketin başlangıcında bile aydınlar arasında Türkçenin nasıl kurtulaca-
ğına ilişkin ortak bir anlayış ve bilimsel bir tutum yoktu.  

1911 yılında, Selanik’te Genç Kalemler dergisi etrafında Ö. Seyfettin, Z. Gö-
kalp gibi isimlerin önderliğinde toplanmış bir grubun başlattığı Yeni Lisan hare-
keti nihayet dilde yenileşme konusunda olması gereken bilimsel bir programla 
ortaya çıkmış görünmektedir. Bu programa göre Türkçesi bulunan Arapça ve 
Farsça sözcükler ve bundan daha önemli olarak Arapça Farsça gramer kuralla-
rıyla türetilmiş biçimler kullanılmayacaktı. Hareket aynı zamanda tasfiyeciliğe 
de karşıydı. 

1928’de Latin kökenli yeni Türk alfabesinin kabulü ve 1929’da Arapça Fars-
ça derslerinin öğretimden kaldırılması, dilde yenileşme hareketinin devletçe ele 
alınışından önce atılmış iki önemli adımdır. Hemen ardından (Temmuz 1932) 
Türk Dili Tedkik Cemiyeti kurulmuş ve ilkelerini şöyle duyurmuştu: “1. Türk di-
lini millî kültürümüzün eksiksiz bir ifade vasıtası haline getirmek; Türkçeyi mua-
sır medeniyetin önümüze koyduğu bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir mü-
kemmeliyete erdirmek; 2. Yazı dilinden, Türkçeye yabancı kalmış unsurları at-
mak; halkçı bir idarenin istediği şekilde halk ile münevverler arasında birbirin-
den mahiyetçe ayrı iki dil varlığını ortadan kaldırmak ve temel unsurları öz 
Türkçe olan millî bir dil yaratmak” (s. 236).  

Tasfiyeci olup olmadığı bugün bile tartışma konusu olan bu cemiyet hakkında 
Tekin, 1959’da “Bir kere Dil Kurumu tasfiyecilik amacı ile kurulmamıştır. Bunun 
en açık kanıtlarından biri de ilk adıdır. Bilindiği gibi bu ad Türk Dili Tedkik Cemi-
yetidir. Türkçe bilen herhangi bir kimse bu adın taşıdığı kavramı ve amacı kavrar. 
İkincisi: kuruluşunu takip eden yıllarda Kurumun tutumunda aşırılıklar olmuştur; 
bunu kimse inkâr etmiyor. Fakat her kurumun olduğu gibi Dil Kurumunun da yir-
mi beş yılı aşkın hayatında gelişme safhaları vardır.” diyecektir (s. 112). 

Cemiyet, amaçlarını gerçekleştirmek için derleme ve tarama çalışmalarını 
başlatmış, elde edilen malzeme de 1934 yılında Osmanlıcadan Türkçeye Söz Kar-
şılıkları Tarama Dergisi adıyla yayımlanmıştır. Ancak Türkiye Türkçesi ağızları 
dışındaki Türk dillerinden, özellikle de Türkçe ile aynı dil grubundan olmayan 
dillerden alınan sözcükler ve Arapça-Farsça bir kelimeye karşılık beş-on Türkçe 
karşılık bulunması büyük bir karışıklık yaratmıştır. Tekin’e göre yüzde yüz tasfi-
yecilik anlayışı ile hazırlanmış olan bu sözlük başta Atatürk olmak üzere kimseyi 
memnun etmemiştir (s. 236). Heid de benzer görüşleri savunur ve Tarama Der-
gisi’ni “özleştirme akımının doruk noktası” kabul eder (2001: 29). Tekin (s. 238) 
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ve Lewis (2004: 76) için ise “en aşırı deneme”Atatürk’ün 1934’te İsveç veliahdını 
Çankaya köşkünde ağırlarken yapmış olduğu konuşmadır: “Avrupa’nın iki bitim 
ucunda yerlerini berkiten uluslarımız, ataç özlüklerinin tüm ıssıları olarak bay-
sak, önürme, uygunluk kıldacıları olmuş bulunuyorlar; onlar bugün en güzel ut-
kuyu kazanmıya anıklanıyorlar: baysal utkusu...”  

Tarama Dergisi’nin yarattığı karışıklığın giderilmesi amacıyla Atatürk yeni 
bir komisyon kurdurmuş ve bir yıllık bir çalışma sonucunda yabancı kelimelere 
önerilen karşılıklar elenerek 1935’te Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu ve 
Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu olmak üzere iki küçük karşılıklar sözlüğü 
yayımlanmıştır. Ancak bu sözlükler sorunu çözmekten çok uzaktılar. Çünkü 
Türkçe olduğu gerekçesiyle Kılavuz’da bırakılmış olan asla, cuda, acun, amaç, 
kent, uçmak, tamu gibi pek çok sözcük yabancı kökenliydi. Bazı sözcükler ise kü-
çük değişikliklerle Türkçe sayılmış (siyaset>siyasa gibi) ya da olmayan Türkçe 
köklerden gövdeler türetilmişti (*eğit->eğitim). Ayrıca Batı dillerine ait sözcük-
lere benzetmek yoluyla kurulmuş örgen “organ”, simge, imge, yantı-tez “antitez” 
gibi yapılar ve Türkçenin gramer kurallarına aykırı subay, albay, ilbay, işyar gibi 
sözcükler Kılavuz’un diğer sorunlarıydı (s. 236 vd, Lewis 2004: 76). 

Sonuçta, tüm çabalara rağmen gelinen noktayı İsmet İnönü, Atatürk’e söyle-
diği “Konuşamıyoruz, dilsiz kaldık. Bu kadar çalıştık, küçük bir kılavuz çıkardık.” 
cümleleriyle özetlemiştir (s. 329). 

Kılavuzların çıkışıyla eşzamanlı fakat bir geri adımı da içinde taşıyan Güneş 
Dil Teorisi bu koşullar içinde gündeme gelir. H. F. Kvergitch’in ses ile anlam ara-
sındaki ilgiye dayanarak geliştirmiş olduğu bu teori, pek çok kişi için olduğu gibi 
Tekin’e göre de Atatürk’ün dil çıkmazından kurtulmak, aşırı özleşmecilikten vaz-
geçmek için seçtiği bir yoldur (239 vd, Lewis 2004: 87). Bütün dillerin kaynağı, 
bütün kelimelerin kökeni Türkçe olduğuna göre hiçbir kelimenin atılmasına ge-
rek yoktur! Amaç ne olursa olsun, bu teoriyle birlikte dilden kelime atılmasının 
yavaşladığı, hatta durduğu açıktır. Bugün hala tartışılan konulardan biri de Ata-
türk’ün ölmeden önce bu teoriden vazgeçip geçmediğidir.  

1938’de Atatürk’ün ölümüyle birlikte özleşme çabalarının hızı biraz daha 
kesilmiş, Türk Dil Kurumu 1940 Eylülünde yaygın kullanım alanı bulunan ya-
bancı kelimelerin Türkçenin yerlileşmiş öğeleri olarak kabul edilebileceğine ka-
rar vermiştir (Heid 2001: 35, Lewis 2004: 191). 

Bu geri adımı hemen yeni bir özleştirme hareketi izlemiştir. İ. İnönü’nün 
1941’deki Dokuzuncu Dil Şöleni’nde, yabancı kelimelerin ayıklanması ve gerçek 
bir ulusal dilin yaratılması konusunda Atatürk tarafından başlatılmış olan çalış-
maya devam edilmesi konusunda aydınları uyaran bildirisinden sonra basında 
da bu konuda yazılar yer almıştır. TDK’nin 1942’de yayımlamış olduğu bilimsel 
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terimler listesi güçlü bir özleştirme eğilimi taşımaktadır. Ancak TDK, tarihindeki 
ilk sert tepkiyi de bu terimler nedeniyle almıştır. Özellikle İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyeleri, terimler konusunda TDK’yi bir otorite olarak görmeyi reddet-
miş, TDK tarafından üretilmiş olan terimlerin bilimsel gelişmeyi engelleyeceği 
endişesini ifade etmişlerdir. 1945’te Anayasa metninin yenilenmesi ve Türkçe 
kelime sayısı açısından zenginleşmesi (1924 metninde 7, 1945 metninde 37 söz-
cük Türkçedir!) ise Türk dil devriminin önemli kilometre taşlarından biridir 
(Heid 2001: 35-38). 

İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda, Türkiye’de çok partili hayata geçişle 
birlikte, TDK’ye karşı, her zaman pasif de olsa, var olan direniş yükselişe geçmiş, 
1949’da Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti, otoritelerin Türk dilinin doğal gelişmesi-
ne müdahale etmemesi gerektiği yolunda bir karar yayımlamıştır. Bundan sonra 
dil devrimi giderek siyasi bir konu haline gelecektir. 

Muhalefet, dil devriminde yeni bir ılımlılaşma hareketiyle sonuçlanmıştır. 
1949’da toplanmış olan Altıncı Dil Kurultayı’nda özleştirmeye karşı olan H. C. 
Yalçın kurultay başkanı seçilmiş, terminoloji heyeti geri adım atarak uluslararası 
bilimsel terimlerin belirli koşullarla kullanılabileceğine karar vermiştir.  

1950 seçimlerini Demokrat Partinin kazanmasıyla birlikte TDK yarı resmi 
statüsünü yitirmiş ve devletten aldığı yardım kesilmiştir. Yeni Eğitim Bakanı, 
TDK’yi aşırı özleştirmecilik ve keyfi sözcükler üretmekle suçlamıştır (Heid 2001: 
49). TDK tüzüğüyle ilgili bazı değişiklikler gündeme gelmiş, Heid’e göre tüzüğün 
birçok maddesi TDK’yi siyasal mücadele alanından çekmek için yeniden düzen-
lenmeye başlamıştır (2001: 47). TDK’nin akademiye dönüştürülme önerileri ka-
bul edilmemişse de 1951’deki kurultayda seçilen yönetim kurulu üyelerinin ço-
ğunluğunu öğretim üyeleri, öğretmenler ve yazarlar oluşturmuşlardı. TDK’nin 
yeni başkanı H. Tarık Us ve genel yazman A. S. Levend ılımlı görüşleriyle tanını-
yorlardı (Heid 2001: 48). Orta bir yol tutarak “yaşayan dil”i esas alacağını belir-
ten TDK’nin, 1953’te yayımlamış olduğu küçük karşılıklar sözlüğünün adı Sade 
Türkçe Kılavuzu’dur (öz değil!). Beş ayrı günlük gazete üzerinde yapılmış olan 
bir araştırmada görüleceği gibi, Türkçe kelime oranı 1946’da %57 iken, 1950’de 
Demokrat partinin iktidara gelişiyle %51’e düşmüş, on yıl aynı düzeyi koruduk-
tan sonra ancak, Demokrat partiye 1960’ta ordu tarafından yönetimden el çekti-
rilmesinden sonra yeniden %56’ya yükselmiştir (Lewis 2004: 197).  

Anlaşılacağı gibi 1960 tarihi, dil devriminin gel-gitleri içinde yeni bir dalga-
lanmanın başlangıcı olmuştur. Askeri darbenin hemen ardından TDK’nin De-
mokrat Parti zamanında kesilmiş olan devlet desteği yeniden sağlanmış, 1961’de 
tüm bakanlıklara Türkçe karşılığı bulunan herhangi bir yabancı kelimenin kulla-
nımının yasaklandığına dair bir genelge gönderilmiştir. Ancak sivil hayata geçil-
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mesinden sonra, basının TDK’ye karşı “dilin doğal akışına müdahale ettiği” ge-
rekçesiyle yönelttiği eleştiriler de yeniden yoğunluk kazanmaya başlamıştır 
(Lewis 2004: 197).  

Yazının başlangıcında da belirtildiği gibi, Tekin bu yıllarda (1957-61) 
TDK’de gramer uzmanı olarak bulunmakta ve basından gelen saldırılara karşı 
TDK’nin çalışmalarını savunan yazılar yayımlamaktadır. Bu savunmaların büyük 
ölçüde TDK’nin tasfiyeci olmadığını anlatmaya yönelik olması, basından gelen 
saldırının yönünü de açıkça göstermektedir. Aşağıdaki küçük alıntılar hem dö-
nemin dil tartışmalarına hem de TDK’nin ve Tekin’in konuya bakışlarına ışık tu-
tacaktır.  

Peyami Safa’nın “Yüzde yüzcülük illeti” başlıklı yazısına verdiği cevapta Te-
kin “Kurumun amacı yüzde yüz tasfiyecilik değildir. Tüzüğünde de açıkça belir-
tildiği gibi, Türk Dil Kurumunun amacı, dilimizin özleşmesini ve bütün bilim, 
teknik ve sanat kavramlarını karşılayacak yolda gelişmesini devrimci bir anlayış-
la ve bilim metotlarına uygun olarak sağlamaya çalışmaktır. /.../ Amaç madde-
sindeki ‘özleşme’ tasfiyecilik değildir” (s. 103) demektedir.  

Tasfiyecilik ve dilde ırkçılık konularında her zaman son derece duyarlı dav-
ranmış olan Tekin’in, meselâ kelimesinin Türkçenin ses yasalarına uymadığı ge-
rekçesiyle kullanılmamasını öneren bir görüşe verdiği karşılık son derece dikkat 
çekicidir: “Bizce bütün Türk halkı tarafından kullanılan bir kelime Türkçenin ses 
uyumuna da öbür kurallarına da uyuyor demektir. Şunu demek istiyoruz: Ses 
uyumu kanunu Türkçede, eskiden olduğu gibi, şiddetle yürürlükte değildir; Türk 
ağzı bu kanuna aykırı yabancı kelimeleri de artık söyleyebilmektedir. /.../ Meselâ 
kelimesi de bunlardan biri sayılabilir... Yanlış anlaşılmasın: amacımız örneğin’e 
karşı meselâ’yı savunmak değildir. /.../ Mesele tasfiyeciliğin sınırlarını kesin ola-
rak çizmek ve dâvamızın dilde ırkçılık olmadığını karşımızdakilere açıkça anla-
tabilmektir.” (s. 100). 

1970’te Kubbealtı Cemiyetini kurarak dilde yenileşme hareketini geriye 
döndürmek isteyenlerin öncüsü durumuna gelen Nihat S. Banarlı’nın daha 
1959’da, TDK tarafından üretilmiş kelimelere saldırı amacıyla kaleme aldığı yazı-
lardan biri olan “Dil Donkişotluğu”na karşı Tekin’in hazırlamış olduğu cevap ya-
zısının adı “Akıntıya Kürek Çeken Biri”dir ve bir bölümü şöyledir: “Bilim çalışma-
larının yanı sıra Kurumun bir de devrimcilik vasfı vardır. Kurum bu vasfına uy-
gun olarak Türk dilinin millîliğini bozan, halk diline kadar inmemiş, Arap-
ça-Farsça hayranı sanatçı ve aydınların yapma dilinde kalmış yabancı gramer 
kuralları ile yabancılıkları sırıtan kelimelerden Türkçeyi kurtarmak işine giriş-
miştir. Kurum Banarlı’nın iddia ettiği gibi bütün yabancı asıllı kelimelerin tasfi-
yesine taraflı değildir. /.../ Türk Dil Kurumu katıksız Türkçe ülküsü peşinden 
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koşmadığına, tüzüğü, amacı, çalışmaları ve sorumlu idarecilerinin sayısız yazıları 
da bunun en açık kanıtları olduğuna göre Don Kişot gibi ‘muhayyel’ bir düşmana 
saldıran kimdir? Kurum mudur, yoksa o yazının sahibi midir?” (s. 106). 

Yukarıda Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti ile ilgili olarak da değinildiği gibi, 
dilde yenileşme hareketinin başlangıcından beri, özleşmeye karşı olanlarca her 
zaman öne sürülen gerekçelerden biri dilin doğal gelişimine müdahale etmenin 
yanlış olduğu ve yaşayan dile dokunmamak gerektiğidir. Tekin’in yine bu görüşle 
ortaya çıkanlardan biri olan Ahmet E. Yalman’ın 1959’da yayımlanmış olan 
“Yaşıyan dili koruyalım” başlıklı yazısına verdiği cevaptan aşağıya alıntıladığımız 
bir bölüm “yaşayan dil” ve “müdahale” kavramlarına ne kadar farklı yaklaşılabi-
leceğinin çok öğretici bir örneğidir: 

“Yaşayan dili esas alalım; kabul. Peki ama hangi yaşayan dili? ‘Yaşayan’ ko-
nuşulan veya kullanılan demekse bugün bir değil, birçok Türkçeden bahsedilebi-
lir. Gerçekten, dilimiz nesil, öğrenim, kültür seviyesi hattâ meslek ayrılıklarından 
ileri gelen bir çeşitlilik göstermektedir. Sayın Yalman’a soruyoruz: Yaşayan dil 
dediği hangi Türkçe veya kimlerin Türkçesidir? Medrese öğrenimi görmüş ‘din 
uleması’nın ayınlı gayınlı Türkçesi mi? Darling’li, pliyz’li, tenkyu’lu züppe aydın-
lar Türkçesi mi? Edebiyat-ı Cedide devrine yetişmiş ‘muharrirîn-i kiram’ın 
mekale Türkçesi mi? Maiyyet’i mahiyet, resm-i kabul’ü resmî kabul yapan, 
muktazi’li, müteveccihen’li Radyo veya konuşur Türkçesi mi? Adliye Türkçesi 
mi? Maliye veya iktisatçılar Türkçesi mi? ‘Yaşayan dil’ hangisi bunların? Yoksa 
yaşayan dil bütün bu dil modalarından nasılsa uzak kalabilmiş halk Türkçesi mi? 
‘Yaşayan dil’den kastınız buysa, bunu anlarız Sayın Yalman. Ancak işte bu dil, 
halk Türkçesi, önce yukarıda saydığımız çeşitli Türkçelerin, sonra da yabancı dil-
lerin etkisinden korunmaya şiddetle muhtaçtır. Bunun için de dile dokunmamak 
veya seyirci kalmak değil, karışmak, yani ‘müdahale etmek’ gerekmektedir. /.../ 
Bu karışma olmasaydı Türkçe bugünkü sadeliğine kavuşamaz ve meselâ Sayın 
Yalman yazılarını bugünkü sadeliği ile yazamazdı. Lisan yerine dil diyemezdi, 
çünkü Yeni Lisan’cılar bile diyememişlerdi.” 

Ancak Tekin’in TDK ile ilişkisi her zaman Osmanlıcacılara karşı savunma 
yönünde olmamıştır. Tekin özleştirme karşıtlarının TDK’ye yönelttiği eleştirileri 
cevaplarken, aynı anda da TDK’nin bazen aşırı bulduğu tutumunu eleştiriyor, 
özellikle yeni kelime yapımı konusunda, hem TDK’yi hem de Kurum dışındaki 
kimi aydın ve yazarları bilim dışı olmakla suçluyordu. Elinizdeki ciltte 9, 14 ve 
Kurumla ilişkisinin kesilmesine de neden olan 24 numaralı yazılar bu tutumun 
çok açık örnekleridir.  

İlkinde, dil devrimiyle, özleştirmecilikle, kelime yapımıyla özdeşleşmiş, o 
dönemde ve hala kendisini eleştirmenin dil devrimini eleştirmekle aynı anlama 
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geldiği bir isim olan Nurullah Ataç’ın “tilcik”lerini ele almıştır (Tekin, birkaç ke-
limenin gözden kaçmış olabileceğini de ekleyerek, Ataç’ın o zamana kadarki tüm 
kelimelerini değerlendirmiştir).  

Ataç’ın kelimelerini, ağızlardan aldıkları, Eski Türkçeden aldıkları ve kendi tü-
rettikleri olarak sınıflandıran Tekin’in bu üç gruba yönelttiği eleştiriler şöyledir:  

1. Ağızlardan alınan yımızık, küşüm, öğseyin gibi kelimelerin yapıları bilin-
miyor ve öğretilemez. Ayrıca bir kelime herhangi bir ağızda çok değişmiş olabi-
leceği için kökeni anlaşılmayabilir ve standart Türkçenin ses kurallarına aykırı 
hale gelmiş olabilir (Ataç’ın bu grupta yer alan 45 önerisinden 30’u bugün yaşa-
maktadır);  

2. “İhtiyaç karşısında eski dilden kelime alırken de dikkatli davranmak ge-
rektir. Sesçe ve anlamca değişmelere uğramış kelimeleri eski şekil ve anlamlarıy-
la kullanmak dilin tarihi boyunca geçirdiği ilerlemeyi inkar etmek olur”. Buna 
göre Ataç’ın önerdiği tin “ruh” din; boşuk “izin” boşu (<ET boşug) olmalıydı vb. 
(Ataç’ın bu gruptaki 47 önerisinden bugün sadece 16’sı yaşamaktadır); 

3. Kelimelerin bazıları işlek olmayan eklerle kurulmuştur, bazılarının ise ya-
pıları yanlıştır: perkitlemek fiilinin yapısında perkit- fiili bulunduğu için addan 
eylem yapım eki olan -le’yi alamaz; usul “akıl” kelimesi us adına, Türkçede olma-
yan bir isimden sıfat yapım eki eklenerek yapılmıştır; “makale” anlamındaki 
betke kelimesinin eki -ke olmakla birlikte Türkçede bet kökü yoktur vb. (Ataç’ın 
bu grupta yer alan 55 önerisinden sadece 10 tanesi bugün yaşamaktadır). 

Yaygın kullanım açısından bakılınca Tekin’in makalesinde verilen toplam 
147 Ataç kelimesinden yalnız 56’sının yaşadığı ortaya çıkıyor. Bu da Lewis’in 
“Tekin’in eleştirisi makul gibi görünse de, tilciklerin kabul görmediği yönündeki 
imâsı tamamen yanlıştır...” (2004: 115) ifadesinin gerçekleri yansıtmadığını gös-
teriyor. Ayrıca yanlış türetilmiş kelimelerin de tutunma ihtimali olduğuna göre 
yaşayan her kelimeyi başarı olarak değerlendirmek ne derece doğru olabilir?  

Lewis, Tekin’in makalesindeki f maddesinde yer alan (Lewis son liste diyor) 
kelimeler için “Son listede yer alan sözcüklerin, bağlanç dışında hepsi şimdi gün-
delik kullanıma dahildir.” (2004: 115) diyerek okuyucuyu çok büyük bir yanılgı-
ya sürüklüyor. Çünkü Lewis, Tekin’in listesinden, bağlanç dışında, sadece tutun-
muş olan örneğin, sorun, yapıt, yazım ve yazın kelimelerini ve bugün Türkçe Söz-
lük’te yer almayan dokunca biçimini almıştır. Oysa Tekin’in listesi çok daha 
uzundur ve yoru “zevk”, buğulu “vapur”, esenek “ilham”, öğrenek “dershane”, 
kurağ “müessese”, önüt “üstad”, öğrence “ders”, tutkuca “trajedi”, yılınç “müthiş” 
vb. gibi çoğunluğu bugün yaşamayan pek çok kelimeyi içerir. Lewis’in ifadesinin 
tam tersine f maddesindeki 24 öneriden sadece 6’sı yaşamaktadır ki bu da 
Lewis'in görüşlerinin tersini göstermektedir. 
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Her ne kadar Tekin, “Ataç, yaman bir tenkitçi, titiz bir çevirici, kısaca, usta 
bir edebiyatçı idi; ancak bir dilci değildi. Gerekliliğine inandığı dâvayı yürütebil-
mek için dilimizdeki yabancı kaynaklı kelimelere Türkçe karşılıklar aramış, bu-
lamadığı zaman da kendi kurmuştur. Fakat, kelime yaparken bir noktaya dikkat 
etmemiştir: Yaşıyan köklerden işlek eklerle söz türetmek. Böyle yapsaydı 
tilcik’leri yadırganmaz, kolayca tutunurdu.”, dese de kimi kelimelerin kaderini 
onun da tahmin edemediği anlaşılıyor. Örneğin tüm, değin, us, özgür, yapıt, koşul 
vb. kelimeler Tekin için halk tarafından benimsenmeyecek örneklerdir; ama za-
man onu haksız çıkarmış görünüyor (s. 76).  

Tekin, 1974’te yine Türk Dili’nde yayımladığı bir makalesinde, Ataç’la ilgili bu 
yazısından ötürü TDK yöneticilerince kınanmış olduğunu da belirtmiştir (s. 249). 

Tekin’in 14 numaralı makalesine gelince; “Bir çok işler gibi kelime yaratma 
işi de ilk defa Cumhuriyet çağında, Türk Dili Tetkik Cemiyeti ile çevresindeki ül-
küdaşlar tarafından ele alındı. Zaman zaman artan veya azalan bir hızla bugüne 
kadar yürütülen kelime yaratma hareketi sayesinde, Türkçe, yüzlerce yerinde ve 
güzel karşılıklar kazandı. /.../ Evet, dili kendi haline bırakmanın her şeyi hallede-
ceğine inanan bazı gafillerin bütün direnme ve karşı koymalarına rağmen, Türk-
çeyi zenginleştirme dâvası ülkücü bilgin ve yazarların çalışmaları ile hallolma yo-
lundadır.” (s. 100) diyerek bir yandan TDK’yi “uydurmacılık”la suçlayanlara kar-
şı koyarken, diğer yandan kelime yaratmanın bir bilim olduğunu ısrarla vurgula-
yarak yaratıcılık işine soyunanları uyarır: “Ne var ki her türlü yaratıcılığın bir 
tekniği olduğu gibi, kelime yaratmanın da bir yolu-yöntemi, bir ‘ilmi’ vardır. Na-
sıl bazı teknik bilgiler öğrenilmeden herhangi bir sanat alanında yaratıcılığa ge-
çilmezse, dil, dilin tarihi, kuralları ve kökleriyle eklerinin niteliği hakkında yeter 
derecede bilgi sahibi olunmadan da kelime yaratıcılığına girişilmez, girişilmeme-
lidir. /.../ Bizde kelime yaratmağa hevesli olanların bu işin tekniğine önem ver-
dikleri pek iddia edilemez.” (s. 90). 

Söz konusu makalede, Tekin kelime yaratma kurallarını ayrıntılı olarak açık-
lamışsa da, söylediklerinin özeti şudur: Ortaya çıkan kelime Türkçenin sesbilgisi, 
biçimbilgisi ve sözdizimi kurallarına uygun olmalı; Oğuz grubunun bir üyesi ola-
rak Türkiye Türkçesinin özelliklerine ters düşmemelidir.  

Ancak Tekin’in, ne Kurumun ne de karşıtlarının yanında yer alan, sadece bi-
limsel ölçütleri esas alarak gerektiğinde her iki tarafı da uyarıp eleştiren tavrı 
doğal olarak her iki tarafın da tepkisine neden olur ve 29 Temmuz 1960 tarihli 
Dünya gazetesinde yazmış olduğu “Yanlış Türkçe Kılavuzu” adlı yazısı nedeniyle, 
TDK disiplin kurulu başkanı B. K. Çağlar tarafından Tekin hakkında bir soruş-
turma açılır. Kurumun yayımlamış olduğu Sade Türkçe Kılavuzu’nu eleştirdiği bu 
yazısı nedeniyle, yönetim kurulunun 12 Şubat 1961 tarihli oturumunda da ‘di-
siplinsizlik’ suçlamasıyla görevine son verilir. 
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Üç cildin kapsamı içine almayı uygun gördüğümüz tek gazete yazısı olan 
“Yanlış Türkçe Kılavuzu”na, yazar daha sonra (1973’te, Amerika’dan döndüğün-
de) “Kurum yöneticilerinin iyi niyetle yapılan uyarılara kulak asmadıklarını ve 
yüzde yüz aşırıcılıkta ve bilimdışı uydurmacılıkta inatla direndiklerini görünce 
Kurumdan çıkarılmayı göze alarak kaleme sarılmış ve tenkit vazifemi yerine ge-
tirmeğe çalışmışımdır. İşte benim “yöntem”im budur ve Kurumdan çıkarılmama 
da bu yöntem sebep olmuştur.” diye göndermede bulunacaktır. 

Tekin’in, Kurumun bilimdışı bulduğu tutumuna karşı büyük bir tahammül-
süzlüğün sezildiği bu yazıdaki eleştirileri kısaca şöyledir:  

1. Kılavuz’un ön sözünde “Kullanıldığı artık hiç görülmeyen birtakım Os-
manlıca sözcükler kitabın kadrosundan çıkarılmıştır” denildiği halde abıru, acûl, 
adavet, adem, ademi iktidar, ademi imkân, ademi imtizaç, ademi mesuliyet, ade-
mi mevcudiyet, ademi mutabakat, ademi tecavüz, adlâ gibi ölmüş pek çok kelime 
içerikte yer almaktadır. 

2. Yabancı kelimelerin Türkçe karşılığı olarak verilen pek çok kelime de yine 
yabancı asıllıdır: amma=kamu (<Farsça hamag), bakire=erden (<Sanskritçe 
ratna), âlem=acun (<Soğdca ajun), hedef=amaç (<Farsça âmâç), hudut=sınır 
(<Grekçe sinoron), muadil=denk (<Çince teng), esas=temel (<Grekçe 
temelion) vb. 

3. Yanlış türetmeler vardır: bengi su birleşiği abıhayat’ın karşılığı olamaz. 
Çünkü bengi’nin anlamı “ölümsüz”dür; anlatılmak istenen suyun ölümsüzlüğü 
değil de içen insanın kazandığı ölümsüzlük ise, hayat suyu, ölümsüzlük suyu, öl-
mezlik suyu gibi birleşiklerle ifade edilebilir vb. 

4. Bazı karşılıklar uygun değildir: âmâ için kör denilemez; çünkü âmâlık her 
iki gözün de görmüyor olması durumunu anlatır.  

akit için verilen bağıt kelimesinin kökü açıksa da Türkçede addan ad yapan 
bir -t eki yoktur. 

âkil baliğ için önerilen erin gereksiz bir uydurmadır. Çünkü Türkçede zaten 
ergin ve ergen gibi iki uygun karşılık bulunmaktadır. 

Aynı şekilde akran için verilen boydaş, taydaş ve öğür gibi bilinmeyen üç 
karşılık arasında herkesçe bilinen yaşıt kelimesi yer almaz 

Yıl 1961’dir ve Tekin görevine son verilişinin hemen ardından gittiği Ameri-
ka’nın California Üniversitesinde Türk dili araştırma asistanı olarak çalışmaya 
başlamıştır. 1972 yılında doçent olarak Türkiye’ye döndüğünde ayağının tozuyla 
sunduğu ilk bildirisi dilde özleştirme hareketi ve Türk Dil Kurumunun çalışmala-
rı ile ilgilidir. Ancak yazılı metni 1973’te yayımlanmış olan bu bildiriye kadar (29 
numaralı makale) geçen 12 yıllık süre içinde TDK’de yine çok şey değişmiştir. 
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Yine Lewis’i izlersek; 1960 darbesinden sonra azalan muhalefetin sivil haya-
ta geçilmesiyle yeniden yoğunlaştığına yukarıda değinilmişti. 1965 seçimleri 
yaklaştıkça yükselen bu muhalefete karşı TDK “her türlü yanlış anlamayı önle-
mek için” bir bildiri yayımlamıştır. Özetlersek, “TDK’nin amacı dilimizin özleş-
mesi ve gelişmesidir. /.../ Dil doğal ve toplumsal bütün olaylar gibi ‘müdahale’ ile 
biçim alır. /.../ Yabancı sözcükleri atmakla Türkçeyi yoksullaştıracağımız kanısı 
da yanlıştır. Uygun karşılığı bulunmayan hiç bir yabancı sözcük dilden çıkarıl-
mamıştır; çıkarılamaz da. /.../ Dil Kurumu ‘uydurmacı’ değildir. Dili zenginleş-
tirmek için şu bilimsel yollardan yararlanır: Halk ağzından derlemeler, eski me-
tinlerden taramalar, türetmeler. Türetmeler, dilimizin kök ve eklerinden, dil ku-
rallarına ve dil duygusuna uygun olarak yapılır.” (Lewis 2004: 197-198). 

Ancak 1965 seçimlerini beklendiği gibi Adalet Partisi kazanmış ve TDK’ye 
yönelik saldırılar “yanlış anlama konusunda hiçbir değişiklik olmadığını gösterir 
biçimde” artarak sürmüştür.  

Dil devrimine muhalefetteki önemli kilometre taşlarından biri de 1970’te 
Nihat S. Banarlı önderliğinde kurulmuş olan Kubbealtı Cemiyetidir. Adını daha 
sonra Kubbealtı Akademisi’ne değiştiren cemiyet 1972’den itibaren de Kubbealtı 
Akademisi Mecmûası adıyla bir dergi çıkarmaya başlamıştır. Aynı rüzgarın etki-
siyle kurulmuş olan Muallimler Cemiyeti ve Türk Dilini Koruma ve Geliştirme 
Cemiyeti gibi, devrimi tersine çevirmeye yönelik derneklere rağmen (Lewis 
2004: 199) 1970’li yıllar boyunca basının kullandığı haber dilinde Türkçe keli-
melerin oranı %70’lerin altına düşmemiş, hatta Cumhuriyet gazetesindeki maka-
lelerde %90 ve üzerine ulaşmıştır.  

Tekin’in Amerika’da bulunduğu süre içinde, TDK’de oluşan bir değişiklik de, 
TDK’nın 1970’ten itibaren artık batıdan giren kelimelere karşı da Türkçe karşı-
lıklar önererek önlem almaya başlamış olmasıdır. Bu çabanın süreci etkilediği ise 
ne yazık ki söylenemez (Lewis 2004: 200, 2003). 

Tekin on yıldan sonra Amerika’dan döndüğünde TDK ve karşıtlarını bu şart-
lar altında bulur. 1972’de Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göre-
ve başlayan Tekin, bu üniversitede, “Atatürk ve Dil Reformu” adlı bir bildiri su-
nar ve bildiri metni 1973’te üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi’nde 
yayımlanır (c. 5, sayı 2). Elinizdeki ciltte 29 numara ile yer alan bu metin, dil 
devriminin başlangıcından o döneme kadar olan gelişmeleri Tekin’in gözünden 
yansıtır. Tekin’in Kurumda uzman olarak çalıştığı dönemde Türk Dili dergisinde 
yayımladığı yazılarındaki görüşlerinin ayrıntılı bir toplamından ibaret olan bu 
makale, yine Türk Dili dergisinin Ocak 1974 tarihli 268. sayısında yayımlanmış 
olan İ. K. imzalı bir yazıda çok ağır bir biçimde eleştirilir. Yazıda Tekin’e yönelti-
len genel suçlama dil devrimine karşı olmaksa da, ayrıntılarda en ilginç olanı, 
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Tekin’i, önce TDK yanlısı iken görüşlerini değiştirip devrim aleyhine ve özleştir-
meci yazarlara karşı olmakla suçlayan görüştür. Tekin, Türk Dili dergisinin 270. 
sayısında yayımlanmış olan ve elinizdeki ciltte 30 numara ile yer alan “En Hakiki 
Mürşit İlimdir” adlı cevap yazısında bu suçlamaları da verdiği için burada ayrın-
tıya girilmeyecektir. Ancak İ. K.’nın tarzını göstermesi ve belki Tekin’le ilgili ola-
rak daha sonra da hep gündeme gelecek olan çarpıtmaların ilginç bir örneğini 
oluşturması bakımından, Nurullah. Ataç’la ilgili olan bölüm söz edilmeye değer. 
Tekin’in, Kurumda çalışırken Ataç’ın türetmeleri ile ilgili eleştirilerini içeren ya-
zısına (bk. 9 numaralı yazı) rağmen, İ. K., Tekin’in Kurumda çalışırken Ataç’ı öv-
düğünü, şimdi ise dilde ırkçılıkla suçladığını söyleyebilmiştir. 

İ. K.’nın yazısındaki çok ilginç bir çarpıtma örneği de Tekin’in, Kurumda gö-
revli iken Türk Dili dergisinde yazdığı yazılarda Kurumu ve yöneticilerini sürekli 
övdüğünü, ayrıldıktan sonra da (İ. K. “ayrılma” diyor!) TDK karşıtları gibi ko-
nuşmaya başladığını söylemesidir. Tekin’in bu suçlamaya verdiği cevaptaki bir-
kaç bölüm, bütün içinde değerlendirildiğinde konuyu çok iyi özetliyor: “P. Safa, 
Ulunay, N. S. Banarlı gibi yazarların saldırılarına karşı Kurumu savunduğumu in-
kâr edecek değilim. Dil Kurumunu Osmanlıcacıların haksız saldırılarına karşı ge-
rekirse yine de savunurum. Ama bu Kurumu tenkit etmeme asla engel değildir ve 
olamaz. Tutumundaki aşırılık, bilimdışılık ve yayımladığı eserlerdeki yanlışlar 
vb. sebeplerle Kurumu başkaları gibi, ben de tenkit ederim ve edeceğim. /.../ Ku-
rum yöneticilerinin iyi niyetle yapılan uyarılara kulak asmadıklarını ve yüzde 
yüz aşırıcılıkta ve bilimdışı uydurmacılıkta inatla direndiklerini görünce Kurum-
dan çıkarılmayı göze alarak kaleme sarılmış ve tenkit vazifemi yerine getirmeğe 
çalışmışımdır. İşte benim ‘yöntem’im budur ve Kurumdan çıkarılmama da bu 
yöntem sebep olmuştur. /.../ Kısacası, tutumunu değiştiren bu satırların yazarı 
değil, uzun bir süre orta bir yol izledikten sonra yeniden ilk yıllarındaki yüzde 
yüz özleştirmeciliğe doğru giden Türk Dil Kurumudur.” (s. 250). 

Tekin artık TDK için Osmanlıcacıların, Osmanlıcacılar için ise özleştirmecile-
rin yanındadır. Ama bu arada yavaş yavaş 1980 darbesini hazırlayan koşullar da 
ağırlaşmaktadır. 1978-79 yıllarındaki başbakanlığı döneminde, yaptığı Öztürkçe 
konuşmalarla kalabalıkları etkilemeyi başaran Ecevit’in hemen ardından, 
1979’da yeniden başbakanlığı alan Demirel döneminde, yeni bakanlar resmi ya-
zışmalarda yeni sözcüklerin kullanımını yasaklayan genelgeler yayımlamışlardır 
(Lewis 2004: 200). Darbenin hemen öncesinde giderek yoğunlaşan öğrenci olay-
larında yer alan karşıt grupların ayırıcı özelliklerinden biri de kullandıkları keli-
melerdi. Öğrenciler derslerde başarılı olabilmek için dersi veren öğretmenin dil 
tercihine göre davranmak ihtiyacı duyuyorlardı. İnsanların kelime seçimleri ile 
parti seçimleri örtüşür durumdaydı. Ve bu koşullarda 1980 darbesi geldi. 
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TDK ve özleşme hareketi, Türkiye’deki diğer siyasi oluşumlarda olduğu gibi, 
1980 darbesinin de tam ortasında yer aldı. Kurum 1983’te kurulan Atatürk Kül-
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altında başbakanlığa bağlı bir kuruluş ha-
line getirildi. Bununla ilgili yasanın görüşülmesi sırasında, Milli Eğitim Komisyo-
nu başkanı olan Adnan Orel, dilde özleşme adına yapılan herşeyi “Yıllardır dili-
mize karşı işlendiğine elemle şahit olduğum ihanet” olarak adlandırmaktan çe-
kinmemiştir (Lewis 2004: 201). 

1983’te yeni TDK tümüyle yeni bir yönetimle işe başladı ve Tekin bu yeni 
TDK’de, yeni umutlarla bir kez daha görev aldı. Türk Dilleri Araştırmaları dergi-
sinin, 1993’te kendisine armağan olarak çıkarmış olduğu 3. sayısının sunuşunda 
Tekin’in yeni TDK ile olan ilişkisi şöyle özetlenmiştir: “...Türk Dil Kurumunun 
‘akademik bir anlayışla’ yeni baştan kurulacağı” düşüncesinden hareketle yeni 
“Türk Dil Kurumunun aslî üyelik teklifini kabul eder ve 1990’a kadar bu Kurum-
da, özellikle Türkçe Sözlük’ün yeni baskısında çalışır. Kendisinin daha önce soh-
betlerinde belirttiğine göre sözlüğün maddebaşları, açıklamaları ve örnek cümle-
leri üzerine değil de, çoğunlukla kökenbilim çalışmalarına katılmıştır. Tabii söz-
lüğün “Ön Söz”üne de herhangi bir katkısı söz konusu değildir. 1990’da Kurum-
dan istifa eder.” 

Bu istifa, tabii ki bu kadar kolay olmamıştır. Yeni TDK’de üye olarak görev 
yaptığı yedi yıl boyunca, Tekin, Kurum çalışmalarında bilimselliğin hala temel 
ölçüt olmadığını görerek daha önceki hayal kırıklıklarını yeniden yaşamış ve za-
man zaman lisansüstü derslerinde bu duygularını öğrencileriyle paylaşmıştır. 
Onun açısından yeni TDK’nin tutumunda değişen tek şey vardır: TDK artık batı-
dan gelen yabancı kelimelere karşılık bulmaya çalışmakta, bunun için Osmanlıca 
kelimeleri de kullanabilmektedir. 

 

Emine Yılmaz



TALAT TEKİN VE DİL, LEHÇE, ŞİVE TARTIŞMALARI 
 
Türkiye Türkolojisinde konudan çok terimler üzerinde tartışmak rağbet gö-

ren bir husustur. Mevcut yayınlarda konuya yeni bir bakış açısı, yeni bir açılım 
getirmediği halde başka bir terim kullanmak suretiyle yenilik yapıldığının düşü-
nüldüğü yeterince örnek vardır. Var olan terimlerin eskimesi, konuyu tam olarak 
göstermediğinin düşünülmesi, daha fazla ayrıntılandırma ihtiyacı gibi çeşitli ne-
denlere bağlı olarak yeni terimlerin önerilmesi doğal olmakla birlikte zaman za-
man dilbilimsel endişelerden çok kişisel, siyasi vb. dil dışı tezlerden hareketle 
yeni bir terim önerilmesinin, bu terim nasıl türetilmiş olursa olsun konuya bir 
açıklık getirmeyeceğini söylemeye gerek yoktur. Ancak Türkolojide bu tür terim 
tartışmaları yoğun yaşanmaktadır. 

Türk dili ailesinin çeşitli kollarını akrabalığı da gösterecek biçimde adlan-
dırma sorunu, Türkiye Türkolojisinde yoğun ilgi görmüştür. Konuyla ilgili tar-
tışmalar başka bir çalışmada ayrıntılı olarak ele alınmıştır (Demir 2006: 119-
146). Burada kısaca dil, lehçe, şive tartışmalarının en aktif ve en ilginç simala-
rından biri olan Talat Tekin’in konuyla ilgili görüşlerinden kısaca söz edilecektir. 

Türkçenin kollarının adlandırılmasında İstanbul ve Ankara ekollerinden söz 
edebiliriz. İstanbul Türkolojisi dil altında lehçe-şive-ağız şeklinde üçlü bir ayrım 
yapar. Arat (1953: 60, 129) tarafından ortaya atılan üçlü ayrımın yaygınlaşma-
sında en önemli rolü M. Ergin’in defalarca baskısı yapılan Dil Bilgisi kitabı oynar. 
Ergin’in yazdıklarına göre lehçe bir dilin bilinen ve takip edilebilen tarihinden 
önce kendisinden ayrılmış, çok büyük ayrılıklar gösteren kollarına denir. Şive ise 
bir dilin bilinen dönemde ayrılmış, bazı ses ve şekil farklılıkları gösteren kolları-
nı, bir kavmin ayrı kabilelerinin birbirinden farklı konuşmalarını göstermek için 
kullanılır. Bir şive içinde mevcut olan ve söyleyiş farklarına dayanan küçük kol-
lara, bir memleketin çeşitli bölge ve şehirlerinin kelimeleri söyleyiş bakımından 
birbirinden ayrı olan konuşmalarınaysa ağız denir. Ona göre ağız’larda ses (söy-
leyiş), şive’lerde ses ve şekil, lehçe’lerde ise ses ve şekilden başka kelime ayrılık-
ları bulunur (1998: 10). Dil malzemesi yardımıyla kolayca çürütülebilecek olan 
bu görüşler, Ergin’in kitabının uzun yıllar neredeyse tek kaynak olması nedeniy-
le yaygınlık kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 
çalışan ve yetişen Türkologlar ise lehçe terimini Çuvaşça ve Yakutçayı da kapsa-
yacak biçimde Türkçenin kollarının hepsi için kullanır. Başlarda geri planda ka-
lan Ankara ekolünün görüşleri, özellikle 1980’li yıllardan sonra TDK’de Ankara 
ekolü temsilcilerinin etkin olmasıyla, yaygınlık kazanmıştır. Öyle ki Korkmaz 
Gramer Terimleri Sözlüğü’ne şive terimini almamıştır. İstanbul ekolünün savun-
duğu lehçe terimi, Ankara ekolünde fazla kullanılmamakla birlikte yerini uzak 
lehçe’ye bırakmıştır.  

Çekirdekleri Türkolojinin iki eski merkezinde atılan Türkçenin kollarını 
farklı adlandırma sorunu, Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde görev yapan Tür-
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kologların tartışmaya aktif olarak katılmalarıyla yoğunlaşmıştır. Bunlardan Gazi 
Üniversitesi Türk dilinin birliğini savunan İstanbul ve Dil ve Tarih-Coğrafya eko-
lüne yakın durur. Tartışmaların yoğun olduğu dönemlerde Hacettepe Üniversite-
sinde çalışan dilciler ise lehçe teriminin geleneksel anlamıyla kullanımını redde-
der ve Türkçenin kollarının hepsini “dil” olarak adlandırmak suretiyle tartışma-
lardaki diğer tarafı oluştururlar. Tartışmaların öncülüğünü Gazi Üniversitesinde 
Ahmet Bican Ercilasun, Hacettepe Üniversitesinde ise Talat Tekin yapar. 

Tekin’in dil-lehçe-şive konusunda 1960 yılından -1959 yılında Amerika’ya 
gitmeden- önce yazmış olduğu yazılarında, Çuvaşça ve Yakutçayı dil saymasını 
bir tarafa bırakacak olursak, Türkiye Türkolojisindeki genel geçer görüşleri kıs-
men paylaştığını çeşitli yazılarından hareketle örneklendirmek mümkündür. Ör-
nek olarak Sovyet Rusya’daki Türkoloji çalışmalarını tanıttığı yazısında “Sovyet 
Türkologları bugünkü Türk lehçelerini Azerbaycan dili, Türkmen dili, Özbek dili 
vb. diye adlandırmakla bunlar arasındaki ayrılıkları da fazla mübalâğa etmiş olu-
yorlar. Bunlar, Yakutça ile Çuvaşça hariç, dil (yazık) değil, lehçe (nareçiye)’dirler. 
Bir dilin, Türkçenin lehçeleridirler.” der (s. 184). Bu lehçeler arasında özel olarak 
öğrenilmeden anlaşılamayacak derecede büyük ayrılıklar olmadığını belirten 
Tekin, Türkiye Türkçesi, Azerî ve Türkmen Türkçeleri gibi bir ana lehçeden çık-
mış olanlar arasındaki ayrılıklara lehçe farkı bile denilemeyeceğine işaret eder. 
Yazıda Radloff’un meşhur sözlüğünün adlandırılmasına da gönderme vardır: 
“Sovyet Türkologları /.../ Türkoloji ilminin kurucusu W. Radloff’un, bu eserine 
Opıt slovarya tyurkskiy nareçiy=Versuch eines Wörterbuches der Türk Dialecte 
adını vermesinin bir sebebi bulunduğunu unutmamalıdırlar. Tek dileğimiz, Sov-
yet Türkologlarının, lehçe tetkikleri kadar karşılaştırmalı ve tarihî dil araştırma-
larına da ehemmiyet vererek, Türk lehçeleri arasındaki ayrılıkların gerçekte dil 
ayrılığı olmadığını bizzat görmeleridir.” (s. 185). Görüldüğü gibi Tekin, İstanbul 
ekolünün lehçe terimiyle gösterdikleri için dil, şive ile gösterdikleri içinse lehçe 
terimini kullanır; her iki terime bu dönemdeki başka yazılarında da rastlanır. 
Tekin, aynı yazısında ayrıca, “yaşayan Türk lehçeleri”, yerel ağızlar anlamında 
“mahallî lehçeler”, “Türk dili ve lehçeleri”, “Türk lehçe ve şiveleri”, “tarihî Türk 
lehçeleri”, “yaşayan lehçeler”, “tarihî Türk yazı dilleri”, “bugünkü lehçeler” gibi 
terim ve ifadeleri de kullanır. Yakutça ve Çuvaşça dışında kalan günümüz Türk 
dillerini ise Türkiye Türkçesi, Azerî Türkçesi örneklerinde olduğu gibi adlandırır. 
Başka yazılarında da Türk şiveleri veya Türkiye Türkçesi için “şivemiz” gibi ifa-
deleri kullandığını da görüyoruz. 

Tekin, Türkiye’deki yazı hayatının ikinci döneminde, yani Amerika’dan dön-
dükten sonra, şive veya lehçe ile ifade edilen kavramlar için batı dillerinde oldu-
ğu gibi dil terimini kullanmaya başlar. Örnek olarak Türk Dil ve Diyalektlerinin 
Yeni Bir Tasnifi adlı çalışmasında “Çuvaşça ve Yakutçaya ‘lehçe’, bunlar dışında 
bütün Türk dil ve diyalektlerine de ‘şive’ denilmesi yanlıştır.” (s. 396) diyerek ge-
leneksel yaklaşıma açıkça karşı çıkar. Ancak aynı yazının ilerleyen bölümlerinde 
Halaçça için lehçe ve Türk dili terimlerine aynı anda yer verir. 
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Tekin’in geleneksel adlandırmalara karşı çıkmasıyla dil mi lehçe mi şive mi 
meselesi yerli Türkolojinin ve dil meraklılarının önemli tartışma konularından 
biri haline gelir. Bu ciltteki yazıların bir kısmında görüleceği gibi Tekin de çalış-
malarında bu adlandırma sorunu üzerinde tekrar tekrar durur. Örnek olarak A. 
Kocaman’la yapmış olduğu bir söyleşide şöyle der: “Dünya Türkologlarının haklı 
olarak ‘dil’ adını verdikleri Çuvaşça, Yakutça, Tuvaca, Hakasça vb. gibi Türk dille-
rini ülkemiz Türkologlarının çoğu ‘lehçe’, hattâ ‘lehçe’den daha az farklı bir ko-
nuşma türü saydıkları ‘şive’ terimi ile adlandırmaktadırlar. /.../ Bu adlandırma 
bence de yanlıştır; çünkü şive terimi Türkçemizde daha çok accent karşılığı kul-
lanılmaktadır.” (s. 457-458). Aynı söyleşide dilbiliminin ağız, lehçe ve dil şeklin-
de üç konuşma türü tanıdığını, bunlar dışında bir konuşma türü olmadığını da 
dile getirir ve ‘Türk dilleri’ yerine ‘Türk şiveleri’ ya da ‘Türk lehçeleri’ deyimleri-
ni kullanmanın yanlış olacağına dikkat çeker. Ayrıca Çuvaşça, Yakutça, Tuvaca, 
Hakasça, Altayca, Kırgızca, Kazakça, Tatarca, Türkçe vb. gibi konuşma türleri 
arasında karşılıklı anlaşılabilirlik oranının çok düşük ya da sıfır olduğunu belir-
terek “/.../ bir Türkoloğun her şeyden önce kendi araştırma alanına giren ko-
nuşma türlerini, dil ve lehçeleri, doğru dürüst adlandırması gerekir.” der. (s. 
438). Başka bir yazısındaysa “Türk dilleri” yerine ısrarla “Türk lehçeleri” terimi-
nin kullanılmasıyla ilgili olarak 1946-1950 yılları arasında öğrenim gördüğü İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kazakça, Kırgızca, Yeni Uygurca vb. 
gibi Türk dillerinden Türk şiveleri diye söz edildiğini, bugün de Türkiye’deki 
hemen hemen bütün üniversitelerde bu diller için “diyalekt” anlamında “şive” ya 
da “lehçe” terimlerinin kullanıldığına işaret eder. Bunun “yerli Türkdilbilimcile-
rin birinci yanlışı” olduğunu belirten Tekin sözlerini şöyle sürdürür: “Çünkü bir 
şeyi bilimsel olarak araştırmak için önce onun adını doğru dürüst koymak gere-
kir. Türkmence, Kazakça, Kırgızca, Hakasça, Tuvaca, Yakutça vb. gibi Türk dille-
rine ‘şive’ ya da ‘lehçe’ denilirse, o zaman ‘Bunlar hangi dilin şive ya da lehçeleri-
dir?’ diye sormak gerekir. Böyle bir soru sorulduğunda da bizim Türkologlar bu-
na rahatça ‘Bunlar Türkçenin (yani Türkiye Türkçesinin!) şive ya da lehçeleridir.’ 
gibi tümüyle bilim dışı bir yanıt verecek ve böylece daha en başta büyük bir ya-
nılgıya düşmüş olacaklardır.” (s. 535). Tekin, batı dillerindeki durumdan da ör-
nekler vererek Türkçenin kollarının akraba diller olduğunu, Çuvaşça dışında olsa 
olsa Ana Türkçenin diyalektleri olabileceklerine işaret eder.  

“Türk dilleri” tezini savunurken Tekin’in kullandığı önemli ölçütlerden biri 
karşılıklı anlaşılabilirlik ölçütüdür: “Dilbiliminde bir konuşma türünün dil mi 
yoksa diyalekt mi olduğunu saptamak için kullanılan biricik dillik (linguistic) öl-
çüt karşılıklı anlaşılabilirlik (mutual intelligibility) ölçütüdür. Bu ölçüt, sıradan 
bir kimsenin dille ilgili şu yalın sayıltısına dayanır: ‘Aynı dili konuşan’ insanlar 
birbirlerini anlayabilirler, ya da, ters olarak, birbirlerini anlamayan insanlar ‘ayrı 
diller’ konuşuyorlar demektir. Rastgele seçilmiş ve karşı karşıya gelmiş ya da ge-
tirilmiş, her ikisi de tek dilli (monolingual) iki kişi düşünelim. Bunların her biri-
nin yalnız tek bir idyolekti var demektir. Eğer bu iki kişi, günlük konularda hiçbir 
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güçlük çekmeden anlaşabiliyorlarsa bunların idyolektlerinin karşılıklı anlaşılabi-
lir olduğu yargısına varırız. Tersine, eğer bu iki kişi birbirlerini hiç anlamıyor ise-
ler, bunların idyolektleri arasında karşılıklı anlaşabilirlik yoktur deriz. Birinci 
durumda iki kişi aynı dili ya da diyalekti konuşmaktadırlar; ikinci durumda ise 
bu iki kişi iki ayrı dili konuşuyorlar demektir.” (1997: 241). Bu temelden hare-
ketle Tekin karşılıklı anlaşılabilirliği ölçmek için bazı testler yapmış, testlerde 
“dil” görüşünü destekleyen sonuçlar elde etmiştir. Bunun yanında karşı görüşü 
savunanlar da kendilerince testler yapmış, onlar da Türkçenin kollarına lehçe 
denilmesi gerektiğini gösteren sonuçlara ulaşmışlardır. 

Tartışmalarda ayrıca Bang, Berezin, Budagov, Czaplicka, Poppe, Radloff gibi 
yabancı Türkologların kullanmış oldukları terimlere de başvurulmuş, her iki ta-
raf da bunların yazılarında kendi görüşlerini destekleyen örnekler bulmuştur.  

Dil akrabalığı, dil türleri, ağızlar, dil planlaması, dil politikası gibi dilcilik için 
de son derece önemli alanlarda derinlemesine çalışmalar ortaya çıkarabilecek 
olan Türkçenin kollarını adlandırma sorunuyla ilgili tartışmalar, belli bir aşama-
dan sonra yeni tezlerin üretilememesi ve belli bir siyasi kimliğe bürünmesi ne-
deniyle tıkanmıştır. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte tartışmalardaki önemli bir 
politik neden de kısmen ortadan kalkmış, ayrıca savunulan tezlerin geçerliliğini 
daha kolay test etme imkanı doğmuştur. Türkçenin kollarını adlandırma sorunu 
günümüzde Türkolojinin en hararetli tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. 

Talat Tekin’in gerek yazı hayatının ilk döneminde, gerekse ikinci döneminde 
kaleme aldığı yazıların önemli bir kısmı bu ciltte bir araya getirilmiştir. 
Türkolojinin önemli siması Talat Tekin, elli yılı bulan yazı hayatında akademik 
olsun popüler olsun Türkolojiyle ilgili hiçbir konuya uzak kalmamış, tartışmalar-
da belirleyici bir rol oynamıştır. Yazarın zaman içerisinde görüşlerini nasıl geliş-
tirdiğini göstermesi bakımından da önem taşıyan bu ciltteki yazıları, Türkoloji 
tartışmalarının elli yıllık tarihi olarak okumak da mümkündür. 
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TÜRKÇESİNİ ARAMAK 
 

Ziya Gökalp: “Her sözün -ararsan- vardır türkçesi.” demiş. Eğitim Bakanlı-
ğındaki ilgililerin tahrir dersine karşılık aramaları da gerekli değildi; Türkçesi 
hazırdı o sözün: yazma. Böyle iken -bilmiyorum, kaç tarihli ve sayılı karar ile- li-
selere yazma değil, kompozisyon dersi konuldu. Belki: “Composition basbayağı 
bir tahrir, bir yazma değildir; bir konudaki fikirlerimizin, diyeceklerimizin doğru 
ve düzgün şekilde birleştirilmesi, terkibidir.” diye düşünülmüştür. Ama bu yolda 
düşünüş de yazma dememize engel olmazdı. Çünkü biz de: “Yazma deyince kara-
lamaları değil, diyeceklerimizi doğru ve düzgün şekilde birleştirebilmeyi anlıyo-
ruz.” derdik, olur biterdi. Eskilerin tahrirden, daha eskilerin de kitâbetten anla-
dıkları bu değil miydi? 

Hem bir yol muharrir’e yazar dedik mi, tahrir’e, composition’a yazma demek 
gereklidir, hattâ zorunludur; aydın düşünebilmek için zorunludur, illerdeki 
tahrirât kâtipliklerini ne zaman Türkçeleştireceğiz? Her işimiz gibi dil devrimini 
de yarım bırakıyoruz. Yazar, tahrirât, kompozisyon. Türkçeyi gerçekten sevenle-
rin, onu içinden çıkarmaya çalıştıkları çıkmaz, işte, budur. 

Ziya Gökalp’in bir sözünü, pek beğendiğim bir mısraını andım yazıma girer-
ken. Büyük ülkücü, o sözü ile Yeni Lisan hareketinin ufuklarını çizmişti. Bu mısra, 
bugün genç yazarların parolası olmuştur. Ancak: Bir sözü daha vardır ünlü dü-
şünürün, Lisanî Türkçülüğün umdelerindendir: “Kelimeler delâlet ettikleri 
mânaların tarifleri değil, işaretleridir. Kelimelerin mânaları iştikaklarını bilmekle 
anlaşılmaz.” der. Mısraın anadil sevgisi ile dolup taşan ülkücülüğü yanında um-
denin soğuk gerçekçiliğine dikkat edilsin. Bu iki söz, gerçekten, bir ağızdan çık-
mamıştır: ilkini anadiline bir kelimesini bile feda edemeyecek derecede tutkun 
bir ülkücü, ikincisini bir toplumbilimci söylemiş. 

Kelimeler delâlet ettikleri mânaların işaretleri imiş, tarifleri değil. Gerçekten 
kimisi öyledir, örnekle: kalem dediğimizde bir tanım yapmış olmuyoruz; kelime-
nin sözlük anlamnı bilmeyenlerce anlamsız, en az malem kadar anlamsız bir söz 
söylüyoruz. Hattâ kalem’e malem de diyebilirdik: Kurşun malem, dolma malem, 
kamış malem. Ve sonuncusu kamış kalem’den daha doğru olurdu, şüphesiz. 

Kalem kelimesi, hattâ, sözlük anlamını bilenlerce de, bugün bir tanım değil-
dir. Nedir kalem’in sözlük anlamı? “Kamış”. Araplar sazlıktan kopardıkları ka-
mışlarla yazdıkları için kalem’e kalem demişler. Bugünün kalemleri kamıştan mı 
yapılıyor yoksa? Yok ama, biz kaleme kamış deyip duruyoruz Allahın günü. Üste-
lik kamış kalem diye de bilgiç bilgiç laf ederiz; bilgisiz köylülerin bakırdan ya-
pılmış su kaplarına bakır bakır demeleri gibi. 

Demek kalem kelimesi bir tanım değildir; bir zamanlar Arap ve İslâm top-
lumlarında yazacak olarak kullanılmış bitkinin adıdır. Doğru mu bir aygıta yapıl-
dığı nesnenin adını vermek? Örnekle: anahtar demirden yapılmış olduğu için ona 
demir diyebilir miyiz? Desek açık, belirlice düşünmüş olur muyuz anahtarı? Ol-



28  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

mayız, şüphesiz. Bir aygıta gördüğü işi tanımlayacak bir ad vermek gereklidir. 
Nedir anahtarın görevi? Açmak, kilitli kapıları açmak, değil mi? Öyle ise anahta-
rın Türkçesi açacak veya açkı olmalıydı. Yazı dilimizdeki anahtar, gerçekten, bir 
işarettir, tanım değildir. Çünkü yapısını ve sözlük anlamını bilmeden kullanıyo-
ruz. Ama taşra halkının dilindeki açkı ve açacak bir tanımdır, Arapça miftâh’ın 
Türkçesidir. 

Kalem’e de yazacak denmeliydi Türkçede. Kime yazacak deseniz anlayacak-
tır. Kalem’i ise bellemişizdir bir yol, sadece biliriz. Halk ketebe’yi de, ism-i fail ka-
lıbını da bilmez. Ama kime, hangi işi görene kâtip denildiğini bellemiştir, bilir. 
Papağanca kullanır kâtip sözünü; türeyişini bilmeksizin kullanır. Bilseydi kul-
lanmazdı. Halk kâtip ile yazıcı arasında anlam ayrımı olduğunu sanır. Çünkü: 

“Aralarında anlam ayrımı olmasa devlet ve okumuşlar, yazıcı varken kâtip 
demezlerdi” diye düşünür. Ne kâtip, ne sekreter, ne yazman! Taşra halkının di-
lindeki yazıcı tam Türkçe, tam tanımdır. Türk Dil Kurumu Başyazıcısı: Anlaşılır 
Türkçe, işte, budur. 

“Kelimelerin mânaları iştikaklarını bilmekle anlaşılmaz”mış. Gerçekten, imlâ 
gibi kimi kelimelerin anlamları türeyişlerini bilmekle anlaşılmaz. Nedir imlâ’nın 
sözlük anlamı? “doldurmak”, memlû “dolu”. Peki, doldurma’nın yazmak ile, ya-
zılmak ile ilgisi ne olabilir? Bunun cevabı biraz güçtür işte. Çünkü iki ayrı milletin 
ayrı düşünürleri karşısındayız. Araplar bakmışlar ki yazıldıkça sayfalar doluyor; 
imlâ’dır demiş, çıkmışlar işin içinden. Ama biz öyle düşünmeyiz ki! Filân kelime 
nasıl yazılır?, Filânca kelimenin yazılışı nasıldır? deriz biz; “İmlâ kelimesinin im-
lâsı nasıldır?” gibi acayip laflar etmeyiz öyle. Demek bir nesneyi iki millet ayrı 
ayrı tanımlıyor kimi zaman. Demek kimi yabancı kelimeler düşüncemize de uy-
muyor. Ama bu gibi sözümona kelimeleri dilimizden düşürmüyoruz hâlâ. Sonra 
da kalkıp: “Kelimelerin anlamları türeyişlerini bilmekle anlaşılmaz; kelimeler ta-
nım değil, işaretlerdir” yollu yargılar savuruyoruz, Ziya Gökalp’e yerden göğe 
hak veriyoruz. 

Kelimelerin anlamları türeyişlerini bilmekle anlaşılır, ve kelimeler birer ta-
nımdır. Böyle değilse ne diye Türkçesini aramaya kalkmalı? Niçin bir kökten 
bunca kelime türetmeli? Ne diye tabı’ya basım, tâbi’ye basan, matbû’ya basma ve 
matbaa’ya basımevi diyoruz da herbirine ayrı ayrı adlar vermiyoruz? Her nesne-
ye ayrı ad verirsek düşüncemiz dağılır, düşünemeyiz de ondan. Birbiri ile ilgili 
nesneler, kavramlar her dilde bir kökten çıkma kelimelerle adlandırılır. Harf 
devriminden beri Türkçede de bunu yapmaya uğraşıyoruz: Yazmak, yazı, yazar, 
yazma (üç anlamda: l. manuscript, 2. kumaş, 3. tahrir), yazıcı, yazılış, yazacak. 

Türkçe, türeyişini bir duyuşta bilivereceğimiz, bir tanım olan kelimeler ge-
rek bize. Muharrir, manüskri, kompozisyon, kâtip, imlâ... Türk kafasını karıştır-
mak, Türk düşüncesini sisleyip puslamak için bundan iyi bir düzen olamaz! 
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BİR KİTABIN SÖYLETTİKLERİ 
 

“Çeşmîne sürerdi lâle dâğın-Âşık sanuban öpüp ayâğın”: Fuzûlî. İzâhı: “lâle 
dâğın-dağın lâlesini... ve ilâh.” Sakın şaka ediyorum sanmayın. “Zafernâme” şerhçisi-
ne parmak ısırtacak bu izâh, bir kitapta, hem de bir okul kitabında bulunuyor.1  

Ama yazıma konu olan kitap bu değil: Bay Nihat Sâmi Banarlı’nın liselerin 
ikinci sınıflarına ders kitabı olarak kabul edilmiş olan “Metinlerle Türk Edebiyâtı 
II” adındaki eseri. Sınıflarımda takip etmek üzere Bakanlığın kabul ettiği edebi-
yat tarihi kitaplarından birini seçmek gerekti. Hiç tereddüt etmeden, birinci sı-
nıfta kitabından dersleri takip ettiğimiz, Hürriyet gazetesi “Edebî Sohbetler” sü-
tunu yazarı ve İstanbul Eğitim Enstitüsü öğretmeni Bay Nihat Sâmi Banarlı’nın 
yukarıda adı geçen eserini satın aldım. Ve “İslâmiyyetten Sonra Anadolu Dışında 
Türk Edebiyâtı” bölümünden tetkike başladım. Bu bölüme, pek yerinde olarak, 
Kutadgu Bilig ve Atebetülhakayık’tan alınmış parçalar ve bunların bugünkü 
Türkçeye çevrilişleri ile giriliyordu. Okumaya başladım: Yaruk yaz faslın ögdisin 
ayur altında, ayırma yayları içinde bugünkü Türkçesi: Işıklı yaz mevsiminin met-
hini söyler. Hemen duraladım tabii. Çünkü başlık yanlış çevrilmişti. Kutadgu 
Bilig’den alınan parçanın tamamını, Atebetülhakayık’tan alınmış dörtlükleri de 
okuyunca yanlışların devam ettiğini hayretle gördüm ve... ve kitabı bıraktım. 

Sonra bırakmakla yetinmenin doğru olmayacağını anladım. Bakanlığın Tür-
kiye okullarına ders kitabı olarak kabul ettiği ve yetkili sanılan bir kalemin veri-
mi olan bu eserdeki yanlışların neler olduğunu duyurmak zorundaymışım gibi 
geldi bana. Oturup bu yazıyı yazdım: 

27. sayfada Kutadgu Bilig’den alınmış parçanın başlığı şöyledir: Yaruk yaz 
faslın ögdisin ayur. Bay Nihat Sâmi Banarlı bunu şöyle çevirmiş: Işıklı yaz mev-
siminin methini söyler. Bu çevirmede bir değil, birkaç yanlış vardır: 

İlkin yaz “yaz” değil “ilkbahar” demektir. Eski Türkçede mevsimler, ilkba-
hardan başlayarak, şöyleydi: yaz, yay, küz, kış. “Yaz” anlamına olan yay kelimesi, 
zamanla şivemizde unutuldu, “ilkbahar” demek olan yaz onun yerine kullanılır 
oldu. Mâmâfi yay kelimesi, yayla isminde ve yaylamak fiilinde açıkça görülebilir. 
Nihat Sâmi bu bilgilerden habersiz görünüyor. İkinci ve daha önemli olarak, fas-
lın kelimesi fasl-mevsim ismine tamlanan takısı ı ve Eski Türkçede tamlamaların 

                                                             
1  Baha Dürder, Haydar Ediskun, Edebî Örnekler, İstanbul 1950: 82. 
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aldığı ismin -i hâli eki olan -n ekinin eklenmesi ile yapılmıştır. O hâlde “mevsimi-
ni” diye çevirmek doğrudur. 

Ögdisin kelimesinin yapısı da böyledir: Şu hâlde cümlede yaz faslı ve yaz 
ögdisi diye iki tamlama vardır. Başlığın Aydın ilkbahar mevsimini ve (onun) öv-
güsünü söyler şeklinde çevrilmesi doğru olur. Bay Banarlı faslın kelimesini tam-
layan rolünde sanmış. 

Aynı sayfada: Kaz ördek kugu kıl kalıkıg tudı, kakılayu kaynar yokarı kodı 
beytinin 28. sayfadaki çevirmesi şöyledir: “Kaz, ördek, kuğu tüyleri semâyı kap-
ladı. Bu kuşlar coşup havalanıyor ve aşağı yukarı dolaşıyorlar”. Bu çevirme de 
yanlıştır; buradaki kıl kelimesi bugünkü anlamında değildir ve olmamak gerek-
tir. Çünkü; kaz kıl, kugu kıl şeklinde tamlama, Türkçede görülmüş şey değildir. 
Kaldı ki kazın, ördeğin vücutlarında tüy vardır, kıl değil! Şaka bir tarafa; beyitteki 
kıl “kılkuyruk” denilen kuştur. Kaşgarî’de de vardır. Birinci mısra: “kaz, ördek, 
kuğu ve kılkuyruk kuşları gökyüzünü doldurdu” şeklinde çevrilmelidir.  

28. sayfada Kutadgu Bilig’den alınmış dörtlüğün çevirmesinde de yanlışlar 
vardır. Dörtlüğün ilk iki mısraı şudur: 

Könül kimni sevse körür közde ol 

Közün kança baksa uçar yüzde ol 

Bay Banarlı’nın çevirmesi şöyledir: “Gönül kimi sevse, gözde onu görür. Gö-
zün nereye baksa yüzde onun hayâli uçar”. Metindeki közün kelimesinin köz is-
minin tekil 2. kişi iyelik eki ile teşkil edildiği sanılmış ki yanlıştır. Çünkü burada 
köz isminin aldığı -ün eki Banarlı’nın sandığı gibi iyelik eki değil, batılı Türk bil-
ginlerinin instrümental dedikleri araçlık -n’sidir. Eski Türkçede çok kullanılır ve 
kelimeye “ile” anlamını katardı. Şu halde bu kelimenin anlamı “senin gözün” de-
ğil, “göz ile” olacaktır. Kaldı ki mısralarda hitap ifâdesi de yoktur. Özne 3. kişidir. 

29. sayfada Atebetülhakayık’tan alınmış dörtlüklerden ilkinin birinci mısrâı 
şudur: Bahâlık dinar ol biliglig kişi. 

Bay Banarlı bu mısrâı şöyle anlıyor; “Pahalı akçadır o bilgili insan.” Bir yol 
metinde yanlışlık vardır. Bahâlık kelimesi bahālıg olmalı. Çünkü bahā sözünden 
-lıg eki ile türetilmiş sıfattır, biliglig gibi. Sonra ve daha önemli olarak beyitteki ol 
kelimesi işaret sıfatı değil, ek-fiildir. Ol zamiri Eski Türkçede turur gibi isim cüm-
lesi teşkiline yarardı. Kaşgarî’de bol örnekler vardır. Demek ki bu mısra da “Bilgi-
li insan, değerli akçadır.” şeklinde çevrilmelidir. 

Aynı sayfada, aynı eserden alınmış şu mısralar var: 

Tavarsızga bilgi tükenmez tavar 
Hasebsizge bilgi yerilmez haseb 
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Bay Banarlı’nın çevirmesi de şöyledir: “Malı olmayana bilgi, tükenmez bir 
maldır. Asâleti olmayana bilgi kötülenmez bir şereftir”. Bu çevirmede de yanlış-
lar vardır. Nihat Sâmi, mısrâlardaki bilgi kelimesini bilmek fiilinden -gi eki ile 
isim sanmış. Oysa ki bu kelime bilig kelimesinin tekil 3. kişi iyelik eki almış şekli-
dir. Ve “bilgi-si” diye çevrilecektir. Biligi yerine bilgi kullanılması vezin zoruyla-
dır. Ve vurgusuz orta hece vokalinin düşmesi kuralına uygundur. O hâlde 
mısrâlar: “Serveti olmayan kimse için, bilgisi, tükenmez servettir” şeklinde çev-
rilmelidir. 

Lise sınıfları için yazılan, üstelik Bakanlık Öğretim ve Eğitim Dâiresinin 
kontrolünden geçen bir edebiyat kitabında bu gibi ilmi yanlışların bulunması hoş 
görülemez. Biz hoş görsek bile eseri tetkik eden Avrupalı Türk dili bilginleri bizi 
ayıplar. Çünkü bu kitap Türkiye’de yayımlanmıştır. 

Ne yazık, Eski Türkçenin gramerine hâlâ yabancı dil bilginleri kadar vâkıf 
değiliz. 
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ŞİİRİMİZDE ÖLÜM TEMİ I 
 

Ölüm ve ölüm ötesi, işlenmeye başladığı andan beri, insan aklının en çetin 
problemi olmuştur. Yüzyıllar boyunca insanoğlu, bu problemi çözmek için boşu-
na çırpındı, ter döktü. Nihâyet kutsal kitaplar imdâda yetişti. Yeniden dirilme 
va’di, büyük çoğunluğu oluşturan halk kitlelerini huzûra kavuşturdu. Ancak bu, 
çözümde kolaya kaçıştı, avuntuydu. Şüphe eden, düşünen kafalar, bu büyük 
problem karşısındaki düşünme ve duygulanmalarıyla kütüphaneleri, müzeleri 
doldurdular. Kısaca, ölüm temi, dünya sanatçılarının yüzyıllar boyunca işledikle-
ri temlerin, başkonuların en önemlisi oldu. 

Türk edebiyatında ölüm temi, makale sınırlarını aşan bir konudur. Biz bu 
yazımızda, ölüm temini, daha çok 935’ten bu yana gelişen şiirimiz çapında ele 
alacağız. Ancak, konuyu tutundurmak için, birkaç cümle ile de olsa, geçmişe göz 
atmak gerekiyor: 

Bilindiği üzere, edebiyatımızın ilk verimleri dinî, tasavvufî eserlerdir. Yûnus 
Emre gibi derviş şairlerde ölüm, ölüm ötesi ve Allah temlerini İslâmî inançlar 
çerçevesi içinde işlenmiş görürüz. Sevgi ve içki gibi dindışı konuları işleyen divan 
şâiri de, ölüm karşısında dindar ve mütevekkildir; rahatça susar. Zaten şüpheci 
insan zekâsının eseri olmayan doğu-islâm kültürü, bütün problemler gibi, ölüm 
problemini de doğmalarla çözüvermiş, düşünme ve duygulanmaları durdurmuş-
tur. Tanzimatçılar da ölüm konusunda islâmî inançlar çerçevesinin dışına çıka-
madılar. 

Edebiyâtımızda, dinî inançlara rağmen, ölüm problemi üzerinde ilk defa du-
rabilen Hamit oldu. Makber’de Hâlik’ine, cevapsız kalan sorular sorar. Hâmit’in 
ölüm hakkındaki düşüncesi, onun Hâlik’in bir sırr-ı garibi olduğu noktasından 
ileriye varamamıştır. 

Ölüm temini realist bir görüşle işleyen ilk şairimiz, bilindiği gibi Yahyâ 
Kemâl’dir. Rindlerin Akşamı, Rindlerin Ölümü, Yol Düşüncesi, Sessiz Gemi ve ru-
bailer şairin bu problem üzerindeki ısrarının verimleridir. Ona göre ölüm, ebedî 
hiçliğin başlangıcıdır: 

Bir bitmeyecek şevk verirken beste 
Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir 
 
Bir daha üzerinde güneş doğmayacaktır: 
Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan 
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan 
Geçince başlayacak bitmeyen sükûnlu gece 
(Rindlerin Akşamı) 
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Ölümden ötesi tamamıyla meçhûlümüzdür: 
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan 
(Sessiz Gemi) 
 
Yeniden dirilme dogması bir avuntudur: 
Cihâna bir daha gelmek hayâl edilse bile 
Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle 
(Rindlerin Akşamı) 
 

Bu Hayyamcı, yani realist görüşüne rağmen Yahyâ Kemâl huzursuz değildir. 
Ölümü dindar adam huzuru ve rahatlığıyla karşılar: 

Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde 
(Rindlerin Ölümü) 
 

Asıl konumuzu teşkil eden Yeni şiirimizde ölüm temi’ni ikinci yazımızda ele 
alacağız. 
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ŞİİRİMİZDE ÖLÜM TEMİ II 
 

Yeni sıfatı ile sıfatlandırdığımız, 935’ten bu yana gelişmiş bir şiirimiz vardır. 
Başlıca temsilcileri Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık, Bedri Rahmi Eyüboğlu 
ve Fâzıl Hüsnü Dağlarca gibi şairleri olan bu şiirimiz, şekli ve muhtevâsı ile, bir 
önceki devrin şiirinden açıkça ayrılır. Vezin ve kitaba kurala uyar kafiyenin bu-
lunmayışı yeni şiirimizin dışa, şekle ait nitelikleridir; insan, yaşamak sevgileri, 
ölüm ve çeşitli toplum problemlerinin konu olarak işlenişi de muhtevâ ile ilgili 
özellikleri. Ve yeni şiirimiz, şekil yenilikleri ile değil, daha çok muhtevâ yenilikle-
ri ile önemli bir çığırdır. Çünkü günümüz şairini değerlendiren, deyişi kadar da 
dedikleridir. 

Yeni şiirimizde ısrarla işlenen tabiat sevgisi, yaşamak sevgisi gibi temlerin 
çıkağı, şüphesiz ölüm problemidir. Şairlerimizin bu problem üzerinde ısrarla 
durmaları, onu gerçekçi ve akılcı bir görüşle çözmeye çalışmaları onlara tabiatı 
ve yaşamayı sevdirmiştir. Sanatçılarımızı böyle hayırlı sonuçlara vardıran, onla-
ra iyimser bir dünya görüşü kazandıran bu ısrar ve çözme gayretlerine göz at-
mak yerinde olur. 

Konusu ölüm olan pek çok şiir verdiği için işe Câhit Sıtkı’dan başlayacağız. 
Gerçekten en büyük problemi ölüm olan şairimiz odur. Câhit Sıtkı’nın psikolojik 
yapısı bu problem üzerine kurulmuş gibidir. Geçmekte olan zaman, yüzdeki kırı-
şıklar, eski fotoğraflar, gece, bekâr hayatı, beş duyumuzun işleyişi ona ölümü ha-
tırlatıp durmaktadır: 

Yaş otuz beş yolun yarısı eder (Otuz Beş Yaş Şiiri) 
 
Bir düşün... yarıyı geçti ömrün (Gençlik Böyledir İşte) 
 
Yaş ilerliyor, artık geçti bizden (Paydos) 
 
Niçin böyle düşman görünürsünüz 
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar (Otuz Beş Yaş Şiiri) 
Sert konuşmağa başladı aynalar (Paydos) 
 
Zamanla nasıl değişiyor insan 
Hangi resmime baksam ben değilim (Otuz Beş Yaş Şiiri) 
 
Korkuyorum bu gecelerden (Korktuğum Şey) 
 
Kişi ev bark edinmeli vakitken (Paydos) 
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Nasıl kızayım 
Uykumu kaçırdığına, 
Değirmene akan su! 
Sesin öyle güzel ki 
Duymak isterdim 
Öldükten sonra bile! (Su Sesi) 
 
Ölüm onun sâbit fikridir ve ölüm kaygısı ile huzursuzdur: 
Neylersin, ölüm herkesin başında (Otuz Beş Yaş Şiiri) 
 
Gün gelince biz değil miyiz ölen? (Paydos) 
 
Bel bağladığım tepelerden 
Gün doğmayabilir bir daha (Korktuğum Şey) 
 
Uyudun uyanamadın olacak (Otuz Beş Yaş Şiiri) 
 
İşte! 
Geçiyor caddeden vakur ve sade 
Dalgalar misâli, omuzlar üzerinde! (Akıbet) 
 
Ölümden ötesi için şüphesi vardır: 
Gece bir sebep değil belki bir neticedir (Gece Bir Neticedir) 
 
Bu şüphe bazan tam bir inançsızlığa ve umutsuzluğa kadar varır: 
Binip bineceğim en güzel gemi 
Aldığını geri vermez dalgalar (Paydos) 
 
Öldük, ölümden bir şeyler umarak 
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. 
Sâde hatırlıyoruz, ağlıyoruz. 
Rüzgar sarsmaz oldu penceremizi, 
Günler gecelere devretti bizi, 
Arasak bulamayız gölgemizi, 
Hangi suya eğilsek nâmevcûduz. (Öldük) 
 
Andre Gide “Yeni Nimetler”inde: “En güzel çiçek en çabuk solandır. Ebedînin 

kokusu olmaz.” der. Ölüm ötesine inançsızlık Câhit Sıtkı’ya bu dünyayı, geçici 
olan bu yaşamayı sevdirmiştir. “İnsan” şiirinde, Âdem Baba ile Havvâ Ananın -bu 
günahkarların- soyundan geldiğine memnun, Tûfandan kurtulduğuna şükreden, 
dünya nimetlerine düşkün, kısaca, geçici ömrünü ebedî ahiret hayatına değişme-
yen “dünyalık” insanı buluruz: 
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Âdem’le Havva’dan geldiğim doğru; 
Zâfım ondan canım elma dalına. 
Hâlâ aklımda o Tûfan yağmuru; 
Şükür çıktığıma Nûh’un salına. 
Ölmek varsa günün birinde gayri 
Göz nuru, el emeği, alın teri 
Yaşadığım iyi kötü günleri 
Değişmem hiç bir cennet masalına. (İnsan) 
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TARANCI’DA DİL DEVRİMİNİN ETKİLERİ 
 

İki yıl süren korkunç bir hastalıktan sonra, geçenlerde, Viyana’da ölen de-
ğerli şairimiz C. S. Tarancı, öz ve biçim yönlerinden olduğu gibi, dil ve deyiş ba-
kımından da başarılı bir şiir yaratmıştır. Hattâ çoklukla işlediği ölüm konusunun 
eskiliği ve sık sık başvurduğu hece ölçüsü kalıplarının kullanım sıklığı düşünü-
lürse şiirindeki sarıcı güzelliğin sadece dilinden, deyişinden geldiği söylenebilir. 
Gerçekten bol deyimli, kestirme anlatışlı, temiz ve duru bir halk Türkçesiyle ya-
zıyordu. Söyleyişinde teklifsizlik, çocuksu bir içtenlik ve bir taşralı edası vardı.  

Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran 
Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz 
Yaman çalacak o çalmıyası saat yaman 
Geçmiş ola bir kez yumuldu mu gözlerimiz.  

Hemen söyleyelim ki Tarancı’nın bu pürüzsüz, temiz Türkçeye ulaşması ko-
lay olmamıştır. 1933’te çıkardığı ilk kitabındaki bütün şiirleriyle Otuz beş 
yaş’takilerin epeycesi, bir bakıma, şairin öz dilini arama yolunda harcadığı emek-
lerdir. Tarancı’yı ancak 1952’de yayımlanan son eserinde kendi diline kavuşmuş 
görüyoruz. Bu arayış süresinin bunca uzamasının da açık sebepleri vardır. Bir 
yol C. S. Tarancı Cumhuriyetten önceki kuşaktandır: ilk ve orta öğrenimini dil 
devriminden önce yapmıştır. Bu yüzden okulda öğrendiği Osmanlıca sözlerin ve 
kitabî dilin etkisinden kolayca kurtulamamıştır:  

Ayaktayım işte;  
Asfalta amut,  
Akasyaya muvazi.  

gibi mısralarla müsavi, kavis, kavsikuzah, asır, nedamet, bihaber, sükûn, sü-
kût, zulmet, vaveylâ, tehallük, gark etmek, maişet, bermutat, iade, mahzun, 
icabetmek, şelâle, ilâh, ibadet vb. gibi eskimiş kelimeler bu etkinin açık kanıtları-
dır. Sonra, Tarancı Divan şiirimize hayrandı. 1946’da Tasvir gazetesinde çıkan 
bir konuşmasında1 eski şiirimizin harcanmakla tükenmeyecek bir hazine oldu-
ğunu söyler. Otuz beş yaş’taki Nedim’e dair ve Ferman sendedir gibi şiirleri onun 
Divan şiirimizin eda’sına olan vurgunluğunu açıkça gösterecek niteliktedir:  

Sorma ne kalmış o hayattan 

Ne def-i gam eyliyen şarap 

Ne mest-i naz.. Sadabat harap.  

                                                             
1  Yenilik dergisi, 1 Kasım 1956. 
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O dilbersin ki hüsn ü ân sendedir.  

Bülbülleri mest gülistan sendedir.  

Otuz beş yaş’ın sayfalarında sık sık rastlanan: diyar, asude, kadir, umman, 
âşina, cümle, kabir, vahdet, yârân, dağdağa, dilber, naz, niyaz, meyletmek, 
azadolmak, şadolmak, mest olmak, daim olmak gibi kelimeler hep bu hayranlık 
yüzünden şairin diline girmiş olanlardandır.  

İşte bu iki sebeple kendi kuşağından olanların dilinden daha kitabî bir Türk-
çe ile yazan şair, sanatının olgunluk çağında, birçok edebiyatçımız gibi, dil dev-
riminin etkisinde kalmış ve bir söyleyiş rahatlığına kavuşmuştur. Dil devrimini 
benimsemek, bir taşralı olan C. S. Tarancı için, şüphesiz ki daha kolay olmuştur. 
Dil Kurumunun ve onun amacını benimseyenlerin teklif ettikleri gerçek, düş, ge-
rek, kez gibi kelimeler zaten şairin kendi şivesinde yaşayan öz Türkçe sözlerdi. 
Otuz beş yaş’taki bazı şiirlerde birtakım izlere rastlanırsa da Tarancı’da dil dev-
riminin etkileri, asıl, son kitabında görülür. Düşten güzel’de bu etki kitabın adın-
da başlar. Taşra halkımızın ve saz şairlerimizin dilinde rüya anlamında öteden 
beri kullanılan düş kelimesini, Tarancı, gerçek karşıtı olarak pek çok şiirinde kul-
lanır:  

Bir gerçek içindeyim düşten güzel 

Düşümüz gerçeğimiz ne varsa yeryüzünde 

Neden sonra nehir yatağında 

Kurt ininde  

Kuzu otlağında 

Dünya dirlik düzenlik çağında 

Düşle gerçek beraber olacak.  

Gerçek olamaz olsa olsa bir düş 

Sürmesin bu korkulu düş 

Gece düşümde beni çılgın eder 

Bir yerde hayal kurmak deyimine karşılık iki şiirinde düş kurmak sözü geç-
mektedir: 

Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir 

Aldanıp düş kurmağa değmez artık  

Otuz beş yaş’ta ve Düşten güzel’de hakikat yerine hep gerçek sözü kullanıl-
mıştır. Bu kelime düş için verdiğimiz örneklerden başka şu mısralarda geçiyor: 

Yaz günleri kilometrelerce uzun yaz günleri 

Gerçekten başka ne avlanır tembel sularınızda  
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Gören duyan bilir gerçek nasıl beterin beteri 

Âlemde senden gayrı gerçek dayanak mı var 
 

Bir yerde tahakkuk ettirme karşılığı gerçek etme sözü kullanılmıştır: 

Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir 
 
hakikaten yerine gerçekten denilmiş: 

Gerçekten cennet misali bir dünya kuracak 

Gürbüz nesiller büyüyor sağlık içinde 
 

Şairimiz mazi, istikbal kelimeleri yerine de geçmiş, gelecek diyor: 

Ne vefasız geçmişten hayır var 

Ne gelecekler imdada koşar 

Gelecekte bir şeyler olacak 
 
güç gibi güzel bir kelime durup dururken kuvvet, kudret demenin ne yeri var: 

Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir 

Bu aşk ile dağlara gücü yeten 
 

Otuz beş yaş’a giren şiirlerinde arasıra ve uyak zoruyla da olsa sema kelime-
sini kullanan şair Düşten güzel’de hep gökyüzü diyor:  

Gökyüzü belledik şu ürperen maviliği 

Başımız darda kalınca el açtığımız yer 

Gökyüzüdür avutan akıllıyı deliyi 

Gökyüzünde bulutlar uçurtmalar ümitler 
 

Tarancı ikinci kitabında defa, kere yerine kez sözünü kullanıyor: 

Geçmiş ola bir kez yumuldu mu gözlerimiz 

Atatürk şiirinde mesut, bahtiyar anlamında mutlu kelimesi kullanılmıştır: 

Nerde İstiklâl Harbinin o mutlu günleri 
 

Şairimizin severek kullandığı kelimelerden biri de çağ’dır: 

Çağınız başlıyor ey hatıralar.  

Buldum buldum yıllardır kaybettiğim aynayı  

İşte en yaman çağımda ben yirmi yaşımda 

Dünya dirlik düzenlik çağında 
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Tarancı, kâh... kah bağlacı ve bazan yerine kimi kelimesini başarı ile kullanıyor:  

Kimi şah olur garip derviş kimi 

Musalla taşında yatan cenaze 
 
Öyle yalnız kaldım ki hayatımda 

Kimi gün öldüm kimi gün ilâh oldum 
 

lazım karşılığı gerek kelimesine de sık sık rastlıyoruz:  

Bana ben gibi riyasız 

Yüzün gerek ya Rab yüzün 

Kişi evinde gerek akşamları 

Duası anacığımın 

Her bacada duman gerek 
 

Şair lüzumlu, vacip yerine de gerekli kelimesini kullanmış: 

En temiz en güzel insanlık onda 

Gerekli aydınlık karanlık onda 
 

Tarancı çok yerde kalp yerine yürek diyor: 

Bu yürek durmıyagörsün 

Kodunsa bul dünyaları 

Ayırdılar bizi birbirimizden 

Hem de göz göre yürek parçalıya 
 

devam etmek yerine sürmek: 

Daha sürer mi dersin bu şaşkınlık 

Bir yanda sürüp giden nankörlüğümüz 

Sürmesin bu korkulu düş 
 

İki yerde mektep kullanılmışken, Sabah duası’nda okul denilmiş: 

Dilerim ulu Tanrıdan 

Bu mübarek sabah vakti 

Okula giden çocuğa  

Zihin açıklığı versin 
 

Tarancı meyva yerine de hep yemiş kelimesini kullanıyor: 
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Rüzgâr dalda bırakır yarı olmuş yemişi 

Bir ömür boyunca kış yaz 

Doymıyacağım tek yemiş 

Beni saran şey suyun akışıdır 

Yemiş yüklü dalların sarkışıdır 
 

kişi kelimesi de şairimizin çok sevdiği bir sözdür: 

Kişi ev bark edinmeli vakitken 

Kişi evinde gerek akşamları 

Gafil kişilermiş şu insanlar vesselâm 
 

eda şiirinde “şahsiyet” karşılığı kişilik sözü vardır: 

Kişilik güzelliğin esasından 
 

Şu dörtlükte de alınyazısı, temel, sağlık gibi öz Türkçe kelimelere yer veril-
miştir: 

Alınyazım alınyazın 

Yıldızım oldu yıldızın 

Temeli sağlığımızın 

Her şeyin başı aşkımız 
 

Tarancı’nın dilinde, bu saydıklarımızdan başka: ulu, Tanrı, güven, sevgi, yas, 
savaş, yıl, yüzyıl, tasa, yaşamak, eş, el (yabancı), yel, yüce, gündoğusu, güney, dü-
zen, tutkun, dilek, dilekçe, biçim, yeniden, sonsuz, dayanak, ummak, sanmak, 
avutmak, tapınmak, sonsuzlaşmak, vb. gibi daha birçok öz Türkçe kelime vardır. 
Yukarıdan beri verdiğimiz örneklerden anlaşılacağı üzere, C. S. Tarancı Düşten 
güzel’de, dilini özleştirmeye elinden geldiğince çabalamış, bu işi, sanatına, deyi-
şine zerrece zarar vermeden başarmasını bilmiştir.  
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‘YÜZÜKOYUN’ BİLEŞİĞİNİN YAPISI 
 

Dilimizde uzanmak, yatmak, düşmek gibi fiilleri niteleyen, onlarla zarflı yük-
lem grupları teşkil eden bir yüzükoyun bileşiği vardır. “Yüzü üstüne, yüzü aşağı-
ya gelmek üzere” anlamında olan bu zarfın başlıca iki öğeden ibaret olduğu açık-
ça görülmektedir: yüzü-koyun. Bu iki öğeden birincisinde yüz isminin bulundu-
ğuna şüphe yoktur. Ancak, bileşiğin ikinci zöğesi olan koyun kelimesinin Türk-
çemizin bugünkü söz hazinesi ve türeme kuralları ile açıklanamayacağı da bir 
gerçektir. Biz bu yazımızda, şimdiye değin açıklanmadığını sandığımız yüzüko-
yun bileşiğinin yapısını, eski metinlerin ve Eski Türkçe gramerinin yardımları ile, 
çözmeye çalışacağız. 

Dil Kurumunca dört cilt halinde yayımlanan Tanıklariyle Tarama Sözlü-
ğü’nde bu bileşiğin iki eski şekli bulunmaktadır. XV. yüzyılda (1438) yapılmış bir 
çevirmeden, Tarih-i ibn-i Kesir Tercümesi’nden taranmış olan bu şekiller şunlar-
dır: yüzün koyun ve yüzü kıyın (bkz. TTS, c. II, K.-Z, Ankara, 1953, s. 1088). 
Tanıklariyle Tarama Sözlüğü’nün bu cildinde taranan kelimelerin Arap harfli im-
lâları verilmediği için bu iki şeklin asıllarını bilemeyiz. Ancak çağdaş metinlerin 
imlâ kuralları hakkındaki bilgilerimize dayanarak bu şekillerin, büyük bir ihti-
malle, yüzin ḳoyun ve yüzi ḳıyın yazılışlarında olacağını söyleyebiliriz. Bu iki eski 
şekilden ilkinin ikinci, öbürünün de birinci öğesi bugünkü yüzükoyun 
şeklininkilerine uymakta ise de, gerek TTS’deki gerekse bizim tahmin ettiğimiz 
yazılıştaki şekiller bu bileşiğin yapısını aydınlatacak nitelikte değildir. Yüzüko-
yun zarfının yapısını çözebilmek için daha eski metinlere başvurmak zorundayız. 

Nitekim bu bileşiğin yapısını aydınlatan bir şekli, yüzi-ḳoyu şeklini, daha es-
ki bir Anadolu metninde, XIII. yüzyıl şairlerinden Şeyyad Hamza’nın Yusuf ve 
Zeliha mesnevisinde görmekteyiz. yüzi-ḳoyu sözünün geçtiği beyti buraya, oldu-
ğu gibi alıyorum: 

ايچرو كردى بوتخانيه يوسف چون  
قيو يوزى دوشديلر وار بوت كم نه1  

Çevriyazısı: 
çün yūsuf butḥāneye girdi içerü  
ne kim büt var düşdiler yüzi ḳoyu2 
Artık buradaki ḳoyu kelimesini Eski Türkçe grameri bilgimizle açıklayabili-

riz: ḳodı>ḳoḍı>koyu. Eski Türkçede (VIII.-XI. yüzyıllar) “aşağı, aşağıya” anla-
mında bir zarf olan ḳodı ~ ḳoḍ-ı (ḳoḍ- “koymak” fiilinden -ı ile gerundium) keli-

                                                             
1  Yusuf ve Zeliha, Tıpkıbasım, s. 19. Metinde vav’dan sonra, dalgınlıkla çekilmiş, ince 

bir elif görünüyor. 
2  Bay Dehri Dilçin bu kelimeyi kuyu okumuş (bkz. aynı eser, yeni Türk harfleriyle me-

tin bölümü, s. 28. 
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mesi d>ḍ>y gelişmesi ve yuvarlaklaşma ile, Eski Osmanlıcada ḳoyu olmuştur. 
Ancak ḳodı~ḳoḍı3 kelimesi Eski Türkçede canlı ve işlek bir zarf durumunda iken, 
bundan gelişen ḳoyu şekli Eski Osmanlıcada, yerini aşaḳ, aşaġa zarfına bırakarak 
kullanıştan düşmüş, sadece yüzi-koyu gibi bir bileşikte varlığını koruyabilmiştir. 

Bileşiğin bugünkü şekli olan yüzükoyun’da, koyu kelimesinin sonunda görü-
len -n, araçlık (instrumental) -n’si olmalıdır. Eski Türkçedeki -ı’lı gerundiumlar-
dan çıkmış şekillere araçlık -n’sinin eklendiği Türk dili tarihi gerçeklerinden bi-
ridir. Nitekim Eski Türkçede ḳodı yapısında bir edat olan tegi<teg-i “kadar” ke-
limesinin, Osmanlıcada, dek şekli yanında değin şekli de vardır (bkz. Dr. Saadet 
Şakir Çağatay, "Uygurcada ve Eski Osmanlıcada Instrumental -on”. DTCF Dergisi, 
c. I, sayı 3, s. 93-107 ve TTS). 

Bileşiğin ikinci öğesini böylece açıkladıktan sonra yüzü<yüzi parçasının da 
tekil III. kişi iyelik eki almış “yüz” ismi olduğunu, tereddütsüzce, söyleyebiliriz. 

Şimdi TTS’deki yüzin ḳoyun ve yüzi ḳıyın şekillerine dönelim: yüzin ḳo-
yun’da, yüzi parçasının sonunda görülen -n, örnekseme (analogie) yolu ile geti-
rilmişe benzemektedir (analog: koyun), yüzi ḳıyın şeklinde de, şüphesiz, bir ünlü 
benzeşmesi, düzleşme söz konusudur. ḳoyun kelimesindeki yuvarlak ünlüler, 
yüz kelimesinin son hecesindeki düz dar ünlü ve ḳoyun’daki y sebebiyle düzleş-
miş olmalıdır. Bu gibi düzleşme ve yuvarlaklaşmalara Eski Osmanlıcada sık sık 
rastlamaktayız. Meselâ TTS’de yavu ḳul-<yavu ḳıl-, hattâ yavı ḳul- (yitirmek) ör-
nekleri vardır (bkz. c. IV, s. 857-858). y sebebiyle düzleşme için de 
yulduz>yılduz>yıldız örneğini verebiliriz. 
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3  Bay Besim Atalay’ın Divanü Lûgat-it-Türk’te kudhı diye okuduğu (bkz. Dizin, s. 374) 

 .kelimesi de ḳoḍı olacaktır قذى
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da/de BAĞLAYICISININ TÜREYİŞİ 
 

Türkçemizde da/de bağlayıcısının kullanılmaya başlanması oldukça yenidir. 
XIII, XIV. ve XV. yüzyıllar Anadolu metinlerinde bu edata rastlanmaz. Eski Os-
manlıcada bu bağlayıcı yerine takı edatının gelişmesiyle meydana gelen daḳı, 
daxı ve daġı şekilleri kullanılırdı. da/de edatına ilk olarak XVI. yüzyıl metinlerin-
de rastlıyoruz. Meselâ Ḳadr -yi Berġamav ’nin Müyessiretül-U-lûm’unda daḫı ya-
nında da edatının da kullanıldığı görülmektedir: 

“daḫı harfdür ki ʿatf maʾnāsın ifāde eyler; geldi zeyd daḫı ʿamr gibi. kezālik 
vav da bu maʾnāyadur; oturdum ve yazdum gibi.” (Müyessiret-ül-Ulûm, TDK ya-
yını, tıpkıbasım, s. 133)1 

Türkçemizde daxı edatından sonra görülen bu da/de bağlayıcısı, daḫı’nın 
anlamdaşı olarak, uzun zaman onunla birlikte kullanılmış, sonunda büsbütün 
daḫı’nın yerini almıştır. 

daḫı’nın anlamdaşı olan da/de bağlayıcısının, bu edatın sesçe gelişmesinden 
türediği Türk Dili bilginlerince genel olarak kabul edilmektedir. Meselâ J. Deny 
da/de edatı için gramerinde şöyle diyor: “Bu, دخى zarfının kısaltılmış bir şeklin-
den ibarettir.” (Grammaire de la langue turque, Paris 1921, s. 670; Türkçesi: Ali 
Ulvi Elöve, Türk Dili Grameri, İstanbul 1941, s. 639). 

Gerçekten, daḫı ile da/de arasındaki anlamca uygunluk ve sesçe yakınlık bizi 
bu görüşe katılmaya götürür. Ancak bu kesin yargının inandırıcı ve kandırıcı ola-
bilmesi için iki şekil arasındaki ses değişmesi safhalarının açıklanması gerekirdi. 
Oysa ne J. Deny ne de bu görüşe katılan öbür bilginlerce böyle bir açıklama ya-
pılmamıştır. Biz bu yazımızda bir XIII. yüzyıl metninde rastladığımız ve daḳı>da 
gelişmesinin ara şekillerinden biri olması kuvvetle muhtemel olan bir şeklin 
yardımı ile bu phonetique gelişmeyi açıklamaya çalışacağız. 

J. Deny’nin görüşü kabul edilirse, da/de için, şöyle bir ses gelişmesi düşünü-
lebilir: 

1. daḳı>daḫı>*daḫ>da. Veya: 
2. daḳı>*daḳ>*daḫ>da. 

Aşağıda açıklayacağımız sebeplerden ötürü, biz, bu gelişme tasarlamaların-
dan ikincisini kabule yanaşıyoruz: 

                                                             
1  Berġamav , gramerinde, da/de edatından ayrıca bahsetmiyor. 
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l. XIII. yüzyıl Anadolu şairlerinden Şeyyad Hamza’nın Yusuf ve Zeliha adlı 
mesnevisinde ara şekillerden biri olarak tasarladığımız *daḳ şekli vardır. Keli-
menin bulunduğu beyit şudur: 

ol arada her biri şükr eyleye 
andan soñra daḳ buları toylaya2  

İkinci mısra mesnevinin ölçüsü olan fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbına uymu-
yor. Ancak, metin genel olarak harekesiz olduğu halde, bu beyitteki daḳ ve buları 
kelimelerinin özellikle harekelenmiş olmaları, bizde, bir müstensih yanlışı karşı-
sında bulunmadığımız kanısını uyandırmaktadır. Dil araştırmalarında tek şeklin 
tanıklığı, çok kere, yeter sayılmaz. Fakat söz konusu olan metinde başka bir ke-
limenin geçirdiği ses değişmesini gösteren tek şeklin de bulunuşu,3 bazı kelime 
ve şekillerde, bu metne ve müstensihine olan güveni artırıyor. Eseri harekeli bir 
nüshadan çekmiş olması pek muhtemel olan müstensih, bizce, eski kelime ve şe-
killeri harekeleri ile tesbit etmek gereğini duymuştur. 

2. daḳı>daḳ>da gelişmesini kabul etmemize sebep olan ikinci husus 
taḳı>daḳı yapısında başka bir kelimenin de böyle bir gelişme göstermiş olması-
dır. Eski Türkçedeki tegi (teg- “değmek” fiilinden -i ile gerundium) edatının, Eski 
Osmanlıcada, değin şekli yanında dek şekli de vardır. Bu kelime bir yandan 
tegi>*degi>degin şeklinde bir gelişme göstermişken, bir yandan da 
tegi>*degi>dek tarzında bir kısalmaya uğramış, sondaki yapım eki düşmüş, kök-
teki sessiz de sertleşmiştir. daḳı>daḳ gelişmesi de böyle olmuştur kanısındayız. 

daḳ>da gelişmesi için de şu phonétique safhalar düşünülebilir: 
daḳ>*daḫ>*dah>da. 

Eski Osmanlıcada ḳ>ḫ değişmesi pek yaygındır. ḫ>h gelişmesini ise pek çok 
örnekte görmekteyiz: ḳanı>ḫanı>hani, ḳanġı>ḫangı>hangi, daḳı>daḫı>dahi vb. 
gibi. Kelime sonundaki h yumuşak gırtlak sessizinin düşmesi için de şu örnekleri 
verebiliriz: 

mah (Kâş.)>ma (Kâş., TTS ve SSD) 
ṣaḥiḥ>sahi 
billâh>billā 
vallahi, vallah, vallā. 

Bütün bu açıklamalardan çıkarılacak sonuç şudur: daḳı edatı, şivemizde, şu 
üç ayrı gelişmeyi göstermiştir: 

                                                             
2  Yusuf ve Zeliha (Nakleden: Dehri Dilçin), İstanbul 1946, tıpkıbasım, s. 55, s. 5. 
3  Türk Dili dergisinin 76. sayısındaki “‘Yüzükoyun’ Bileşiğinin Yapısı” adlı yazımıza 

bakılsın. 
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1. daḳı>daġı 
2. daḳı>daḫı>dahi 
3. daḳı>daḳ>*daḫ>da. 
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TÜRK EDEBİYATINDA ŞEHR-ENGİZLER VE ŞEHR-ENGİZLERDE İSTANBUL 
 

Eski edebiyat denilince çoğumuzun aklına gazel, kaside ve mesnevi gibi tür-
lerle bunları toplayan divan ve hamse’ler gelir. Divan edebiyatımızın başlıca tür-
leri ve ürünleri bunlar olmakla beraber divan ve hamselere girmeyen, manzum 
veya mensur, çeşitli konularda yazılmış eserler de vardır. Mektupları ve eski ne-
sir örneklerini toplayan münşeat’lar, özentili bir üslûpla çağının olaylarını hikâye 
eden tarih’ler, bir çeşit edebiyat tarihi sayılabilecek tezkireler mensur ürünlerin 
başlıcaları arasındadır. Ayrı birer tür teşkil eden manzum eserler arasında da 
eski savaşları ve zaferleri hikâye eden gazavat-nâme’ler, sünnet düğünlerini ve 
şenlikleri tasvir eden sûrname’ler, saki, içki ve içki meclisleri konusunda söylen-
miş olan sâkiname’ler, bir çeşit hikâye sayılabilecek sergüzeştnâme’ler, bir şehri 
ve güzellerini tasvir eden şehrengiz’ler en ünlüleridir. Bunlar gazel, kaside ve 
mesneviler kadar sanat değeri taşımamakla beraber, bir bakıma onlardan daha 
önemlidirler. Çünkü gazel, kaside ve mesnevi gibi türlerde içinde yaşadığı çağa 
ve topluma adeta sırt çeviren şair, nâme başlığını taşıyan eserlerle şehrengizler-
de, konu gereğince, çağının yaşayış ve düşünüşünü bir dereceye kadar aksettirir. 
Eski yaşayışın türlü yönlerini çeşitli toplum meselelerini bu eserlerin yardımı ile 
öğrenebiliriz. 

Ancak, divan ve hamselerle birlikte eski kültür ve edebiyat hazinemizin bü-
yük bir kısmını teşkil eden bu eserlerden bugünkü geniş aydın ve okuyucu kitle-
sinin faydalanmasına imkan yoktur. Çünkü, bir kere, bu eserler eski Türk alfabesi 
ile yazılmışlardır. Bu yazıyı bilenlerin sayısı ise gün geçtikçe azalmaktadır. Sonra 
bunların pek çoğu eski harflerle olsun basılmış değildir; el yazmasıdır. Birkaç 
hattâ tek nüsha halinde, her an kaybolmak tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta, 
kitaplıkların tozlu ve karanlık rafları arasında kendilerini günışığına çıkaracak 
değerbilir elleri beklemektedirler. Bugün için sanat değerleri ne olursa olsun, bir 
vakitler millî kültür ve edebiyat hazinemizi teşkil etmiş olan bu eserleri unutul-
mak ve yok olmaktan kurtarmak, nüsha ayrılıklarını tesbit ederek tenkidli ya-
yımlarını hazırlayıp bastırmak, böylece memleket gençliğinin ve aydınlarının ko-
layca faydalanabilecekleri bir hale getirmek millî bir vazifedir. Ne yazık ki yazı 
devriminden bu yana otuz yıl gibi uzunca bir zaman geçtiği halde bu iş ilgili ba-
kanlık ve kurumlarca ele alınmamıştır. Eski metinlerin tenkidli yayınlarının ya-
pılmamış olması edebiyat tarihi çalışmalarını da güçleştirmektedir. 

Bizde edebiyat tarihi araştırmaları, sistemli olarak, ilk defa M. Fuat Köprü-
lü’nün şahsî çalışmaları ile başlamış, onun üniversite öğretim üyesi ve Türkiyat 
Enstitüsü müdürü bulunduğu yıllarda hızlanmış, bu vazifelerden ayrılması ile de 
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bir durgunluk devresine girmiştir. Uzunca bir durgunluk devresi geçiren bu alandaki 
çalışmalar değerli edebiyat tarihçimiz Agâh Sırrı Levend’in son yıllardaki verimli 
araştırmaları ile yeniden bir canlılık kazanmış, hızlanmış bulunmaktadır. 

Onun bu alandaki çalışmalarının ilk ürünü olan ve yıllarca liselerde ders ki-
tabı olarak okutulan üç ciltlik Edebiyat Tarihi Dersleri yeri kolayca doldurula-
mayacak eserlerdendir. Eski edebiyatımızı bütün yönleri ile inceleyen ve eski şii-
rimizi anlamak, onun zevkine varmak isteyenlere kılavuzluk eden Divan Edebi-
yatı adındaki büyük eseri de meraklıların hâlâ aradıkları kitaplar arasındadır. 
Eski edebiyatımız hakkında genel nitelikteki bu eserlerden sonra Sayın Levend, 
çalışmalarını belli konular üzerinde derinleştirmiş ve çok kısa sayılabilecek za-
man aralıkları ile Nabi’nin Sûrnamesi, Atayi’nin Hılyetü’l-efkârı, Türk Dilinde Ge-
lişme ve Sadeleşme Safhaları ve Gazavatnâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in 
Gazavatnâmesi gibi işlenmemiş metin ve konuları ele alan, ömür boyu süren sis-
temli araştırmaların ürünü olan inceleme eserlerini millî kültürümüze kazan-
dırmıştır. Eski edebiyatımıza ait olup şimdiye kadar bilinmeyen bazı eserleri bi-
lim alemine tanıtan yazılarıyla yanlış olarak başka şairlere atfedilen eserler hak-
kındaki incelemelerini, bu arada, hatırlamak gerekir. Bunların en önemlileri Âşık 
Paşa’nın Bilinmiyen İki Mesnevisi: Fakr-nâme ve Vasf-ı hal (1953), Âşık Paşa’nın 
Bilinmeyen İki Mesnevisi daha: Hikâye ve Kimya risalesi (1954), Âşık Paşa’ya at-
fedilen iki risale (1955), Fevzi’nin bilinmiyen hamsesi (1955), Nevai’nin Arapça 
sözlüğü (1956), Nevai’ye atfedilen bir eser: Muammeyat-ı Esma-i Hüsna (1957) 
adlı yazılardır. Arka arkaya verdiği bu eserlerle Köprülü’den boşalan yeri hakkıy-
la doldurmak yolunda olan Sayın edebiyat tarihçimiz bugünlerde yeni bir eserini 
daha bilim alemine sunmuştur. 

Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul (İstanbul Fethi 
Derneği, İstanbul Enstitüsü yayınları, İstanbul 1958) adını taşıyan bu eser, adın-
dan da anlaşılabileceği üzere, iki bölümdür. Birinci bölümde şehr-engiz adı veri-
len eserlerin taşıdıkları genel nitelik ve özellikler bir bir sayılarak eski edebiyat 
ürünlerimizin bu çeşidi hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra, edebiyatı-
mızda şehr-engiz yazdığı kaynaklarca bildirilen şairlerle Türkiye ve yabancı ül-
keler kitaplıklarında bulunan şehr-engizler etraflı olarak tanıtılmıştır. (Eserden 
öğrendiğimize göre kaynaklarca yazıldığı bildirilen şehr-engizlerin sayısı kırk al-
tıdır. Ancak bunların otuzaltısı kitaplıklarda kayıtlı olup on tanesi meydanda 
yoktur. Sayın Levend bu otuz altı şehr-engizi bir bir incelemiş, her birinin öbür-
lerine bakarak gösterdikleri özellikleri, eksiklik ve fazlalıkları tesbit etmiş, eser-
lerin dil ve deyiş özellikleri hakkında bir fikir edinilmesi için de baş ve son kısım-
larından parçalar almıştır. Şehr-engiz yazan şairin adı, takma adı, memleketi, do-
ğum ve ölüm tarihleri, eserin nüshalarının bulunduğu kitaplıklarla kayıt numara-
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ları kısa fakat kesin bilgiler halinde verilmiş, eser tanıtıldıktan sonra da şairin-
den bahseden kaynaklar, sayfa numaraları gösterilerek, kaydedilmiştir. Bu bilgi-
lerin geniş ve eksiksiz bir bibliyografyaya dayanmaksızın verilmesine imkan ol-
mayacağı açıktır. Nitekim eserin başında zengin bir kaynaklar listesi göze çarpı-
yor. Bu listede yirmisi tezkire, yirmisi biyografya ve bibliyografyaya ait eserler, 
beşi tarih, ikisi edebiyat tarihi, dördü ansiklopedi, dördü katalog, altısı da çeşitli 
eserler olmak üzere altmış bir kaynak bulunmaktadır. 

Sayın Levend şehr-engizler hakkında ilgi çekici bilgiler veriyor. Gazavat-
nâme ve sûrnâmeler gibi tamamıyla yerli ürünler olan şehr-engizler bir şehrin 
güzellerini tasvir amacıyla yazılan, münacaat, sebeb-i te’lif, güzel tasvirleri ve 
hâtime gibi bölümlere ayrılan, mesnevi tarzında kaleme alınmış eserlerdir. Dik-
kati çeken nokta şehr-engizlerde tasvir edilen güzellerin genel olarak, erkek gü-
zelleri olmasıdır. Otuz altı şehr-engizden sadece birinde, Azizî’nin İstanbul 
şehrengizinde kadınlar tasvir edilmiştir. 

Eserin ikinci bölümünde içinde İstanbul tasvirleri bulunan şehr-engizlerden 
seçilmiş parçalar bulunmaktadır. Bu tasvirlerde divan şiiri estetiği hakim olmak-
la beraber yer yer mahallî özellikleri aksettiren mısralara da rastlanmaktadır. 
Meselâ Cafer Çelebi’nin Hevesnâme’sinde Galata’dan bahseden şu beyitlerde bir 
gerçeklik sezilmektedir: 

Kılup dükkânların pürzîver ü zer 
İdüp eyvanların keyvâna hem-ser 
Derunın cay-gâh-ı işret itmiş 
Frenk bakkallarıyla zînet itmiş 
 

Yine Cafer Çelebi’nin eserinde zamanın üniversitesi olan Fatih camii çevre-
sindeki, Semaniye medreseleri ve müderrisleri hakkında önemli bilgiler veril-
mektedir: 

Bina itmiş sekiz âlî medaris 
Ki her birinde bir ulu müderris 
İder tullâba her ilmi ifade 
Kılur dün gün kavâbil istifade 
 
XV. yüzyıl sonlarında bu yüksek okullarda ders veren dört ünlü müderris 

hakkında da Cafer Çelebi şöyle diyor: 

Eğerçi her biridür bahr-ı irfan 
Ve lîkin dördidür derya-yi umman 
Hatiboğlu biri ol merd-i dânâ 
K’anunla idemez bahs İbn-i Sina 
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Biri dahi Arab meşhur-u âlem 
Sütûde kavli fi’li dini muhkem 
Biri derya-yi dâniş Kastalânî 
K’odur hikmetde Eflâtun-ı sânî 
Biri Hacı Hasan-zâde Vahîdî 
Zamanun muktedâsı vü ferîdi 
 
XVI. yüzyıl şairlerinden Taşlıcalı Yahya’nın şehr-engizinde de oldukça canlı 

tasvirler vardır. İstanbullu gençlerin içkili meclislerde şiirler okuduklarını şu be-
yitten anlıyoruz: 

Okur mey sohbetinde her perî veş 
Bir ayağ üstine bin şi’r-i dil-keş 

Aynı eserden gençlerin yazın deniz kıyısından ayrılmadıklarını, serinlemek 
için deniz banyosu yaptıklarını da öğreniyoruz: 

Bu demlerde dirilüp her semen-ten 
Komazlar dâmen-i deryayı elden 
 
Soyunup suya girerler ser-âser 
Açılır gonce-lebler sîm-tenler 
 
Gençlerin kayıkla karşı yakaya geçip Galata’da gezinti (ayak seyranı) yaptık-

larını da şu mısralardan anlıyoruz: 
Binüp keştîye dahi nice dilber 
Kalatada ayak seyranın eyler 
 
Eski yaşayışın bazı yönlerini aksettiren bu gibi tasvirlere gazel ve kasideler-

de pek rastlanmaz. Bu bakımdan eski hayatın bir köşesini aydınlatan 
şehrengizlerle çevre ve olay tasvirlerine yer veren öbür eserlerin önemi büyük-
tür. Türk toplumunun eski yaşayış ve düşünüşünü aksettiren bu gibi eserlerin 
incelenip yayımlanması faydalı olacaktır. Bu alanda bilim ve edebiyat alemimize 
sabır ve emek ürünü bir inceleme eseri kazandıran sayın araştırmacımız 
Levend’e teşekkürü bir borç biliriz.  



9 

ATAÇ’IN DİLCİLİĞİ VE TİLCİKLERİ 
 
Deneme ve tenkit1 türlerindeki ilk yazılarında tabiî, hattâ kitabî bir dil kul-

lanmış olan Nurullah Ataç, dil devrimini yazıcılık hayatının sonlarına doğru be-
nimsemiştir. “Ben” adlı yazısında bunu itiraf eder ve dil devriminin gerekliliğini 
daha önce anlayamamış olduğu için hayıflanır: “Dil işine sonradan giriştim. Daha 
önce başlasaydım, dil devriminin gerekli olduğunu daha önce anlıyabilseydim ne 
iyi olurdu!...”.2 Aynı yazısında dil devrimini benimseyişinin, öz Türkçeye özenişi-
nin sebeplerini de şöyle açıklar: ‘“Öztürkçeye özenişim de duygularımın etkisile 
değildir. Lâtince, Yunanca öğretilmeyen bir ülkede tek doğru yolun, tek usul (ak-
lî, akla uygun) yolun öz dile gitmek olduğunu düşüncemle anladım da onun için o 
yolu tuttum”.3 

Ataç’ın, kitaplarına girmeyen çeşitli yazılarındaki fikirlerini de hatırlayarak, 
bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade edebiliriz: Yazı devrimi yaptık. Okulları-
mızda artık Arapça, Farsça okutulmuyor. Bunun için dilimize girmiş Arapça, 
Farsça kelimelerin yapılarını gençler bilmiyorlar. Kelimelerin yapıları bilinme-
yince de anlamları açık ve kesin olarak öğrenilemez. Çocuklarımıza Latince ve 
Yunanca öğretmediğimize göre Avrupa dillerinden kelime almamız da doğru de-
ğildir. O halde dilimize yerleşmiş bütün yabancı kelimeleri kovmalı, onların yeri-
ne, varsa Türkçelerini koymalı, yoksa Türkçe kök ve eklerden yeni karşılıklar 
bulmalıyız. 

Açıkça görüleceği gibi bu düşünceler tek bir fikir etrafında toplanmaktadır; 
o da şudur: Kelimelerin anlamları, yapılarını -eski deyimle- iştikaklarını bilme-
den açık ve kesin olarak anlaşılamaz. Ataç, işte bu fikirden hareket ederek, dili-
mizdeki bütün yabancı kaynaklı kelimeleri tasfiye edip yerlerine Türkçe karşılık-
lar koymak işine girişmiş, bütün uyarma ve tenkitlere kulak tıkamış, inandığı da-
vadan dönmemiş, öz Türkçecilik akımının yıllarca tek temsilcisi ve savunucusu 
olmuştur. Biz bu yazımızda, onun hareket noktası olan fikrin tartışmasını bir ya-
na bırakarak, yabancı kaynaklı kelimelere karşılık olarak kullandığı ve kendi 
kurduğu bazı kelimelerin yapılışları üzerinde durmak istiyoruz. 

Ataç’ın beş kitabına4 giren yazılarındaki yeni kelimelerin bir kısmı Dil Ku-
rumunun 1935’te çıkardığı Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu adlı karşılıklar 
sözlüğünde ve daha sonraki çeşitli yayınlarında teklif ettikleridir: yazar, okur, 
öykü, taşıt, uçak, görev, uygarlık, vb. gibi. Bunlar Ataç’ın kendisinin teklif ettiği ya 

                                                             
1  Tenkid kelimesini t ile yazıyorum. Çünkü bununla karıştırılmasından korkulan ten-

kit “noktalama” kelimesi artık kullanılmıyor.  
2  Diyelim, s. 11. 
3  Aynı eser, s. 11. 
4  Bunlar, çıkış sırasıyla, şunlardır: Günlerin Getirdiği (1946), Sözden Söze (1952), Ka-

ralama Defteri (1952), Ararken (1954), Diyelim (1954).  
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da kurduğu kelimeler olmadıkları, şurada burada görüp benimsediği ve yazıla-
rında kullandığı karşılıklar olduğu için üzerlerinde durmayıp geçiyoruz. 

Ataç’ın kitaplarında görülen yeni kelimelerin çoğu çeşitli kaynaklardan bul-
duğu karşılıklar ya da kendisinin kurduğu “tilcik”lerdir. Karşılık bulma işinde 
Ataç başlıca iki kaynaktan faydalanmıştır: l. Ağızlar, 2. Eski Türkçe. Önce bu iki 
kaynaktan aldığı karşılıkları daha sonra da kendi kurduğu tilcikleri gözden geçi-
relim. 

l. Ağızlardan aldıkları. Ataç’ın, Anadolu ağızlarından derlenen kelimeleri ih-
tiva eden Tarama Dergisi5 ile Söz Derleme Dergisi’nden6 bulup beş kitabındaki 
yazılarında kullandığı kelimeler şunlardır: Töre, umut, tanık, gerçek, çimmek, kı-
vanmak, salt, erek, yitirmek, tüm, angı, ünlenmek, yakınmak, yol (defa, kere), 
kez, alan, kural, erdem, ayak (kafiye), yeğ, yankı, yermek, düzmek (tertip etmek), 
taşlama, yönetmek, sırtarmak, öykünmek, ürün, düş, gönenmek, ilgi, berkitmek, 
öğseyin (elbet), koçak (kahraman, yiğit), yımızık (çirkin), çıkla (tıpkı), tellim, ba-
tır, yazak, görkemli, küsüm, kuşak, boyak, yöre, sin. 

Bu kelimelerin büyük bir kısmı, Ataç’ın bütün gayretlerine rağmen, yazı di-
limize girememiştir, giremez de. Çünkü bunların yazı dilimizdeki karşılıklarının 
daha geniş bir kullanma alanı vardır. Kalem, kafiye, çirkin, şüphe, elbet, mezar 
gibi kelimeler milletçe bilinirken pek dar bir bölge halkının kullandığı yazak, 
ayak, yımızık, küsüm, öğseyin ve sin gibi karşılıkların tutunmayacağı açıktır. 
Sonra ağızlardan alınan bu kelimelerin bazısı Ataç’ın hareket noktası olan fikirle 
de uyuşmamaktadır. Çirkin kelimesinin, elbet’in, şüphe’nin yapılarını gençleri-
mize öğretebiliriz çünkü biliyoruz. Fakat yımızık’ın, öğseyin’in ve küşüm’ünkini 
öğretemeyiz; çünkü Türk dili üzerindeki çalışmalar henüz bu gibi kelimelerin 
yapısını çözebilecek durumda olmaktan çok uzaktır. 

Ağızlardan yazı diline kelime alınırken dikkat edilmesi gereken bir husus da ke-
limenin hangi söyleniş ve yazılışla alınacağı meselesidir. Bilindiği gibi ağızlar kelime-
lerin doğru söylenişlerini, çok kere, bozar. Meselâ küçük kelimesi birçok Anadolu 
ağızlarında güççük şeklindedir. Bu şüphesiz ki bozuk ve kelimenin yapılışını çözme-
ye yaramayacak bir söyleniştir. Bunun gibi meselâ tellim kelimesi de bozuk bir söy-
leniş olabilir. Bu kelime belki de Uygur metinlerinde geçen “çok” anlamındaki telim 
kelimesidir O takdirde kelimenin, yaşasaydı, yazı dilimizde delim şeklini alacağı mu-
hakkaktı. Nitekim Eski Osmanlıcada kelime bu şekildedir. 

Yukarıdaki kelimelerden çimmek ve tüm de boş yere yazı diline sokulmak 
istenmiştir. Çünkü bunların yazı dilimizdeki karşılıkları olan yüzmek ve bütün 
kelimeleri zaten Türkçedir. 

2. Eski Türkçeden aldıkları. Ataç Eski Türkçeden aldığı kelimelerin çoğunu 
Divanü Lûgat it-Türk’ten, bir kısmını da Tanıklariyle Tarama Sözlüğü ile Tarama 

                                                             
5  Tarama Dergisi, I, TDTC (Türk Dili Tetkik Cemiyeti) yayını, İstanbul 1934.  
6  Söz Derleme Dergisi, TDK yayını, İstanbul, c. I: 1939, c. II: 1941, c. III: 1947.  
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Dergisi’nden seçmiştir. Bunlar şunlardır: denli, bili, muştu, yadsımak, öğe, tike, 
ağın “temayül”, dek, değin, acun, nen, uğum “karar”, taplamak “kabul etmek“, tüz 
“halk”, netek (daha sonra nite “nasıl”), tükeli, bun, yin, ezgi, yır, gözgü, köğ “ve-
zin”, tüp “asıl”, kip, tapa “rağmen”, özge, beti, od, us, ozan, kamu, koşuk, karşıt, 
çevre, uğraş, tin, tirge “masa”, boşuk “izin”, bilirsiz, yavuz “kötü”, betik, tura, ücük 
“harf”, yanıt, sav, savlamak. 

a) Bu kelimelerin bir kısmı şivemizdeki ses gelişmelerine uygun olarak de-
ğiştirilmek suretiyle alınmıştır: nite<neteg, karşıt<karşut, tura<tuğra, ya-
nıt<yanut gibi. 

b) Bir kısmında yapılan değişiklikler şivemizin kurallarına aykırı olmuştur: 

netek: nite olmalıydı.7 
boşuk: Kelime Eski Türkçede boşuğ’dur. Şivemizde boşu olması beklenirdi. 
betik: Kelime Eski Türkçede bitiğ’dir. Şivemizde biti olması beklenirdi. 
Nitekim Eski Osmanlıcada böyledir. 
beti: Bu da bitiğ’den değiştirmedir, beti değil biti olmalı idi. 

c) Bazı kelimeler de hiç değiştirilmeden alınmıştır.  

tin “ruh”: Kelime Eski Türkçede tın’dır. Yaşasaydı şivemizde din olacaktı. Ni-
tekim bundan yapılmış olan fiil dinlenmek şeklindedir. 

tükeli: Bu kelime de dükeli şeklinde alınmalıydı. Çünkü şivemizde görülen 
son şekli böyledir. 

tüp: Bu kelime şivemizdeki dip kelimesinden başka bir şey değildir. 

d) Kelimelerden biri de, bugün zıt anlamla yaşamakta olduğu halde, Eski 
Türkçedeki anlamıyla kullanılmıştır: 

yavuz “kötü”: Halbuki bu kelime ağızlarda “iyi, güzel” anlamıyla yaşamaktadır. 

İhtiyaç karşısında eski dilden kelime almak yazı dilini zenginleştirme yolla-
rından biri olabilir. Ancak eski dile, belirttiğimiz gibi, ihtiyaç karşısında başvur-
mak gerekir. Asıl gibi, kadar gibi, kötü gibi kelimeler geniş bir kullanma alanına 
sahipken, öz Türkçecilik gayretiyle, tüp, dek, değin ve yavuz gibi ömrünü tamam-
lamış ya da yeni bir anlam kazanmış kelimeleri kullanmak, kabul ettirmeye ça-
lışmak boşunadır. Bunun böyle olduğunu Ataç da anlamış ve bir yazısında itiraf 
etmiştir: “Yarının Türkçesi ne olacaktır, bugünden kestiremeyiz... Arapça, Farsça 
kelimelerden büsbütün arınacak mı? Sanmıyorum. Arapça olduğunu hiç düşün-

                                                             
7  1949 yılında Fakültede okurken Ataç’a bir mektup yazmış, netek kelimesini bugün 

ancak Doğu Türk illerinde kullanabileceğini, bu kelimeyi şivemize uydurarak nite 
şeklinde kullanmasının doğru olacağını bildirmiştim. Ulus gazetesinin 22/4/1949 
tarihli sayısında çıkan söyleşi’sinde bana hak verdiğini yazdı; o tarihten sonra da ke-
limeyi hep nite şeklinde kullandı.  
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mediğimiz sözler var dilimizde. Ben dek diyorum, değin diyorum, denli diyorum, 
ama Arapça kadar sözünü dilimizden yüzyılda, iki yüzyılda da atmak kolay değil-
dir: asıl da kalır, ama sözünü ben de bırakamıyorum”8. 

İhtiyaç karşısında eski dilden kelime alırken de dikkatli davranmak gerektir. 
Sesçe ve anlamca değişmelere uğramış kelimeleri eski şekil ve anlamlarıyla kul-
lanmak dilin tarih boyunca geçirdiği ilerlemeyi inkâr etmek olur. 

3. Kendi kurduğu ‘tilcik’ler. Ataç’ın yazılarında kullandığı kelimelerin büyük 
bir kısmı da kendisinin kurduklarıdır. 

a) Bunların bir kısmı Eski Türkçeden alınmış kelimelerden çeşitli eklerle tü-
retilmiştir: 

tansıklamak “hayret etmek”: “acayip, tuhaf” anlamındaki tansuk’tan -la ekiy-
le yapılmıştır.  

assığlanmak (daha sonra asılanmak) “istifade etmek”: “fayda” anlamındaki 
asığ’dan faydalanmak’a benzetilerek kurulmuştur. 

bedizci “ressam”: “nakış, süs” anlamındaki bediz’den -ci ekiyle türetilmiştir. 
ezgici “bestekâr”: “nağme’’ anlamındaki ezgi’den yapılmıştır. 
yanıtlamak “cevap vermek”: “cevap”‘ anlamındaki yanut’tan -la eki ile ku-

rulmuştur. 
bengileşmek “ebedîleşmek” ve bengilik “ebediyet”: “ebedî” anlamındaki 

bengü’den yapılmıştır. 
kopuzsulluk “lyrisme”: kopuz’dan, -sul ekiyle sıfat, bundan da -luk ekiyle 

isim. 
köğük “mısra”: “vezin” anlamındaki köğ’den.  

Son iki kelime işlek olmayan eklerle kurulmuştur, isimlerden sıfat yapan 
-sul eki bugün sadece yoksul kelimesinde görülmektedir. Eski bir küçültme eki 
olan -ık da, bir ihtimalle, topuk kelimesinde varlığını koruyabilmiştir. İşlek olma-
yan eklerle yapılmış yeni kelimelerin kolayca tutunamayacağı tabiîdir. 

b) Ataç bazı tilcik’lerini de ağızlardan alınmış kelimelerle kurmuştur: 
yöresellik “mahallîlik”: yöre’den -sel ekiyle sıfat, bundan da -lik ile isim. 
öykünülmek “taklit edilmek”: öykünmek’ten. 
devinme “hareket”: devinmek’ten.  
yeğinlemek “tercih etmek”: yeğ’den. 
perkitlemek “tekit etmek”: perkitmek’ten. 

Bunlardan yöresellik işlek olmayan -sel ekiyle kurulmuştur. Kumsal, uysal 
gibi birkaç kelimede görülen bu ek bir vakitler nisbet-î’si yerine teklif edilmiş fa-

                                                             
8  Ararken, “Yarına Kalamayız”, s. 93. 
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kat tutmamıştı. Perkitlemek ve yeğinlemek kelimeleri ise yanlış kurulmuştur. 
Çünkü perkitmek zaten fiildir, buna -le eki getirilemez. Yeğinlemek de, yeğ keli-
mesinden kurulmuş olacağına göre, yeğlemek şeklinde olmalı idi. Aradaki -in- 
fazladır. 

c) Ataç’ın kullandığı tilciklerden bazıları da ayırma yolu ile Eski Türkçedeki 
ve halk ağızlarındaki kelimelerden çıkarılmıştır: 

dörüt ‘‘sanat’’: ‘‘icat etmek, uydurmak, ibda etmek’’ anlamlarındaki 
dörütmek fiilinden. Ataç bundan da -men ekiyle “sanatkâr” karşılığı olarak 
dörütmen’i türetmiştir. 

tanmalı “acayip”: tansuk ve tana kalmak’tan. 
tükelmek ‘“tamamlamak”: tükeli’den. 
ep “sebep”: ipsiz sapsız deyimindeki ipsiz’den. 
betke ‘‘makale’’: bitiğ ve biti’den. 
söydeşi “yani”: söylemek’ten. 
usul ‘“aklî”: kızıl ve yeşil’deki ekten. 

Ayırma yolu ile kelime türetmek tehlikeli bir iştir. Bunu yapacak olanın de-
rin bir gramer bilgisi olması gerekir. Ataç Eski Türkçenin gramerini bilmediği 
için bu yolla kelime türetirken yanılmıştır. Tañsuk ve taña kalmak gibi şekillere 
bakarak tañ- “şaşmak” diye bir fiilin var olduğunu sanmış, buradan tanmalı 
tilciği’ni kurmuştur. Halbuki böyle bir fiil yoktur: tañ fiil değil, isim köküdür. Ni-
tekim Kâşgarlı’da tañ “şaşılacak şey, acayip şey”, tañlamak da “taaccüp etmek” 
anlamınadır. Eski Osmanlıcadaki taña kalmak fiili ise tañ isminin datif hali ile ku-
rulmuştur. Nitekim bunun sinonimi olan acebe kalmak da böyle teşkil edilmiştir. 

“Makale” karşılığı kullandığı betke de böyledir. Eski Türkçedeki bitig, Eski 
Osmanlıcadaki biti kelimelerine bakarak bunların bitmek, betmek gibi bir fiilden 
türediklerini sanmış, var sandığı bet- köküne -ke ekini getirerek betke tilciğini 
kurmuştur. Halbuki Eski Türkçede ‘‘yazmak’’ anlamında olan kelime bitimek’tir. 

“Yani” anlamındaki söydeşi de şöyle kurulmuş olsa gerektir: Önce söylemek 
fiilinden söy çıkarılmış sonra buna -daş ekinin ince vokalli şekli ve -i iyelik eki 
getirilmiştir. Söylemek fiilinin yapısında -le ekinin varlığı inkâr edilmemekle be-
raber bu kelimenin söy’den türediği de kolayca iddia ve ispat edilemez. -daş eki-
nin vokal uyumuna sokulması da gramere aykırıdır. Çünkü bu ek ince vokalli ke-
limelere de -daş olarak eklenir: meslekdaş, dindaş gibi. 

Ataç’ın “aklî” karşılığı olarak kullandığı usul tilciği de, ‘‘akıl’’ anlamındaki 
us’tan, Türkçede olmayan bir ekle kurulmuştur. Bugüne kadarki Türk dili araş-
tırmaları Türkçede isimlerden sıfat yapan bir -ıl ekini ortaya çıkarmamıştır. Kızıl 
ve yeşil kelimelerinin yapısında görülen -ıl/-il parçası belki de Eski Türkçedeki 
-sığ ekinin benzeri olan bir -sıl ekinden kalmadır. Ataç bazı kelimelerde de -sıl 
ekini kullanıyor. Meselâ içtimaî yerine toplumsal diyor. Aynı eki bir yerde -ıl, bir 
yerde de -sıl şeklinde kullanmak doğru değildir. 
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d) Kullandığı bir kısım tilcikler de başka Türk şivelerinden aldığı kelimeler 
ya da bunlarla kurulmuş olanlardır: komuğ “musiki” (Altay, Teleüt şivelerindeki 
komığ-çı ‘“musikişinas” kelimesinden), ücük “harf” (Velet Çelebi’nin Türk Dili ad-
lı lûgatinden), şüyüncü “müjdeci” (Kazakça şüyün “müjde” kelimesinden), tilcik 
‘‘kelime” (Asya şivelerindeki til “dil” kelimesinden), üycük “beyit” (Altay şivele-
rindeki üy “ev” kelimesinden). 

Son iki kelime şivemizdeki dil ve ev kelimelerinin öbür Türk şivelerindeki 
söylenişleri esas alınarak kurulmuştur. Şiveler arasındaki farkları altüst eden 
böyle bir kullanış doğru olmasa gerektir. 

e) Tilciklerinin bir kısmı da Eski Türkçeden, ağızlardan ya da öbür Türk şi-
velerinden aldığı kelimelerle kurduğu birleşiklerdir: 

bengi-su “âb-ı hayat”, bile-duyuş ‘‘sympathie”, aktöre, sağtöre “ahlâk”, 
budunbuyrumcu “demokrat”, gökçe-yazın “edebiyat”, düzeyit “nesir”, uza-bilik 
“tarih”. 

Bunlardan bengisu birleşiği, bengü “ebedî’’ anlamında olduğuna göre, âb-ı 
hayat sözünü karşılayamaz. Çünkü âb-ı hayat, “ebedî su” değil, “ebedîlik su-
yu”dur. Nesir karşılığı olan düzeyit’teki eyit isim gibi kullanılmıştır. Halbuki 
eyitmek fiildir. Uza-bilik birleşiğindeki bilik kelimesi de Asya şivelerine aittir. 
Budunbuyrumcu’daki budun kelimesi de eski Türkçedir. Yaşasaydı, bu kelime, 
şivemizde buyun olacaktı. 

f) Bir kısım tilcikler de Ataç’ın yaşayan köklerden oldukça işlek eklerle kur-
duklarıdır: yor-u ‘‘mâna’’, beğeni “zevk”, buğu-lu “vapur”, es-enek “ilham”, öğ-
ren-ek ‘‘dershane”, kur-ağ “müessese” (Niçin kurak değil?), yap-ıt ‘‘eser”, ön-üt 
“üstad” (-ıt eki fiillere gelen bir ektir, isimlere getirilmesi doğru olmaz). öğrence 
“ders”, gün-ce “gazete”, tutku-ca “trajedi”, dokunca “zarar’, eylemce “fiil”, yıl-ınç 
“müthiş”, bağlanç “din”, yaz-ım “metin”, yaz-ın “edebiyat”, sorun “mesele”, kısık-
lık “zaruret”, duy-gan-lık “hassasiyet”, gör-mük “tiyatro”, görmük-sü “theatral”, 
örneğ-in “meselâ”, güc-ün “cebren”, doğ-a “tabiat”. 

Ataç’ın beş kitabına giren yazılarındaki yeni kelimeler burada bitiyor. Gö-
zümüzden kaçmış birkaç kelime ile kitaplarına girmeyen yazılarında kullandığı 
karşılıklar da yukarıdaki gruplardan birine sokulabilir. Bu yazımızdan çıkarılabi-
lecek sonuç şu olacaktır: Ataç, yaman bir tenkitçi, titiz bir çevirici, kısaca, usta bir 
edebiyatçı idi; ancak bir dilci değildi. Gerekliliğine inandığı davayı yürütebilmek 
için dilimizdeki yabancı kaynaklı kelimelere Türkçe karşılıklar aramış, bulama-
dığı zaman kendi kurmuştur. Fakat, kelime yaparken bir noktaya dikkat etme-
miştir: Yaşayan köklerden, işlek eklerle söz türetmek. Böyle yapsaydı tilcik’leri 
yadırganmaz, kolayca tutunurdu. 
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daha ZARFI VE da/de EDATI HAKKINDA 
 

Türk dili dergisinin 78. sayısında yayımlanan “da/de Bağlayıcısının Türeyi-
şi” adlı yazımda bu kelimenin eski bağlama edatı daḳı’dan, daḳı>daḳ> daḫ> 
da/de tarzında bir fonetik gelişme ile türemiş olabileceği görüşünü ileri sürmüş 
ve açıklamaya çalışmıştım. Türkçenin grameri konusundaki çalışmaları ve çe-
virmeleri ile tanınmış Sayın Ali Ulvi Elöve’nin, aynı derginin 81. sayısında benim 
bu görüşümü ele alan bir yazısı çıktı. Sayın Elöve benim görüşümü doğru bulmu-
yor ve da/de edatının, daha>daa>da/de tarzında bir gelişme ile, daha zarfından 
çıktığına hükmediyor.  

Yazımı okuyup incelemek ve görüşüm hakkındaki fikirlerini söylemek zah-
metine katlandığı için burada kendisine teşekkür etmeyi ödenmesi gerekli bir 
borç bilirim. Ancak kendisinin bu konuda ileri sürdüğü görüş ve fikirler üzerine 
benim de yeniden söyleyeceklerim var. Sevinçle karşılayacağını umarak sunuyo-
rum: 

l. Sayın Elöve, kendisinden daha zarfının çıktığı daḫı edatı hakkında, söyle 
diyor: “Aslı ilkin takı (ve belki daha öncesi, ‘takılı, ilişik’ anlamıyla takık) suretin-
de galiba ilk ağızda sıfatlıktan zarflığa ve isimliğe sonra da bağlaçlığa, edatlığa 
geçmiş olarak... kullanılan bu kelime...” 

Önce şunu belirtelim ki taḳı kelimesinin en eski şekli yine taḳı’dır. Bir keli-
menin elimizde metni olmayan daha eski devirlere ait şekli hakkında tahminler-
de bulunmak ilmî çalışmanın sınırlarını aşacağı gibi taḳı için buna lüzum da yok-
tur. Çünkü bu edatın taḳ- fiilinden eski zarf-fiil eki -ı ile türediği bütün Türkolog-
larca kabul edilmiştir1. Gerçekten de taḳı’nın kullanılışı ve anlamı zarf-fiil ekleri-
nin görevine uygun düşmektedir. 

Kaldı ki Sayın Elöve’nin bu kelimenin daha eski şekli hakkındaki tahmini de 
Eski Türkçenin fonetik ve morfolojisine aykırıdır. Bilindiği gibi, fiillerden sıfat 
yapan ek Eski Türkçede -ıḳ/-ik değil -uḳ/-ük’tür, yani yuvarlak vokallidir. Bu ek-
teki vokalin daralması yeni bir hadisedir. O halde tahmin edilecek şekil taḳıḳ de-
ğil, taḳuḳ olabilirdi. 

Sonra, daha mühimi, *taḳuḳ sıfatının sonundaki -ḳ sesinin düşmesi nasıl 
izah edilecektir? Bilindiği gibi, Türkçede, -uḳ/-ük eki ile yapılmış sıfatlarda böyle 
bir hadisenin meydana geldiği, şimdiye kadar, tesbit edilmiş değildir. 

                                                             
1  Meselâ bkz. J. Deny, Grammaire de la langue turque, Paris, 1921, s. 265, not: 1 ve M. 

Mansuroğlu, “Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları” (TDAY 1955: 59-71), s. 62. 
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Gerçek şudur ki taḳı ve bundan gelişmiş olan daḫı, daha gibi şekiller Türk-
çede hiçbir zaman sıfat olarak kullanılmamıştır. taḳı kelimesinin, eski metinlerde 
kuruluşuna uygun olarak, önce zarf daha sonraları da bağlama edatı olarak 
kallanıldığını görmekteyiz. İşte birkaç örnek: 

a) Zarf olarak: 
ilig aydı uḳtum bu sözni yime 
taḳı bir sözüm bar sen ay kizleme (Kutadgu Bilig, sayfa: 118, beyit: 1010)2 
 
tarıġçı turur kör taḳı bir ḳutu 
kereklig kişiler turur bu butu (Aynı eser, s. 442, b. 4400) 
 
b) Bağlama edatı olarak: 
“taḳı tedi kim: men sinlerge boldum ḳağan/ alalıñ ya taḳı ḳalḳan/...’’ 

(Oğuz Kağan destanı, s. 16, satır 96-983)3 
 
“taḳı bu kitābnı tört bāb öze ḳılduḳ. taḳı tegme bir bābını on fasl öze ḳıldıḳ. taḳı 

tegme bir fasl evvelinde bir hadis keltürdük.” (Nehcü’l-Feradis, Faksimile, s. 2)4 
 
2. Sayın Elöve da/de edatının çıkışı hakkında da şöyle diyor: “Anaları gibi, 

kelimece ve ahenkçe bağımsız olan bu iki heceli daha kelimesi ise, sonraları yine 
konuşma dilinde iki vokal arasındaki h sesini yitirmiş olarak, önce da(.)a sure-
tinde bir heceye düşmüş olacak ki hala böyle söylendiği işitilmektedir: 

daa ver, daası var... İşte bizim bugünkü da’mızı, daha’dan doğma bu daa şekli 
vermiş bulunuyor.” 

Sayın Elöve’nin ileri sürdüğü ve daha>daa>da şeklinde formülleştirdiği bu 
görüşün, ifadesindeki kesinliğe rağmen, iki bakımdan isabetli ve doğru sayıla-
mayacağını sanıyorum: a) da/de edatının daha’dan eski oluşu, b) daha ile 
da/de’nin anlamları arasındaki fark. 

a) Sayın Elöve’nin görüşünün doğruya yakın olabilmesi için daha zarfının 
da/de edatından eski olması gerektir. Halbuki durum tersinedir. da/de edatı, şi-
vemizde, XVI. yüzyıl metinlerinden beri görülmeye başladığı halde,5 daha zarfına, 
-yazılışı ile ancak XIX. yüzyıla ait metinlerde rastlıyoruz.6 Bir kelime veya şek دها
lin, kendisinden çok daha sonra kullanılmaya başlayan bir kelimeden çıkamaya-
cağı tabiîdir. 

                                                             
2  Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, Metin, İstanbul, 1947. 
3  W. Bang ve G. R. Rahmeti, Oğuz Kağan destanı, İstanbul, 1936. 
4  TDK (Ön sözü yazan: Janos Eckmann), Nehcü’l-Feradis, Ankara, 1956. 
5  Türk Dili’nin 78. sayısındaki yazımıza bakınız. 
6  Meselâ bkz. Fuad ve Cevdet Paşalar, Kavaid-i Osmaniye, İstanbul, 1281 (1865), s. 46. 
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b) Bu görüşü çürütecek ikinci mühim sebep da/de’nin kullanılışı ve anlamı 
ile daha’nınkiler arasındaki farktır. daha’nın çeşitli kullanılış ve anlamları içinde 
da/de edatınınkine uyanı, hattâ yaklaşanı yoktur.7 

3. Sayın Elöve, da/de edatının daha’dan türediğine kesin olarak hükmettik-
ten sonra, taḳı kelimesinin da/de şeklini alıncaya kadar geçirdiği fonetik merha-
leleri şöyle sıralıyor: 

“taḳı>daḳı>daġı>daḫı>dahi>daha>da (.) a>da/de” 
Bu izah tarzı, daḳı kelimesinin çeşitli fonetik ve semantik sebeplerle göster-

diği ayrı ayrı gelişmeleri birbirine bağladığı için, yanlıştır, daġı şekli hiçbir zaman 
daḫı’yı veremeyeceği gibi, dahi de daha’yı doğuramaz. ḫ sesi ancak ḳ’dan geliş-
miş olabileceği için daḫı’yı daḳı’ya bağlamak gerekir. daha zarfı da daḫı’dan, bu 
kelime henüz ahenkten çıkmadan, son hece vokalinin genişlemesi ile türemiş 
olmalıdır. da/de’nin daha’dan çıkmış olamayacağını da açıklamış bulunuyoruz. O 
halde daḳı kelimesi şivemizde, bir değil, dört ayrı gelişme göstermiştir: 

 
1. daḳı>daġı (Bu şekil artık şivemizde yaşamıyor). 
2. daḳı>daḫı>dahi 
3. daḳı>daḫı>daha 
4. daḳı>daḳ>*daḫ>da/de. 
 
4. Sayın Elöve, benim daḳı’dan çıkmış bir şekil olması gerektiğini ileri sür-

düğüm daḳ için de şöyle diyor: “dak kelimesinin ise dakı, dahı ve dahi’lerin bir 
türentisi olmadığı eser boyunca hiç olamazsa bir başka eşi daha bulunmamasın-
dan anlaşılmaktadır... Biz bu kelimenin bir, vahit, yekta anlamıyla verilen tek ke-
limesinin yine Çağatay lügatinde kalın ahenkli şekli diye verilen taḳ’tan türemiş 
ve tek, yalnız, sadece salt, sırf, mahzâ anlamında kullanılmış olduğunu düşünü-
yoruz.” 

Önce şunu belirtelim ki bir ara şekil veya kelimenin bir metinde bir defa 
geçmesi, her zaman, o şeklin varlığı ve doğruluğu hakkında şüpheye düşmemizi 
gerektirmez. Aksi halde kelimenin, savın Elöve’nin iddia ettiği gibi, tak (=tek) 
olması ihtimali de zayıflar. Çünkü bu anlamı ile de kelime, Yusuf ve Zeliha’da 
ikinci bir defa geçmemektedir. Kaldı ki bahis konusu eserde bir defa geçen başka 
şekiller de vardır. Meselâ genel olarak dahi şekli kullanıldığı halde sadece bir 
yerde, s. 5 b. 7’de, daḳı şekli bulunmaktadır. Şimdi buna bakarak daḳı’nın daḫı ile 
bir ilgisi olmadığını iddia edebilir miyiz? 

Gerçek şudur ki XIII. ve XIV. yüzyıllara ait metinlerin çoğunda muhtelif ke-
limelerin şu veya bu çeşit söylenişleri çok defa yanyana kullanılmıştır. Bu durum 

                                                             
7  Bu konuda hazırladığımız bir çalışmayı yakında yayımlayacağız 
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da tabiîdir. Çünkü eski ortak yazı dilini bırakmış veya unutmuş olan Oğuz Türk-
leri, bu devirde, Anadolu’da kendi şivelerine ve telaffuza dayanan bir imlâ siste-
mi ile yeni bir yazı dili vücuda getiriyorlardı. 

Metindeki daḳ kelimesinin tek’in kalın ahenkli şekli olduğu düşüncesi de 
bizce, doğru değildir. Çünkü, bir defa, tek kelimesi şivemizde öteden beri hep in-
ce ahenkli olarak, tek ~ dek tarzında kullanılmıştır. Sonra, daha mühimi, tek ke-
limesi zarf değil, edattır: “ancak, yeter ki” anlamı ile sıra cümleleri bağlamaya ya-
rar. İşte birkaç örnek: 

yer ü gök ibret tolu tek göz gerek (Tarama Sözlüğü, I, s. 687)8  
 
beni derd-ile öldür tek salınma hâr-ile bari (Aynı eser, II, s. 889) 
 
sözün lâzım değül-dürür uzunı 
azını söyle dek söyle özini (Aynı eser, IV, s. 201) 
Aman Mehmet... kuzum evlâdım... sür... hayvanlar çatlasın, araba parçalan-

sın, ne olursa olsun, tek beni beş dakika evvel ormana yetiştir.” (J. Deny, Hüseyin 
Rahmi, Metres, s. 88) 

                                                             
8  TDK, Tanıklariyle Tarama Sözlüğü, I, İst. 1943, II, İst. 1945, III, Ank. 1954, IV, Ank. 

1957. 
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daha ZARFININ ANLAM VE KULLANILIŞLARI 

 

Son zamanlarda yazılan Türkiye Türkçesi gramerlerinin başlıcalarında daha 
kelimesi hakkında verilen bilgiler oldukça eksik ve birbirinden epeyce farklıdır. 
Bunlardan Deny’ninkinde daha için başlıca üç anlam1, Emre’ninkinde -ikisi birbi-
rinden farksız, öbür ikisi de birbirine çok yakın olmak üzere- beş anlam tesbit 
edilmiş2, Kononov’ınkinde de daha’nın kullanılışına ait birkaç örnek vermekle 
yetinilmiştir.3 Bu gramerlerin daha’yı tanımlama ve sınıflamaları da birbirinden 
farklıdır. Deny bu kelimeyi, nicelik zarfı (adverbe de quantité) ve zaman zarfı 
(adverbe de temps) olarak kullanıldığını da belirtmekle beraber, nitelik zarfları 
(adverbes de manière) bölümüne almış. Emre ile Kononov ise öbür kullanılışla-
rını dikkate almayarak zaman zarfları bölümüne sokmuşlardır. Emre, ayrıca, “Ey-
lemin kılınmasını veya kılınmamasını bildiren bir zaman ulacıdır.” diye kelime-
nin yanlış bir tanımını da vermiştir. Türk dili gramerinin birçok bölüm ve bö-
lümcükleri hakkında olduğu gibi daha kelimesi için verilen bu eksik ve birbirin-
den farklı bilgiler bizi kelimenin çeşitli anlam ve kullanılışları üzerinde küçük bir 
inceleme yapmaya sevk etti. Bu konudaki çalışmamızın sonuçlarını sunuyoruz. 

l. daha kelimesi, sayı sıfatları ile yapılmış tamlamaların sonuna getirilerek 
mevcut miktara bildirilen miktar kadar ilave olunduğunu veya olunacağını ifade 
eder. Bu kullanılışı ile daha, bir edattır: 

Bir cıgara daha yakıyorum. (Önce yaktıklarıma ilave olarak...) (Sait Faik) 

Akşama bir saat daha var. (Geçen zamana ilave olarak...)  

Beş kilometre daha yürüyeceksiniz. (Yürüdüğünüz mesafeye ilave olarak...)  

Bu anlamıyla daha, bir kere, bir defa gibi zarf gruplarının da sonuna gelebilir: 

Bir kere daha söylüyorum; iyi dinleyin. 

Bir defa daha tecrübe et; belki muvaffak olursun. 

Bu şekil ifadelerde kere ve defa kelimeleri kaldırılabilir. Böylece bir daha 
şekli meydana gelir: 

                                                             
1  J. Deny,Grammaire de la langue turque, Paris, 1921, s. 270-272, (Türkçe tercümesi: 

A. U. Elöve, Türk dili grameri, İstanbul, 1941, s. 262-264. 
2  A. C. Emre, Türk dilbilgisi, İstanbul, 1945, s. 361-362. 
3  A. N. Kononov, Grammatike sovremennogo turetskogo literaturnogo yazıka, 

Moskva-Leningrad, 1956, s. 160 ve 284. 
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Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,  
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. (Yahya Kemal Beyatlı) 
 

bir daha gurubu, böylece, “artık, bundan sonra” anlamını kazanır: 

Bir daha seni hiç üzmiyeceğim, anneciğim.4 
 

Matematikte, sayı adlarının sonuna getirilerek toplama bildirir: 

İki, iki daha: dört. 
 

daha’nın bu kullanılışından çıkmış olan az daha deyimi “az kalsın” anlamın-
da kullanılır: 

Dikkatli olsana, evlâdım: az daha çiğnenecektin! 
 

Not: l. daha kelimesi, bu anlamıyla, miktar bildiren tamlamaların başına da 
getirilebilir: 

Akşama daha bir saat var. 
 

Bu şekil kullanışla “Akşama bir saat daha var.” şekli arasında, pek kesin ol-
mamakla birlikte, ince bir fark vardır. Birinci yani daha’nın sona alındığı şekil ob-
jektif bir ifade tarzı olduğu halde, daha’nın öne alındığı ikinci tarz ifadede kalan 
vaktin çoğumsandığı sezilmektedir.5 

Not: 2. Miktar ilavesi anlamı ile daha tek başına da kullanılabilir. Bu çeşit 
kullanışta belirsiz bir miktarın mevcuda katıldığı veya katılacağı bildirilmiş olur: 

Daha çalışacakmış. (=Çalıştığı süreye ilave olarak...)  

Daha bekleyecek miyiz? 
 

Bu kullanıştan “bundan fazla, bundan başka” anlamı çıkar: 

“Daha nem olacaktın, bir tanem? Gülen ayvam, ağlıyan narımsın” 
                                                             

4  Deny, daha için, ilk olarak “bir aksiyonun yenileşmesi, tekrarı” anlamını verdikten 
sonra “Daha yarın gelecek”, “Daha gelmiyecek” örneklerini sıralıyor. Olumlu cümle-
de “tekrar, bir daha”, olumsuz cümlede de “artık” anlamına gelen bu kullanışlar halk 
ağzına mahsustur; edebî dilde “Daha yarın gelecek” gibi bir ifade yoktur. 

5  Deny, yer değiştirmesi halindeki anlam farkını “Daha altı ay var” ve “Altı ay daha 
var” cümleleri ile belirtmeye çalışıyorsa da muvaffak olamıyor. “Daha altı ay var” 
cümlesi, Deny’nin sandığı gibi, “Ancak altı ay var” anlamında değildir. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, bu ifade şeklinde kalan vakti azımsama değil, tersine çoğumsama 
vardır. 
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(Bedri Rahmi Eyüboğlu)  
 

Tek başına kullanıldığı zaman daha, zarftır. 
 

2. Olumsuz cümlede veya cümlecikte, öznenin, nesnenin veya yüklemin ba-
şına getirilerek fiilin, konuşma anına kadar kılınmamış olduğunu bildirir. Bu kul-
lanılışı ile daim, henüz zarfının anlamdaşı olur: 

Mektepten kaçtığım o şahane günlerdeyim, 
Daha ne derdi, ne mihneti kapımı çalmış. (Cahit Sıtkı Tarancı)  

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum! (Kemalettin Kamu) 

Hava keskin bir kömür kokusiyle dolar,  
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. (Ahmet Muhip Dranas) 
 

Sıra cümlelerde, sebep cümlesi görevinde olan cümlenin yükleminden önce 
getirilerek temel cümlede bildirilen fiilin kılınması için vaktin müsait ve erken 
olduğunu bildirmeye yarar: 

Saat daha bir buçuk; sinemaya yetişebiliriz. 
 

Geçmiş zamanlı cümlelerde dün, bugün, şimdi gibi zarflarla zarf görevindeki 
grupların başına getirilerek fiilin kılınış zamanının yakınlığını ifade eder: 

Daha dün en akur ölümlere güldünüz (Kemalettin Kamu).  

“Daha dün-kü şair, üslûbuna sürdüğü alacalı renklerle bir hafta içinde, soluk bir 
eski elbise zavallılığına düşerken, sıfatsız, teşbihsiz, istiaresiz Homiros, saf bir billûr 
ehramı gibi, hâlâ güneşin ışıklarını güneşe aksettirip duruyor.” (Ahmet Haşim) 

 

3. Yüklemin başına getirilerek fiilin kılınışının belli bir başlangıçtan konuşu-
lan ana kadar devam ettiğini bildirir. Bu kullanılışı ile de “hâlâ” ve “elân” zarfla-
rının anlamdaşı olur: 

“Sen daha akıllanmıyacak mısın?” 

“–Daha uyuyor mu? Öğleler oldu ayol...” (Hüseyin Rahmi) 
 

4. Karşılaştırmada sıfatların başına getirilerek birinci unsurun, vasıfça, ikin-
ciden üstün olduğunu pekiştirmeye yarar: 

Sağlık servetten daha değerlidir. 
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“Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahi-
linde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilir-
ler.” (Mustafa Kemal) 

 
Karşılaştırmada üstünlüğün derecesi de bildirilebilir. Bu takdirde bir kere 

daha, bir kat daha gibi şekiller meydana gelir: 

Baktım: konuşurken daha bir kerre güzeldin. (Yahya Kemal Beyatlı) 
 

Not: daha’nın bu kullanılışından daha doğrusu, daha bir gibi bazı deyimler 
de çıkmıştır: 

“Üç beş gönüldeş bir araya geldik mi, Fuzuli’den, Baki’den, hattâ Neşati ile 
Nazim’den beyitler gazeller okuyoruz, sohbetin, içkinin yardımıyla onlar coştu-
ruyor. Daha doğrusu coşmak için bahane arıyoruz da o şiirlerin bizi sardığını sa-
nıyoruz.” (Nurullah Ataç) 

 
İçince daha bir âşıkım sana,  
Esrik bakışlı yâr!” (Yılmaz Tümer) 
 

daha kelimesinin tesbit edebildiğimiz anlam ve kullanılışları bunlardır. Yu-
karıdan beri verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere daha kelimesi Türk-
çede hem edat (l. ve 4. maddeler), hem de zarf olarak (2. ve 3. maddeler) kulla-
nılmaktadır. Edat olarak kullanılışı da iki türlüdür: l. Miktar katılmasını ifade 
eden edat, 2. karşılaştırmada sıfatların anlamını pekiştiren edat. 
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AYINLI VE HEMZELİ KELİMELER 
 

Dilimizde söylenişleri ve yazılışları tereddüt doğuran bir kısım yabancı 
menşeli kelimeler de ayın’lı ve hemze’li olanlardır. Sürʾat, melʾun ve cürʾet gibi 
kelimelerin böyle mi, yoksa Türkçe Sözlük’te gösterildiği gibi, sürat, melûn ve cü-
ret tarzında mı söylenip yazılacağı hususunda çok kimse kararsızdır. Asıllarına 
uygun olarak vaʾd, vaʾz ve naʾş tarzında tesbit edebileceğimiz kelimelerin yazılı-
şını İmlâ Kılavuzu vait, vaız ve naış şeklinde, gösterdiği halde gazete, dergi ve ki-
taplarda bunların vaad, vaaz, naaş hattâ nâş suretinde yazıldıklarını görüyoruz. 
İstifa kelimesinin ikinci hecesindeki seslinin uzun mu, kısa mı söyleneceği husu-
sunda tereddüde düşenler var. Mısra, bâyi, terfi gibi kelimelerin, genç kuşaklar-
ca, sonu vokalli kelimeler gibi çekildiğine sık sık şahit oluyoruz.  

Bu tereddüt ve kararsızlığın başlıca sebeplerinden biri, şüphesiz ki, ayın ve 
hemze seslerinin Türk fonetiğinde bulunmaması, bunların Türk halkı tarafından 
çıkarılamamasıdır. Süreksiz boğaz sessizleri olan bu iki ses Arap fonetiğine mah-
sustur. Bunlardan ayın, en derin boğaz sesidir ve gırtlağın derinliğinden çıkar. 
Hemze de küçük dilin kapatılması ile gırtlağın üst kısmında hasıl olan kuvvetsiz 
bir patlayıştır. İslâm kültür ve medeniyetine bağlı olduğumuz yüzyıllar boyunca, 
Arapçanın öğretildiği hattâ bilim dili olarak kullanıldığı medrese çevrelerinde, 
bu iki boğaz sesini ihtiva eden kelimelerin aydınlarımızca Arap söyleyişine uy-
gun bir şekilde söylenildiği muhakkaktır. Bu medeniyetle ilişiğimizi kestiğimiz 
son devirlerde ise, bu gibi kelimelerin söylenişinde aydınlarımız da halkın söyle-
yişine yaklaşmış hattâ uymuşlardır. Ancak Türkçenin Arap harfleri ile yazıldığı 
ve okullarda Arapça ile Farsçanın okutulduğu son devirde yetişmiş bir kısım ay-
dınlar hayatta olduklarından ayınlı ve hemzeli kelimelerin söylenişinde nesil ve 
öğrenim farkından ileri gelen bir ayrılık henüz vardır.  

Kararsızlığın öbür önemli sebebi de, bizce, bu gibi kelimelerin yazılışlarını, 
söylenişlerine -imkân nispetinde- yakın bir şekilde tesbit edecek kesin kurallar-
dan imlâmızın yoksun oluşudur. İtiraf etmeli ki imlâmız, olabileceği kadar fone-
tik değildir. Alfabemizde mevcut harf ve işaretlerle Türkçe için daha fonetik bir 
imlâ sistemi vücuda getirilebilirdi. Alfabemizin yeniliği ve imlâmızdaki kararsız-
lık göz önüne alınırsa bu imkânın bugün için de var olduğu düşünülebilir. Yeni 
harf ve işaretlere lüzum kalmaksızın, bazı kuralların genişletilmesi ve kesinleşti-
rilmesi ile daha fonetik bir imlâya kavuşmamız mümkündür. Meselâ /ȫ/ ve /ʾ/ 
işaretleri, ayınlı ve hemzeli kelimelerin yazılışlarını söylenişlerine uygun olarak 
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tesbit etmekte çok faydalı olabilir; yeter ki kesin kurallar konulsun. Bunun için 
de, önce, bu gibi kelimelerin genel kültür dilindeki söylenişlerinin doğru olarak 
tesbit edilmesi gerekir. 

İşte biz, bu yazımızda, imlâmızda yapılması belki de uygun görülecek yeni 
düzeltmelere bir hazırlık olmak üzere ayınlı ve hemzeli kelimelerin genel kültür 
Türkçesindeki doğru söylenişlerini tesbit etmeye çalıştık. Kelimelerin Arap harfli 
imlâlarından sonra transkripsiyonlarını, daha sonra Türkçemizdeki bugünkü 
doğru söylenişlerini, nihayet ayırma yayları içinde İmlâ Kılavuzu’ndaki şekilleri-
ni gösterdik.  

 

l. Ayınlı kelimeler:  

a) İlk hece veya kelime başındaki ayın sesinin hiçbir fonetik değeri yoktur; 
bu gibi kelimeler ayından sonraki normal kısa veya uzun vokalle başlatılır:  

  ,ʿāşık âşık (âşık) عاشق ,ʿaşḳ aşk (aşk) عشق

  ,ʿOs mān Osman (Osman) عثمان

 ,ʿunvān unvan (ünvan) عنوان

ʿūd عودى  ûdî (udi),  

  ,ʿırḳ ırk (ırk) عرق

 ,ʿilm ilim (ilim) علم

ʿ عيسوى sev  Îsevî (İsevi).  

b) İkinci, üçüncü ve dördüncü hecelerin başındaki ayın sesi kelimeyi, bu he-
celerin başından hafif kesmeli okutur:  

  ,vaḳʿa vakʾa (vaka) وقعع 

  .sürʿat sürʾat (sürat) سرعت

  .melʿūn melʾun (melûn) ملعون

  ,mebʿûs mebʾus (mebus) مبعوث

  ,meşʿale meşʾale (meşale) مشعله

  ,şaʿşaʿa şâşaʾa (şâşaa) شعشعه

  .mubāyaʿa mubâyaʾa (mubayaa) مبايعه

Not: l. Bu gibi kelimelerin bazısı kesmesiz söylenir olmuştur:  

 ,sanʿat sanat (sanat) صنعت

  istidʿā istidâ (istida) اصتدعا
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Not: 2. Bazılarında crase olayı olmuştur:  

  ,tebeʿa tebâ (tebaa) تبعه

  ,māʿadā mâdâ (maada) ماعدا

  .müsāʿade müsâde (müsaade) مساعده

Not: 3. İki kelimede, ikinci hece başındaki ayın sesi kendinden sonraki kısa 
vokali uzatmıştır:  

 ,cumʿa cumâ (cuma) جمع

  .defʿa defâ (defa) دفعه

c) Hece sonunda bulunan ayın sesi kendinden önceki kısa vokali uzatır:  

  ,aʿlā âlâ (âlâ) اعال

  ,daʿvâ dâvâ (dâva) دعوا

  ,laʿnet lânet (lânet) لعنت

 ,nuʿmān Nûman (Numan) نعمان

  ,şuʿbe şûbe (şube) شعبە

  ,iʿlān îlân (ilân) اعالن

  ,iʿtibār îtibar (itibar) اعتبار

  ,miʿmār mîmar (mimar) معمار

  ,miʿde mîde (mide) معده

  .istiʿfā istîfâ (istifa) استعفا

d) Son hece veya kelime sonundaki ayın sesi kendinden sonraki kısa vokali 
uzatır:  

  ,māniʿ mânî (mâni) مانع

  ,bāyiʿ bâyî (bâyi) بايع

  ,tābiʿ tâbî (tâbi “bağlı”)1 تابع

  ,ṭābiʿ tâbî (tabi “basıcı”)2 طابع

  .teberruʿ teberrû (teberru) تبررع

Not: l. Bu gibi kelimelerin ikisinde ayın sesi h’ye değişmiştir:  

  ,ṭāliʿ talih (talih) طالع

                                                             
1  Türkçe Sözlük: tabi 
2  Türkçe Sözlük: tâbi 
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  .ṭamaʿ tamah (tamah) طمع

Not: 2. Bir kelimede, ayın sesinin uzattığı vokal kısalmıştır:  

  .cāmiʿ câmi (cami) جامع

Not: 3. Bu gruptan kelimeler, cami hariç, sonu konsonlu kelimeler gibi çeki-
lirler:  

bâyi-e, bâyi-in, bâyi-i.  

e) Kelime sonundaki ayın sesinden önce bir uzun vokal bulunuyorsa, ayın 
sesi, kelimenin yalın halindeki söylenişinde, hiçbir fonetik değer taşımaz:  

  ,vedāʿ vedâ (veda) وداع

  ,mısrāʿ mısrâ (mısra) مصراع

terf ترفيع ʿ terfî (terfi),  

  ,ictimāʿ içtimâ (içtima) اچتماع

  ,intifāʿ intifâ (intifa) انتفاع

  .maṭbûʿ matbû (matbu) مطبوع

Not: Bir kelimede, sondaki ayın sesi, halk söyleyişinde, h’ye değişmiştir:  

  .metāʿ matah (meta, matah) متاع

f) Sonu çift konsonla kapalı bir heceden ibaret kelimelerde ayın sesi ortada 
bulunuyorsa kendinden önceki kısa vokali uzatır:  

تنع  naʿt nât (naıt),  

  ,naʿş nâş (naış) نعش

  ,vaʿd vâd (vait) وعد

  ,vaʿẓ vâz (vaız) وعظ

  .saʿy sây (sây) سعى

Not: l. Bu gibi kelimelerin bazılarında, ayın sesi, kendinden önceki vokal cin-
sinden bir vokale değişir:  

  ,şiʿr şiir (şiir) شعر

  .fiʿl fiil (fiil) فل

Not: 2. Bir kelimede ayın sesinin hiçbir fonetik değeri kalmamıştır:  

  .naʿl nal (nal) نعل

g) Sonu çift konsonla kapalı bir heceden ibaret kelimelerde ayın sesi sonda 
bulunuyorsa kısa i vokaline değişir: 
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  ,cemʿ cemi (cemi) جمع

  ,ferʿ feri (feri) فرع

  .şerʿ şeri (şeri) شرع

Not: Ayınla yer değişen bu kısa vokal bir kelimede uzamıştır:  

  .nevʿ nevî (nevi) نوع

h) Ortada yanyana çift ayın ihtiva eden kelimeler hafif kesmeli okunur: 

  .faʿʿal faʿal (faal) فعال

 

2. Hemzeli kelimeler:  

a) Hece başındaki hemze sesi kelimeyi ortadan hafif kesmeli okutur: 

  .cürʾet cürʾet (cüret) جرأت

  ,neşʾe neşʾe (neşe) نشئه

  ,mesʾūl mesʾul (mesul) مسئول

  .meşʾūm meşʾum (meşum) مشئوم

Not: Bu gibi kelimelerin bazıları kesmesiz söylenir olmuştur:  

  ,mesʾele mesele (mesele) مسئله

  .heyʾet heyet (heyet) هيئت

b) İlk hece sonundaki hemze sesi kendinden önceki kısa vokali uzatmıştır:  

  ,meʾmūr mêmur (memur) مأمور

  ,meʾẕūn mêzun (mezun) مأذون

teʾl تأليف f têlif (telif),  

teʾs تأسيس s têsis (tesis),  

  ,müʾmin mǖmin (mümin) مؤمن

  .rüʾyā rûya (rüya, ruya) رؤيا

c) Sonu çift konsonla kapalı bir heceden ibaret kelimelerde hemze sesi orta-
da bulunuyorsa kısa i vokaline değişir:  

  ,beʾs beis (beis) بأس

  .yeʾs yeis (yeis) يأس

Not: Bu kelimede hemze sesinin hiçbir fonetik değeri kalmamıştır:  

  .reʾy rey (rey) رأى
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d) Kelime sonundaki hemze sesinin de hiçbir fonetik değeri yoktur:  

  ,şeyʾ şey (şey) شىء

 .cüzʾ cüz (cüz) جزء
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“TÜRKÇEMİZ” ADLI ESER DOLAYISİYLE 
 

Her konuda olduğu gibi dil konusunda da bir hayli çekişmeli geçen 1958 yı-
lının son günlerinde Türkçemiz adlı ilgi çekici bir kitap yayımlandı. Yazarı, Nüvit 
Özdoğru adında, dil ve edebiyat alemimizce henüz tanınmamış bir genç. Kitabın 
arka kapağındaki biyografisinden öğrenildiğine göre “1946’da Robert Kolej’in 
Edebiyat Bölümünden mezun olmuş, 1948’de Amerika’ya giderek orada yedi yıl 
kalmış ve Washington Devlet ve Wisconsin Üniversitelerinin Dil, Hitabet ve Ti-
yatro Fakültelerinde yüksek öğrenim ve ihtisasını tamamlayıp” yurda dönmüş-
tür. “Yurda döndükten sonra, geçirmekte olduğu bir boğaz rahatsızlığı neticesi 2 
yıl konuşamamış, zamanını en faydalı bir şekilde kullanmak gayesiyle öteden be-
ri tasarladığı bu kitabı yazmıştır.” 

Kitabın ön kapağına konulan şu cümle eserin ne gibi amaçlarla yazıldığını 
önceden bildiriyor: “Bu kitap, testlerle Türkçe bilginizi ölçecek, kelime dağarcı-
ğınızı zenginleştirecek, hoşça vakit geçirmenizi sağlayacaktır.” Bu cümlede bildi-
rilen ilk iki amaç eserin memleketimiz için yenilik sayılacak bazı özellikler taşı-
dığını müjdeliyor. Gerçekten, dilbilgisi kitapları ve sözlükler dışında, yukarıda 
anılan amaçlara göre yurdumuzda hazırlanıp basılmış herhangi bir eser yok gi-
bidir. Dilbilgisi kitaplarıyla sözlükler ise daha çok öğrencilerin yetiştirilmesi 
amacı ile hazırlanmış ders kitabı veya yardımcı kitap niteliğinde olduklarından 
yetişkinlerin öğrenme ihtiyacını karşılayabilmekten uzaktır. Sonra dilbilgisi ki-
taplarıyla sözlüklerin havası ne de olsa biraz soğukçadır. Öğrencilik çağını çok-
tan geçmiş yetişkinlerin bir öğrenci disiplini ile gramer öğrenmesi, kelime ezber-
lemesi güç hattâ imkansızdır. Hayata atılmış, geçim kaygısına düşmüş kimselere 
bu gibi bilgiler daha çekici ve eğlendirici metodlarla kazandırılabilir. İşte Nüvit 
Özdoğru’nun kitabı bu gerçekler, daha doğrusu bu güçlükler göz önünde tutula-
rak hazırlanmışa benziyor. Kitaptaki “hoşça vakit geçirmenizi sağlayacaktır.” 
ibaresi de eserin, okuyucunun kelime hazinesini ve Türkçe bilgisini onu sıkma-
dan, eğlendirerek arttırmayı amaç güttüğünü göstermektedir. 

Kitap, her biri bir haftalık yedi bölüm halinde tertip edilmiş, her bölüm de 
haftanın günleri sayısınca yediye ayrılmıştır. Yazarın deyişi ile “Günde onbeş ve-
ya yirmi dakikanızı bu kitaba vermekle yedi hafta gibi kısa bir zamanda yüzlerce 
bilmediğiniz kelimeyi öğrenecek, aynı zamanda imlânızı ve telâffuzunuzu kuv-
vetlendireceksiniz.” Günlük derslerin her birinin başına da o gün ele alınacak 
konu veya kelime kümesi ile ilgili olarak, yerli yabancı herhangi bir yazar, düşü-
nür veya devlet adamı tarafından söylenmiş bir söz konulmuş. Bu sözler yazarın 
dil davamızın türlü meseleleri karşısındaki tutum ve davranışını göstermesi ba-
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kımından da ayrıca önem taşıyor. Yazar Türkçenin meseleleri hakkındaki düşün-
celerini, fırsat düştükçe, eser boyunca açıklamış, bu arada başta Nurullah Ataç 
olmak üzere, tasfiyecilere sık sık çatmaktan da geri kalmamıştır. Yazarın dil dev-
rimi konusundaki düşünce ve kanılarını ele almayı sona bırakarak şimdi günlük 
derslerinden ve takip ettiği öğretim metodundan bahsedelim. 

Yazar gazete, dergi ve kitaplarda sık sık geçen fakat anlamları açıkça bilin-
meyen bazı kelimeleri, okuyucuya -kendi deyişi ile söyleyelim- “endirekt 
metod”la öğretme yolunu seçmiştir. Bu metoda göre okuyucuya, önce içinde öğ-
retilmek istenilen kelime bulunan birkaç cümle veriliyor ve okuyucudan cümle 
içindeki kullanılışından o kelimenin anlamını tahmin etmeye çalışması isteniyor. 
Bu işi bittikten sonra okuyucuya bir test uygulanıyor. Bu test çeşitlidir: l) doğru-
yu işaretleme, 2) eksik metni tamamlama, 3) tanımı verilen kelimeyi bulma, 4) 
kelimeyi tanımlama. Bu çeşitli testlerden biri veya birkaçı aracılığı ile anlamı iyi-
ce sezdirilen kelimenin tam karşılığı açıklanmak, bazı kere de etimolojisi veril-
mek suretiyle öğretim işi bitmiş oluyor. 

Kitapta “Modern Usulle Kelime Öğrenme” diye tanıtılan bu metodu yazar 
yüksek öğrenimini yaptığı Amerika’da Amerikalı dilcilerin derslerinden ve eser-
lerinden öğrenmiş. Amerikalı dilcilerin başvurdukları ve “fevkalâde tatminkâr 
neticeler” aldıkları bu metodu Türkiye’de uygulamak istemiş. Bu “endirekt 
metod”un faydalı, hele çekici ve eğlendirici olduğuna şüphe yok. Okuyucu çeşitli 
yoklama usulleri ile, bir bulmaca çözme heyecanı ve zevki içinde, anlamını hiç 
bilmediği veya bulanık olarak bildiği bazı kelimeleri iyice öğrenmek fırsat ve im-
kânını buluyor. Ne var ki yazarın dil davası karşısındaki menfi tutumu eserin 
Türkçe olmaktan çok Osmanlıca sayılabilecek kelimelerle dolmasına sebep ol-
muş. Osmanlıca kelimeleri kullanmaktan kaçınmayan yazarlardan seçtiği örnek-
ler içinde uygun hattâ tutunmuş Türkçe karşılıkları bulunan kelimelerin sayısı 
hayli kabarıktır. Meselâ cezrî, velût, beşuş, dürüşt ve hayırhah gibi sıfatlarla 
menfez, tesanüt, ferda, zulmet, meşher, tevsi, tevzi, teshir, şeamet, hacalet, te-
hevvür, râşe, kâzip, rayiha, mebde, necat gibi isimler Türkçe olmaktan çok artık 
bir ölü dil sayılan Osmanlıca kelimeler değil midir? Namık Kemal’in “Türkçeleş-
miş Arabî ve Farisî kelimeleri Türkçe olarak kabul etmek zorundayız” sözü ile 
Ziya Gökalp’in “Türkçülere göre halk için munis olan ve sun’î olmıyan bütün ke-
limeler millîdir” hükmünü benimseyen yazar yukarıda ancak küçük bir kısmını 
andığımız “lugat”leri “Türkçeleşmiş” veya “halk için munis” kelimeler mi sayı-
yor? Öyle sayıyorsa niçin bu kelimeleri halka öğretmeye kalkışıyor? Türkçeleş-
miş olan, kendisi için “munis” olan kelimeleri halkın bilmesi, çok yakından tanı-
ması gerekmez mi? Üç beş Osmanlıcacı bu “lügat”leri kullanmaya ısrarla devam 
ettikleri için bunlar Türkçe mi sayılacak? Ferda Türkçe ise yarın necedir? Zulmet, 
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meşher, tevsi, tevzi, teshir, tehevvür ve râşe Türkçe ise karanlık, sergi, genişlet-
me, dağıtma, büyüleme, kızgınlık ve titreme necedir? Öğretmek istediği kelime-
lerin büyük bir kısmını halka mal olmamış bu çeşit lügatlerin teşkil ettiği bir ki-
taba “Türkçemiz” adı, doğrusu, hiç yakışmıyor. Böyle bir esere “Osmanlıcamız” 
veya “Osmanlıca Bulmacalar” adı daha uygun düşerdi! 

Evet, genç olduğu anlaşılan, bir yerde de eski harfleri bilmediğini itiraf eden 
Sayın Nüvit Özdoğru Osmanlıca bulmacalar tertip etmek hevesine kapılmış. Bu 
yüzden de bazı önemli yanlışlıklar yapmış. 62. sayfada “Avîze’ye bugün avîze, ya-
rın sarkmak, öbür gün yaltırak dersek, gençler bu kelimelerden hiç birini doğru 
dürüst öğrenemezler ve işte avîze’ye aaaavize derler.” diyor. Böyle söylerken 
kendisinin de o kelimeyi yanlış söyleyen gençlerden olduğunu bilmiyor. Kelime-
nin doğru söylenişi, Farsça aslına da uygun olarak, âvîze değil midir? 222. sayfa-
da da âşifte kelimesinin doğru söylenişinin aşifte olduğuna işaret ediliyor. Bilin-
diği gibi bu kelimenin ilk hecesini teşkil eden vokal de, Farsça aslına uygun ola-
rak, uzun söylenmektedir. Lâedrî kelimesi, 39. sayfada, şöyle açıklanıyor: ‘‘Farsça 
lâ edrî, “bilmem” manasındadır.” Halbuki kelimenin başındaki lâ edatı “ben 
Arapçayım!” diye bağırmaktadır. 127. sayfada da “Hâkî, Hintçedir.” deniliyor. Bi-
lindiği gibi bu kelime Farsçadır ve “toprak” anlamındaki hâk kelimesinden ya-
pılmış bir sıfattır; Hintçeye de Farsçadan geçmiştir. 60. sayfada da önemli bir 
yanlış var. “Mücevherat Farsça aslında muzahrafat demektir.” deniliyor. Bir kere 
mücevherat kelimesi, her ne kadar Farsça gevher kelimesinden gelmekte ise de, 
bu şekli ile artık Farsça değil, Arapçadır. Sonra, daha önemlisi, mücevherat keli-
mesi aslında muzahrafat anlamında değil, fakat muzahrafat, mücevherat anla-
mındadır! Kişi iyice bilmediği kelimeleri açıklamaya kalkışırsa işte böyle mücev-
herat’ı çer-çöp yapıverir! 

Gelelim yazarın Türkçe hakkındaki kanılarına... Sayın Nüvit Özdoğru dilimi-
zin birçok basit fikirleri ifadeye yeterli olmadığını söylüyor (s. 105). Örnek ola-
rak da bazı İngilizce cümleler veriyor: Biri şu: “Find me a wife!”. “Bu alelâde sözü 
Türkçe söyleyemiyoruz.” diyor. “Bana bir eş bulun!” desek, “Briç oynamıyoruz” 
derlermiş. “Bana bir harem bulun!” desek, “Selamlık neyine yetmiyor?” diye so-
rarlarmış. “Bana bir karı bulun, karı!” desek bizi ayıplarlarmış. Nüvit Özdoğru bir 
dille söylenmiş herhangi bir sözün başka bir dile kelimesi kelimesine çevrilebil-
mesi gerektiğine mi inanıyor? İngilizce “Find me a wife!” cümlesi Türkçeye “Beni 
evlendirin!” diye çevrilemez mi? Sonra karı kelimesinin “bayağı kadın” anlamı 
yanında “zevce” anlamı yok mudur? Evlendirme memurları evlenen çiftlere “Sizi 
karı koca ilân ediyorum!” demiyorlar mı?” “Karımla tanışıyor musunuz?”, “Filân-
ca, karısını boşamış.”, “Avrupa’ya karısını da götürdü.” gibi cümlelerde hakaret 
mi var? Nüvit Özdoğru’nun dilimizin basit fikirleri ifadeye elverişli olmadığı yo-
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lundaki kanısına katılmıyoruz. Türkçe söyleyemediğimiz bazı fikirler belki vardır 
ama bunlar herhalde sayın yazarın iddia ettiği gibi basit, basbayağı sözler olmasa 
gerektir. 

Dil devrimi ve tasfiyeciler hakkındaki fikirlerine gelince: kitabının çeşitli 
yerlerinde Dil Kurumuna, “kelime imâlcileri”ne, başta rahmetli Ataç olmak üzere 
tasfiyecilere çattığı, çatmaktan hoşlandığı halde sevinçle görüyoruz ki Sayın 
Nüvit Özdoğru da dil devriminin etkisinden kendisini kurtaramamıştır. Bunun en 
açık kanıtı dilidir. Kitabını Osmanlıcacı yazarların tumturaklı cümleleri ile doldu-
ran yazar, istemeyerek veya farkında olmayarak, deyişini yeni kelimelerle süs-
lemiştir, işte sık sık kullandığı Türkçe karşılıklardan bazıları: övgü, özetlemek, 
deyim (s. 15), öğretmen, okul, öğrenci (s. 18), öğretim, özel, dönem (s. 19), kesin, 
demeç, dergi, kapsamak, genel, öğrenim (s. 21), uygulanmak (s. 233), konu (s. 
40), yazar (s. 43), ilgi (s. 52), sözdizimi (s. 60), kural toplum (s. 61), gelişme, 
kavram, terim, sonuç (s. 62), vb. vb. 

Evet, sayın yazar da dil devriminden yanadır. Ancak devrimcilerden bir farkı 
var: devrimciler Türkçede eski yeni, yani yaşayan veya tutunmuş bir karşılığı 
olan kavramların Osmanlıcasını kullanmıyorlar; bunun dil davası karşısındaki 
tutumları ile bağdaştırılamayacağını, bir çelişme olacağını biliyorlar. Sayın Nüvit 
Özdoğru ise Türkçe kelimelerin yanı sıra bunların Osmanlıca karşılıklarını kul-
lanmakta bir sakınca görmüyor; aynı sayfada hattâ art arda gelen cümlelerde, 
meselâ, hem okul hem mektep, hem öğretmen hem hoca, hem öğretim hem tah-
sil, hem önemli hem mühim, hem kural hem kaide, hem terim hem ıstılah, hem 
sonuç hem de netice kelimelerini kullanabiliyor. İngilizcenin yarım milyonluk ke-
lime hazinesine imrenen ve dilimizin kelime kadrosu bakımından çok fakir oldu-
ğuna yanıp yakınan yazar Türkçeyi böyle zenginleştirecekse “Vay!” o Türkçenin 
haline! 

Son olarak bir noktaya daha dokunmak isteriz: Devrimden bu yana dil ko-
nusu üzerinde pek çok eser yayımlanmıştır. Yalnız Dil Kurumunca yayımlanan 
eserlerin sayısı ise 200’ü bulmaktadır. Ortada faydalanılacak bunca eser varken 
sadece Kurumun ve Mustafa Nihat Özön’ün sözlüğü ile İsmail Habib Sevük’ün 
“Dil Dâvası” adlı kitabını kaynak olarak gösteren yazarın Türkçe üzerine bir eser 
yazması, doğrusu, büyük cesarettir. 



14 

KELİME YARATIRKEN 
 

Şinasi’den beri süregelen dili sadeleştirme hareketi Türkçeyi, kelime hazi-
nesi bakımından, hayli fakirleştirmişti. Cumhuriyet çağında dil davası devletçe 
ele alındıktan ve Türkçeyi yabancı unsurlardan temizleme işine hız verildikten 
sonra dilimizin kelime kadrosu daha da daralmış oldu. Üstelik yazı devrimi ile 
iyice yöneldiğimiz Batı dünyasından, bu medeniyetin kavramları, kendi kılıkları 
ile, Türkçeye akın etmek üzereydiler. Doğu dillerinin yüzlerce yıllık baskısından 
kurtulmak yolunda olan dilimiz bu defa da Avrupa dillerinin kelime istilasına uğ-
ramak tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyordu. Arapça-Farsça kelimelerin son di-
renmelerini kırmak ve Türkçeyi Batı dillerinin zorlamaları karşısında ikinci bir 
gafletle başıboş bırakmamak için tedbirler aranmaya başlandı. Eski kaynaklara 
ve halk ağızlarına başvuruldu. Buralarda, yazı dilini konuşan çevrelerce unutul-
muş veya bilinmeyen birçok Türkçe karşılıklar bulundu. Bu karşılıklar, kılavuz-
lar, tarama ve derleme dergileri ile aydınların ve yazarların faydalanmasına su-
nuldu. Fakat eski kaynaklarla ağızlardaki karşılıklar çok eksikti. Bulunanların 
büyük bir kısmı da, çeşitli sebeplerden, ihtiyacı karşılamaktan uzaktı. Türkçeyi 
sadeleştirmek ve millîliğini koruyarak kelime hazinesini zenginleştirmek için tek 
yol kalıyordu artık: kelime yaratmak! Gerçekten, kökleri ve yapım ekleri bakı-
mından çok zengin olan Türkçeyi kelime kadrosu bakımından da zenginleştir-
mek için tek çıkar yol kelime yaratmaktı. Dil davası aşağı yukarı yüzyıllık bir iş 
olduğu halde bu çıkar yola Cumhuriyet çağına kadar, nedense, başvurulmamıştı. 
Gerçi Ziya Gökalp “Halk lisanında karşılık bulunmadığı takdirde Türkçenin kıyasî 
edatları, kıyasî terkip ve tasrif usulleri ile yeni kelimeler ibda etmek” gerektiğini 
söylemişti. Fakat ne kendisi, ne de öbür Türkçüler bu “umde”yi uygulamadılar. 
Birçok işler gibi, kelime yaratma işi de ilk defa Cumhuriyet çağında, Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti ile çevresindeki ülküdaşlar tarafından ele alındı. Zaman zaman 
artan veya azalan bir hızla bugüne kadar yürütülen kelime yaratma hareketi sa-
yesinde, Türkçe, yüzlerce yerinde ve güzel karşılıklar kazandı. 

Kelime yaratma işi bugün de devam etmektedir. Çünkü dilde atılması gere-
ken, fakat uygun bir karşılık bulunamadığı için bırakılamayan daha yüzlerce 
“lûgat” vardır. Batıdan da yeni yeni yüzlerce kavram gelmektedir. Bunların Türk-
çe karşılıklarını bizden başkası bulacak veya koyacak değildir. Sayın Agâh Sırrı 
Levend’in de pek haklı olarak dediği gibi: “Kelimelerin gökten inmesini bekleye-
cek değiliz. Bunlar ancak yaratmak ve üretmekle meydana gelir ve böylece dile 
mal olur. Eğer Türk dilinin zenginleşmesini istiyorsak, bir yandan dilimize mu-
sallat olan yabancı kelimeleri atmalı, bir yandan da muhtaç olduğumuz yeni ke-
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limeleri yaratmalıyız. Aksi halde yapısı ve fiil çekimi bakımından esasında çok 
zengin olan Türk dilini kısır bırakmış oluruz.”1 

Evet, dili kendi haline bırakmanın her şeyi halledeceğine inanan bazı gafille-
rin bütün direnme ve karşı koymalarına rağmen, Türkçeyi zenginleştirme davası 
ülkücü bilgin ve yazarların çalışmaları ile hallolma yolundadır. Gün geçmiyor ki 
gazete ve dergilerde bu davaya inanmış olan yazarların kendi kurdukları birkaç 
yeni kelime ile karşılaşmayalım. Hususuyla genç nesilden yazar ve sanatçılar, 
büyük bir şevk ve hevesle, kelime yaratma işine koyulmuş bulunuyorlar. Bu, 
şüphesiz ki, sevinilecek bir olaydır. Şu veya bu kavram için yaratılan ve teklif edi-
len karşılıklardan yerinde ve uygun olanları tutunacak, giderek öbür yazarların 
kalemine, oradan da halkın diline mal olacaktır. Türkçenin kelime kadrosu da, 
böylece zenginleşecek ve dilimiz dünyanın zengin dilleri ile boy ölçüşecek bir se-
viyeye ulaşacaktır. Bundan zerrece şüphemiz olmasın. 

Ne var ki her türlü yaratıcılığın bir tekniği olduğu gibi, kelime yaratmanın da 
bir yolu-yöntemi, bir “ilmi” vardır. Nasıl bazı teknik bilgiler öğrenilmeden her-
hangi bir sanat alanında yaratıcılığa geçilemezse, dil, dilin tarihi, kuralları ve 
kökleriyle eklerinin niteliği hakkında yeter derecede bilgi sahibi olunmadan da 
kelime yaratıcılığına girişilemez, girişilmemelidir. Çünkü her dil, aslında, istisna-
ları olmakla birlikte düzgün işleyen birtakım kuralların bütünüdür. Bu bakımdan 
yaratılacak kelimelerin, kavramı karşılayacak nitelikte olmaları bir yana, dilin 
yapısına ve kurallarına uygun bulunmaları gerekir. Aksi halde dilbilimi diye bir 
bilimin mevcut olmadığı çağlarda halk tarafından şaşılacak derecede düzgün ku-
rallı olarak yaratılmış dili, yapısına ve kurallarına aykırı bir sürü kelime ile dol-
durmuş oluruz. Zira unutmayalım ki yanlış kurulmuş kelimelerin de bir tutunma 
şansı vardır. 

Bizde kelime yaratmaya hevesli olanların bu işin tekniğine önem verdikleri 
pek iddia edilemez. Çoğu sanatçı olan genç yazarlar, belki de bu yüzden, işin ilmî 
yönünü ihmal ediyor, kelime yaratmada daha çok dil sezgilerine dayanıyorlar. 
Evet, kelime yaratıcılığı, adı üstünde, bir sanat çalışmasıdır; kuvvetli bir dil sa-
natçısı sezgisi, hattâ esini ister. Fakat öte yandan da bir bilim işidir; bir dil uzma-
nınınki kadar değilse de ana dili öğrenimi görmüş bir Batılı aydınınki kadar gra-
mer bilgisine ihtiyaç gösterir. Kelime yaratma işinde dil sezgisi ile dil bilgisi el ele 
vermelidir. Biz bu yazımızda, kelime yaratıcılığında pek aceleci ve hızlı oldukla-
rını gördüğümüz heveslilere şimdilik faydalı olur düşüncesiyle, kelime yaratır-
ken uyulması gereken bazı ana prensipleri ele almak istedik. 

                                                             
1  “Türk dili nasıl zenginleşir”, Türk Dili, 1 Haziran 1954. 
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Kelime yaratırken göz önünde tutulması ve uyulması gereken, başlıca iki 
prensip bulunduğu kanısındayız. Bu prensipler şunlardır:  

l) Yaratılacak kelime Türkçenin fonetik, morfoloji ve sentaks kurallarına uy-
gun olmalıdır;  

a) Yaratılacak kelime Türkçenin fonetik kurallarına uygun olmalıdır. Meselâ 
il isminden -daş eki ile hemşehri karşılığı bir kelime yaratmak istediğimizi düşü-
nelim. Yaratacağımız kelime ildeş değil, ildaş olacaktır. Çünkü -daş eki vokal 
uyumuna girmeyen eklerdendir; ince vokalli kelimelere de -daş olarak eklenir: 
dindaş, meslektaş gibi. 

b) Yaratılacak kelime Türkçenin morfoloji kurallarına uygun olmalıdır. Me-
selâ Fransızca interessant kelimesine karşılık olarak kurulan ilginç kelimesi bu 
prensipe aykırıdır. Çünkü ilgi kelimesi isimdir. Buna eklenen -nç eki ise isimlere 
değil, fiillere eklenen bir ektir: kork-’tan korkunç gibi. Yine meselâ çevirmen ke-
limesi Türkçenin morfoloji kurallarına aykırı olarak kurulmuştur. Çünkü 
-man/-men eki fiillere değil, sıfatlara eklenen bir ektir: koca, kocaman; küçük, 
küçümen gibi. Bu ekin fiil köklerine eklenmesi ve taşımadığı bir anlamın kendi-
sine yükletilmek istenmesi dilin kurallarını bozmak olur. 

c) Yaratılacak kelime Türkçenin sentaks kurallarına da uygun olmalıdır. Me-
selâ international karşılığı olarak kurulan arsıulusal kelimesi dilimizin sentaks 
kurallarına aykırıdır. Bu kelime arası kelimesinin arsı şekline sokulması ve ulu-
sal’ın önüne getirilmesiyle kurulmuştur. Kurala göre uluslar arası şeklinde ku-
rulması gerekirdi. 

2. Yaratılacak kelime şivemizin kurallarına da uygun olmalıdır. Bu prensipi 
de üç ayrı bölüm halinde açıklamaya çalışalım: 

a) Yaratılacak kelime şivemizin fonetik kurallarına uygun olmalıdır. Meselâ 
kelime karşılığı olarak kurulan tilcik şivemizin fonetiğine aykırıdır. Çünkü kök 
olarak alınan til kelimesinin şivemizdeki söylenişi dil’dir. 

b) Yaratılacak kelime şivemizin morfoloji kurallarına uygun olmalıdır. Başka 
şivelerde olup da Türkiye Türkçesinde bulunmayan kök ve eklerle kelime ya-
ratmamalıyız. Bir vakitler meb’us karşılığı olarak kurulan saylav kelimesi, bu ba-
kımdan iyi bir örnektir. “Seçmek” anlamındaki sayla- fiili ve buna eklenen 
-av/-ev eki Türkiye Türkçesinde yoktur. Şivemize yabancı olan bu kök ve ekle 
kurulan saylav kelimesi, belki de bu yüzden, tutmamıştır. -av/-ev ekinin şive-
mizdeki karşılığı -ı/-i ekidir. Başka Türk şivelerinde, meselâ Kumukçada -av/-ev 
eki ile kurulmuş kelimelerin bizdeki karşılıkları bu -ı/-i eki ile yapılmıştır. Mese-
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lâ Arapça sual kelimesinin Kumukçadaki karşılığı sorav, bizdeki karşılığı ise so-
ru’dur. 

c) Yaratılacak kelime şivemizin sentaks kurallarına da uygun olmalıdır. Me-
selâ Fransızca psychologie kelimesinin karşılığı olarak kurulan ruhbilim kelimesi 
şivemizin sentaks kurallarına aykırıdır. Bunun ruh bilimi olması gerekirdi. Bu-
nun gibi, bir isimle bank kelimesinden yapılan Sümerbank, Etibank, Denizbank 
kelimeleri de Türkiye Türkçesinin sentaks kurallarına aykırıdır. Çünkü şivemiz-
de, bu şekilde birleştirilmek istenen iki isimden ikincisinin iyelik eki alması şart-
tır. Yerbilim, gökbilim gibi birleştirmeler başka Türk şivelerinde, meselâ 
Kumukçada, kurala uygun sayılabilir. Çünkü Kumukçada meselâ nar ve çiçek ke-
limeleri nar çiçek (=nar çiçeği) şeklinde, iyelik eksiz olarak, birleşebilirler. Ama 
bu türlü birleşme Türkiye Türkçesinde yoktur. 

Saydığımız bu prensiplere uyabilmek için, daha önce de söylediğimiz gibi, 
Türkçenin gramerini, tarihî gelişmesini ve şivemizin kurallarını iyi bilmek gerek-
tir. Bu bilgiler de, en iyi şekilde, Türkçenin grameri konusunda Batıda ve bizde 
yazılmış ilmî eserlerden edinilebilir. Bu ise, hayli zaman ve emek sarfını gerekti-
ren ciddî bir çalışma ister. Dile kelime kazandırmak gibi zevkli ve övünülecek bir 
iş için bu güçlüğü göze almasını bilelim. 



 

 

15 

KURUMU SUÇLANDIRMA HASTALIĞI 
 

Milliyet gazetesinin 8.2.1959 tarihli sayısında Peyami Safa’nın “Yüzde yüz-
cülük illeti” başlıklı bir yazısı var. Yazar, Dil Kurumunu yüzde yüz öz Türkçeci 
olmakla suçlandırıyor; “Türk Dil Kurumu, kendisine ilimden ziyade, sınırlarını 
çizmediği ve mahiyetini tayin etmediği bir devrimciliği kılavuz olarak tanımıştır. 
Atatürk’ümüzün de reddettiği bir yüzde yüzcülük peşinde kazanılan hayratı da 
berbat ettiğinin hâlâ farkında değildir. Osmanlıcadır diye Türkçemizin iliklerine 
işlemiş, aydın, halk, hattâ en bilgisiz köylü diline girmiş kelimelerin katliamına 
devam ediyor.” diyor. 

Bu suçlama yeni değildir; Kurumun ömrüne eşit bir tarihi vardır. Kurum, 
kurulduğu yıldan bugüne kadar, bazı yazarlarca suçlanıp durmuştur. Bunlar, Ku-
rumun yirmi beş yılı aşan ömrü boyunca tutumunda meydana gelen değişiklikle-
ri ve hele 1951 yılında toplanan olağanüstü kurultayda amacının hiçbir tereddü-
de yer vermeyecek tarzda yeniden tesbit edildiğini unutarak veya hatırlamak is-
temeyerek, Kurumu suçlandırmaktan hoşlanırlar. Kaç defa söylendi, yazıldı: Ku-
rumun amacı yüzde yüz tasfiyecilik değildir. Tüzüğünde de açıkça belirtildiği gi-
bi, Türk Dil Kurumunun amacı, dilimizin özleşmesini ve bütün bilim, teknik ve 
sanat kavramlarını karşılayacak yolda gelişmesini devrimci bir anlayışla ve bilim 
metotlarına uygun olarak sağlamaya çalışmaktır. Bu ifadeden de açıkça anlaşıla-
cağı üzere Kurumun iki vasfı vardır. Kurum dil çalışmalarını bu iki vasfın birlikte 
çizdiği yola göre yürütür. İddia edildiği gibi, bilime ve bilim metotlarına sırt çe-
virmiş değildir. Bilim metotlarına uygun olarak hazırladığı ve yayımladığı eserler 
ortadadır. 

Kurumun ikinci vasfı olan devrimcilik de ‘‘sınırları çizilmemiş ve mahiyeti 
tayin edilmemiş bir devrimcilik” değildir. 1951 yılından beri her kurultayda 
olanca açıklığıyla ortaya konulan bu devrimcilik anlayışı Kurumun organı olan 
aylık Türk Dili dergisinde çıkan çeşitli yazılarla da tereddüde yer vermeyecek 
tarzda açıklanmış ve duyurulmuştur. Amaç maddesindeki ‘‘özleşme”, tasfiyecilik 
demek değildir. Genel Yazman Agâh Sırrı Levend’in son kurultaydaki açış ko-
nuşmasında da tekrar belirttiği gibi. Kurum “özleşme” sözüyle, Türk dilini, ba-
ğımsızlığını bozan yabancı unsurlardan bilim metotlarıyla temizlemeyi kasdeder. 
Yerlerine daha güzel Türkçe karşılıklar bulmadan da dile yerleşmiş olan kelime-
leri çıkarıp atmayı düşünmez. Kurumun bu tutumda olduğunun en açık kanıtları 
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çeşitli yayınlarında kullanılan dildir. Türk Dili dergisinde kitap yerine betik, mek-
tup yerine beti mi kullanılıyor? Sadece adının altında “aylık fikir ve edebiyat der-
gisi” ibaresi bile Kurumun yüzde yüz tasfiyeci olmadığını anlamaya yeter. 

Peyami Safa o yazısında, Dergide tefrika edilen “Türkçeleri varken yabancı-
larını kullanmayalım” sözlüğünde geçen iki kelimenin karşılıklarına takılmış. 
Bunlardan ilki kâşif karşılığı olarak teklif edilen bulan ve bulucu kelimeleri. Ya-
zar: “Bulan ve bulucu kelimeleri kâşif’i karşılamaz. Bulmak ve keşfetmek ayrı 
mânalar taşır... Avrupa dillerinde de ayrı kelimelerle ifade edilen bu mânaları tek 
kelimeye sığdırmak dilimizi hem fakirleştirir, hem de küçük büyük mâna farkla-
rını siler süpürür.” diyor. Bulmak ve keşfetmek kavramlarının başka dillerde ayrı 
kelimelerle ifade edilmekte olması Türkçede de böyle olmasını mı gerektirir? Bi-
zim ayrı kelimelerle adlandırdığımız bazı kavramları da Avrupalılar tek kelime 
ile ifade ediyorlar. Kaldı ki bulmak fiili keşfetmek kavramını da karşılar. Koch ve-
rem mikrobunu buldu cümlesi buna örnektir. 

Sayın yazarın takıldığı ikinci kelime kemiyet karşılığı olarak teklif edilen ni-
celik’tir. Peyami Safa: “Kemiyet kelimesine nicelik karşılığını uygun bulmak daha 
da hatalıdır. Nice sözü kemiyet ve miktar değil, çokluk ifade eder.” diyor ve ”Yü-
celerden yücesin - Kimse bilmez nicesin” mısralarını örnek göstererek bu keli-
menin bir de hal ve keyfiyet anlamı olduğunu söylüyor. 

Aslı neçe olan ve soru zamiri ne ile “miktar” anlamı taşıyan -çe ekinden ya-
pılmış olan bu kelime, sonraları Peyami Safa’nın işaret ettiği anlamları da ka-
zanmış olmakla birlikte, Türkçede ilkin, kuruluşuna uygun olarak, “ne miktar, ne 
kadar, kaç” anlamında kullanılmıştır. Nitekim Divanü Lûgat-it-Türk’teki ‘‘Avcı 
neçe al bilse adığ ança yol bilir=Avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir” 
(bkz. c. I, s. 63) sözü ile “Neçe yarmak birdiñ=Kaç para verdin?” (bkz. c. III, s. 
220) cümlesi kelimenin Eski Türkçede bu anlamda kullanıldığını açıkça göster-
mektedir. Osmanlıcada nice tarzında telaffuz edilen bu kelimeden -lik ekiyle ya-
pılmış olan nicelik kelimesi de, “kemiyet” karşılığı olarak, yüzyıllarca kullanılmış-
tır. Nakşibendî şeyhlerinden Sofyalı Nimetullah Efendi’nin 1540 yılında yazdığı 
Farsça-Türkçe sözlükle Amasyalı Deşişî Mehmet Efendi’nin 1580’de tertip ettiği 
yine Farsça-Türkçe sözlükte “kemiyet” anlamındaki Farsça çendînî kelimesi 
Türkçe nicelik kelimesi ile karşılandığı gibi (bkz. Tanıklariyle Tarama Sözlüğü, c. 
III, s. 524 ve c. IV, s. 590), müellifi bilinmeyen, fakat XVII. yüzyılda yazıldığı sanı-
lan bir Arapça-Türkçe sözlükte de kemiyet kelimesinin karşısında yine bu nicelik 
kelimesi görülmektedir (bkz. aynı eser, c. III, s. 524). 

Bu tanıklar açıkça gösteriyor ki nicelik kelimesi Osmanlıcada, sadece “çok-
luk” ve “keyfiyet” anlamında değil, fakat kuruluşuna uygun olarak, “kemiyet” an-
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lamında da kullanılmıştır. Nice kelimesindeki “çokluk” anlamı da zaten buradan 
çıkmıştır. 

 

Soylu Bir Kelime 

Peyami Safa’nın ertesi günkü Milliyet’te yine dil konusu ile ilgili bir yazısı 
daha çıktı. Yazar, sevdiği ve doğru bulduğu bazı yeni kelimelerle sevmediği ve 
yanlış bulduğu bazı karşılıkları sıralamış. Sevmediği ve yanlış bulduğu yeni keli-
meler arasnda “keyfiyet” karşılığı olarak teklif edilen nitelik kelimesi de var. Sa-
yın yazar bu kelime için şöyle diyor: “Kökü karanlık. Qualitalif mânasına gelen 
keyfî mânasına nisbî sıfattan mahrum. Nitelikli ancak kaliteli mânasına gelir, 
onun da yeri başkadır. Kısır, tarihsiz ve soysuz kelime”. 

Nitelik kelimesinin kökü hiç de karanlık değildir. Bu kelime Eski Türkçedeki 
neteg kelimesinden gelir. Soru zamiri ne ile “gibi” anlamındaki benzetme edatı 
teg’den meydana gelen bu kelime Eski Türkçede, kuruluşuna uygun olarak, “ne 
gibi, nasıl” anlamında kullanılmıştır. Divanü Lûgat-it-Türk’teki “Netegsen?= Na-
sılsın?” (bkz. c. I, s. 392) ve “Köñlüñ neteg?=Gönlün nasıl?” (bkz. c. III, s. 366) gi-
bi cümleler kelimenin bu anlamda kullanıldığını açıkça göstermektedir. Bu neteg 
kelimesi ilk Anadolu metinlerinde aynı anlamda, fakat nite şeklinde görülür. İşte 
XIII. yüzyıl sonlarında yazılmış bir Yusuf-Zeliha mesnevisinden üç mısra: 
“Eyttüm kardaş kardaşa nite kıya?”, “Yavuz iş nite kılursın ey kişi?”, “Yusuf 
eydür: Nitedür babam hali?” (Şeyyad Hamza, Yusuf ve Zeliha, nakleden: Dehri 
Dilçin, Ankara 1946, TDK yayını, sayfalar: 6, 36 ve 75). 

Nite kelimesi bu anlamıyla son zamanlara kadar kullanıldığı gibi, bundan 
-lik ekiyle yapılmış olan nitelik kelimesi de “keyfiyet” ve “mahiyet” anlamlarında 
Osmanlıcada yüzyıllarca kullanılmıştır. Bu gerçeği görmek ve anlamak için 
Tanıklariyle Tarama Sözlüğü’ne bir göz atmak yeter. Bu bile gerekmez; bugün de 
kullanılan nitekim (=nasıl ki) sözü nite kelimesinin “keyfiyet” anlamı taşıdığını 
açıkça gösteren canlı bir tanıktır. 

En aşağı bin üç yüzyıllık bir tarihi olan, soylu soplu, yapısı ve anlamı bilinen, 
kökü nitekim sözünde bugün bile yaşayan bir kelimeyi de “kökü karanlık, tarih-
siz ve soysuz” diye kötülersek hangi Türkçe kelimeyi benimseyip seveceğiz? 

 

Türkçenin Temelleri veya Hacı İbrahim Efendi 

11.2.1959 günkü Milliyet’te Ulunay’ın da “Lisan ve Lehçe” başlıklı bir yazısı 
var. Orhan Seyfi Orhon Havadis’teki bir fıkrasında Ermeni yurttaşlarımızın artık 
şivelerini düzelttiklerini, bunun da yazı devrimi, azınlık okullarına Türkçe öğre-
timinin sokulması, Türkçe gazetelerin teknik ve sürüm bakımlarından azınlık ga-
zetelerini geçmiş olması ve Türkçenin Arap ve Fars gramerinden kurtarılması ile 
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mümkün olduğunu yazmış. Ulunay bu düşünceye katılmıyor: “Harf inkılabı oku-
ma yazmayı kolaylaştırmıştır, fakat bunun şiveye ne dereceye kadar tesiri olaca-
ğını bilmem, zira bizim şimdiki alfabemizde eksik harfler vardır. Meselâ bir (katil 
vak’ası) mânasına gelen (katil) kelimesi ile (birini katleden) mânasına gelen (ka-
til) kelimesini ayırt edemiyoruz. (k) harfinden sonra gelen sedalı harfin üzerine 
bir aksan konulunca (k), (kef) oluyor, bu bir noksandır.” diyor. 

Bilinen hikâye. Yazı konusu açıldı mı, Osmanlıca ve Arap alfabesi hayranı 
olanlar, öteden beri hep bu eksikliği öne sürerler. Yeni yazıda katil’le katleden 
anlamındaki katil’i ayırt edemiyormuşuz... Bu da büyük bir eksiklik imiş... 

Bunu ileri sürenler eski yazının sayısız eksikliklerini niye hatırlamak iste-
mezler? Eski yazının eksiklikleri daha çok değil miydi? Kol’la kul’u, göz’le güz’ü, 
on’la un’u ayırt edebiliyor muyduk? Evrak’la orak’ın ayrı ayrı imlâları mı vardı? 
Dahası var: Eski yazı Arap alfabesi olduğu halde, Arapça bilgisi kıt olanlar bu dil-
den geçmiş kelimeleri bile yanlışsız okuyabilirler miydi? 

Katil’le katil’i ayırt edemiyormuşuz... Bu da eksiklik mi? Bütün uzun vokalle-
ri yazıda gösteriyor muyuz? Katil’i de işaretsiz yazar, söylenişini ayrıca belletiriz, 
“katil vakʾası” yerine de “öldürme olayı” deriz, olur biter. 

Ulunay o yazısında “Türkçeyi Orhan Seyfi’nin dediği gibi Arap ve Fars gra-
merinden kurtardık. Yerine ne koyduk? Hava, cıva... Bir lisan sağlam temeller 
üzerine kurulmazsa yayılmaz, lehçe halinde mahallî bir dil şeklinde kalır.” diyor. 
Sormak isteriz: Dilimizden attığımız Arap ve Fars dili kuralları yerine başka dil-
lerin kurallarını mı koymalıydık? Türkçe diye bir dil ve grameri yok mudur ki 
Ulunay sağlam temeller üzerine yeni bir dil kurmaktan bahsediyor? Arap ve Fars 
dili kurallarını kaldırıp attık; Türkçe kendi kural ve imkânlarıyla başbaşa kaldı. 
Hiç gramersiz dil olur mu? Sağlam kuralları olmayan bir dil yüzyıllarca üç kıtada 
konuşulur, yazılır ve Arapça, Farsça gibi “mazbut lisan”ların büyük çapta etkile-
rine rağmen yaşayabilir, benliğini koruyabilir mi? 

Ulunay ‘“Gramersiz ve imlâsız kaldıktan sonra lûgat kitabı da yazılmadı.” di-
yor. Yazılanlar lûgat değil, sözlükmüş. Bir kelimenin söylenişini ve anlamını öğ-
renmek için bugün bile Salâhî’ye, Muallim Naci’ye ve Şemseddin Sami’ye başvu-
ruyormuşuz. 

Doğrudur, o Osmanlıca kamuslarını bugün bile açtığımız oluyor. Ama ne 
için? Osmanlıca metinlerde geçen bazı Arapça veya Farsça kelimelerin ait olduk-
ları bu dillerdeki -Türkçedeki değil- asıl söyleniş, yazılış ve anlamlarını öğren-
mek için. Yoksa aslında Arapça veya Farsça olup da Türkçeleşmiş kelimelerin 
söylenişlerini bunlardan öğrenemeyiz artık. Kamus-i Türkî, meselâ kadı, sâhi, ta-
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lih, tövbe ve nöbet gibi kelimelerin söylenişlerini kâdî, sahîh, tâliʾ, tevbe ve nev-
bet olarak gösterir. Bunlar kelimelerin Türkçedeki değil, fakat medreseli ağzın-
daki söylenişleridir. Bunlar mı bize doğru telaffuz öğretecek? 

Türkçenin grameri yok, imlâsı bozuk, sözlüğü yetersiz... Ulunay, dil konu-
sundaki bütün yazılarında olduğu gibi, bu yazısında da Arapçayı, Farsçayı ve 
Osmanlıcayı övüyor, Türkçenin bunlarsız edemeyeceğini, ayakta duramayacağı-
nı, çünkü temellerinin çürük olduğunu söylüyor. Vaktiyle rahmetli Muallim Na-
ci’nin karşısına yine rahmetli Hacı ibrahim Efendi de aynı iddia ile çıkmıştı. 65 
yıllık geçmişi olan eski bir hikâye. Demek hâlâ tekrarlayanlar oluyor? 

 

Sen de mi Brütüs? 

Türk Düşüncesi dergisinin şubat sayısında M. Necmettin Özdarendeli Os-
manlıca düşmanlığına ve düşmanlarına çatıyor: “Otuz yıla yakın bir zamandan 
beri hiç durmaksızın, hep osmanlıca ile uğraştık, osmanlıca ile savaşıp onunla 
hesaplaştık. Ve bu mücadele Türkçenin zaferi ile sonuçlandı. Ama artık yeter! Şu 
lüzumsuz, haksız ve zararlı osmanlıca düşmanlığına bir son verelim... Hâlâ, çok-
tan ölüp gitmiş bir Osmanlıca ile uğraşarak vakit geçiren ve bunda ısrar eden 
devrimcilerin bu yersiz hareketleri de, batı dillerinin türkçeyi istilâsını kolaylaş-
tırıyor.” diyor. 

Özdarendeli yazdığı dergide yayımlanan Osmanlıca makaleleri görmüyor 
mu? “Müslümanlıkta reform lazım mıdır?” soruşturmasına verilen cevaplardan 
birinde, bir sayfa içinde, “ilâhiyat-ı nasraniye âlimi, vekâlet-i İsevîye makamının 
câlisi, kilisenin mevzuat-ı asliyesinin tağyiri, mütecasirlere karşı himayekâr ve 
tecvizkâr, dinin usul ve furûuna mugayir, saha-i ilmiyeleri dışındaki, ordunun er-
kân-ı fenniyesinden bulunmayan, Resûl’den müntakil” gibi nice Osmanlıca ibare 
var. Bunlar Osmanlıca tehlikesinin henüz ortadan kalkmadığını, gerilikçi çevre ve 
yazarlarca yaşatılmak istendiğini göstermiyor mu? 

Özdarendeli bir kelimenin Türkçesi yoksa, Osmanlıcasını Frenkçesine tercih 
etmemiz gerektiği kanısında. Bu da tartışılmaya değer. Bir kavramın Frenkçesi 
de dile girmişse niçin Osmanlıcasını buna tercih edelim? Okullarda Arapça, Fars-
ça mı okutuluyor? Gençleri Camiülezher’e değil, Batı üniversitelerine yolluyoruz. 
Aydınlarımız Frenkçe bildikleri için bu kelimeleri, Arapça-Farsça karşılıkların-
dan daha açık, daha seçik anlıyorlar. Üç-beş kişinin bildiği hars kelimesini kul-
lanmaktansa, çoğunluğun bildiği kültür’ü tercih etmeliyiz. 

Özdarendeli’yi Türk Dili’nde çıkan yazılarından tanıyoruz. Osmanlıcaya ve 
Osmanlıcacılara karşı Türkçeyi, dil devrimini savunurdu. Kurumun açtığı, bir ya-
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zı yarışmasında da derece almıştı. Şimdi Osmanlıcayı savunan yazılar yazıyor. 
Olabilir. Kurumda üye olmasaydı, yazısı bahse bile değmezdi. 
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TASFİYECİLİĞİN SINIRLARI 
 

Dil davası üzerine yazdıklarını ilgi ile okuduğumuz ülküdaşımız Dil Yargıcı 
Ulus gazetesinin 8 Mart tarihli sayısında çıkan “Örneğin dilde ırkçılık mıdır?” 
başlıklı yazısında yüzde yüz tasfiyecilik veya ırkçılık konusuna dokunuyor. Dile 
yerleşmiş yabancı asıllı kelimelere dokunulmaması gerektiğini, bu gibi kelimele-
ri de dilden kovmaya çalışmanın dilde ırkçılık demek olduğunu ileri sürenlere 
karşı diller arasında kelime alış-verişi olabileceğini, ancak yabancı asıllı kelime-
lerin dile yerleşmiş sayılabilmesi için o dilin kurallarına uyması ve kendisinden 
yeni kelimeler türetilebilmesi gerektiğini söyleyen yazar şöyle devam ediyor: 
“Türkçeye giren Arapça, Farsça sözcükler Türk dilinin uyrukluğunu almışlar mı-
dır? Türk dili kurallarına uyarlar mı, Türkçenin biçimine girmişler midir? Türk 
dili kurallarına göre ürer, türerler mi? Hayır. Dilimize kendi kurallarıyla girip 
yerleşmişlerdir. Kendi biçimlerini bozmazlar. Kendi dil kurallarına göre türerler, 
ürerler.” 

Dil Yargıcı arkadaşımızın dediği gibi bu dillerden Türkçeye geçmiş kelimele-
rin çoğu kendi söylenişlerini, kendi biçimlerini tutmuşlar, dilimizin ses kuralları-
na uymamışlardır. Ama hepsi böyle değildir. Türkçede asıl söyleniş veya biçimini 
değiştirmiş Arapça-Farsça asıllı kelimeler de vardır. Meselâ akıl, fayda, zayıf, cö-
mert ve para kelimeleri bunlardandır. Bunların söylenişleri değişmiş olduğu gibi 
kendilerinden Türkçe eklerle yeni kelimeler de türemiştir: akıllı, akıllanmak, akılcı, 
akılcılık, faydalı, faydalanmak, faydacı, faydacılık, zayıfça, zayıflamak, zayıflık, cö-
mertlik, paralamak, vb. gibi. Daha sonra sözü meselâ kelimesine getiren Dil Yargıcı 
şöyle diyor: ‘‘Bir de meselâ sözcüğünü inceleyelim. Meselâ’yı herkes bilirmiş, kul-
lanırmış. Böyledir diye Türk diline yerleşmiş mi sayılır? Hayır. Meselâ türkçe de-
ğildir. Türkçeye nasıl girmişse, öylece kalmıştır. Hecelerinin uyumu Türk ağzına 
göre değildir. Türkçe olarak ne üretilebilir, ne türetilebilir. Türkçe ekler alamaz. 
Dilimize ilk sokulduğu günden bugünecek, nasılsa öyle kalmıştır. Arapçada nasıl 
söylenirse, türkçede de, hiç bir değişikliğe uğramadan öyle söylenir.” 

Bizce bütün Türk halkı tarafından kullanılan bir kelime Türkçenin ses uyu-
muna da öbür kurallarına da uyuyor demektir. Şunu demek istiyoruz: Ses uyumu 
kanunu Türkçede, eskiden olduğu gibi, şiddetle yürürlükte değildir; Türk ağzı bu 
kanuna aykırı yabancı kelimeleri de artık söyleyebilmektedir. Hattâ inanmak, 
hani, hangi, şişman, kardeş vb. gibi birçok Türkçe kelime bile ses uyumunu kay-
betmiştir. Bu bakımdan, meselâ “İnsan, hesap, kitap gibi yabancı asıllı kelimeler 
Türkçenin ses uyumu kanununa aykırıdır; bunun için Türk halkı tarafından bili-
nip kullanılsalar bile dile yerleşmiş sayılamazlar.” yollu kesin bir yargıya var-
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mamalıdır. Meselâ kelimesi de bunlardan sayılabilir. Nitekim dilimizde bununla 
kafiyeli birçok kelime vardır: elâ, belâ vb. gibi. 

Yanlış anlaşılmasın: amacımız örneğin’e karşı meselâ’yı savunmak değildir. 
Sadece, dilde ırkçılık gütmediğini ispatlamaya çalışan arkadaşımızın vardığı bazı 
yargılara işaret etmek istedik. Mesele tasfiyeciliğin sınırlarını kesin olarak çiz-
mek ve davamızın dilde ırkçılık olmadığını karşımızdakilere açıkça anlatabil-
mektir. 

 

Su-sularında-subaşı: 

Dil Yargıcı, o yazısında, su kelimesinin Çince olduğunu, öz Türkçecilerin, ya-
bancı asıllı olduğuna göre, bu kelimeyi de kullanmamaları gerektiğini ileri süren-
lere şöyle cevap veriyor: “Bizim dilimizdeki su artık Çince değildir. Biz ondan ne-
ler yapmışız: Sulamak, sulak, sudan, susamak, saat üç sularında, özsu, sulanmak, 
subaşı, karasu, sulu...”. 

Gerçekten, Türkçenin özleşmesi akımına karşı olanlar ikide birde su kelime-
sinin dilimize Çinceden geçtiğini ileri sürerler. Ama bu iddialarını ispatlayacak 
bir kanıt, bir tanık gösteremezler. Dil Yargıcı rahatlasın: su kelimesi Çince değil-
dir. Eski Türkçenin gramerini yazmış olan Türkolog ve Sinolog A. von Gabain 
eserinde Türkçeye Çinceden geçmiş bütün kelimeleri de belirtmiştir. Su kelime-
sinin eski şekli olan sub için ise, sözü geçen bilginin eserinde, böyle bir kayda 
rastlamıyoruz. 

Bu arada, sayın yazarın su kelimesinden türeyen kelimeler arasında saydığı 
iki kelimeye, sularında deyimi ile subaşı birleşiğine, dokunmak isteriz. Bunlar-
dan birincisi anlam bakımından su kelimesinden türemiş olamaz. Sularında de-
yimi, “etraf, yan” anlamındaki Farsça sû kelimesinden kurulmuş olsa gerektir. 
Subaşı kelimesi ise, aslında, “asker” anlamındaki Türkçe sü kelimesi ile baş keli-
mesinden yapılmış bir isim tamlamasıdır ve “kumandan” anlamını taşır. 

 
Gibi yerine denli: 
Genç ülküdaşlarımızdan Özdemir Nutku, Dost dergisinin Mart sayısında ya-

yımlanan yazısında, gibi yerine denli kelimesini kullanıyor: “Derginin ikinci öde-
vi... bu denli kişileri uyandırmaya çabalaması.”, “... edebiyat bölümünüz için ne 
denli siyaset kullanıyorsunuz?”, “Bir öncesi sorunuza yanıtladığım denli”. 

Denli kelimesi gibi yerine kullanılmamalıdır. Çünkü Osmanlıcada denlü şek-
linde yüzyıllarca kullanılan bu kelimenin anlamı “gibi” değil, “kadar”dır yani bu 
kelime vasıfça eşitlik veya benzerlik değil, miktarca eşitlik veya yakınlık bildirir. 

Genç arkadaşımız gibi kelimesini kullanmaktan niçin kaçınıyor, anlayama-
dık. Bu kelime yabancı asıllı değil, öz Türkçe bir kelimedir. 
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Yanıtlamak fiilinin nesnesi: 

Özdemir Nutku yukarıya baş tarafını aldığım bir cümlesinde de yanıtlamak 
fiilini -e’li nesne ile kullanıyor: “Bir öncesi sorunuza yanıtladığım denli...”. Yanıt-
lamak, “cevaplandırmak” anlamında olduğuna göre, -e’li değil -i’li nesne ister: so-
runuzu yanıtladığım gibi... 

 

Bu kadar yerine bu değin: 

Özdemir Nutku, yine o yazısında, bu kadar yerine bu değin karşılığını kul-
lanmış: “Derginin bağımlılığı... bu değin güçlü değil.” 

Osmanlıcada dek’le birlikte uzun zaman kullanılan değin, miktarca veya va-
sıfça karşılaştırma edatı değil, sınırlama edatıdır ve e’li nesne ister: irteye de-
ğin=sabaha kadar gibi. 
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NİTE-NİTEKİM 
 

Sayın Peyami Safa 24 şubat 1959 tarihli Milliyet’te çıkan “Yine dil” başlıklı 
yazısında nitelik kelimesini “keyfiyet” veya “mahiyet” anlamında kullanmanın 
doğru olmadığını kaydettikten sonra şöyle diyor: “Nite, Azerî Türkçesinde nasıl 
demektir: Nitekim, Niteki=Nasıl ki gibi. Türkiye Türkçesinde yaşamayan bu ke-
limeyi benimsemek doğru olsa bile, onun mânasını keyfiyet veya mahiyet karşı-
lığı olarak kullanmak yanlıştır.” 

Türk Dili’nin geçen sayısında, Peyami Safa’nın başka bir yazısı dolayısıyla 
yine bu nite kelimesi hakkında bildiklerimizi ve düşündüklerimizi yazmıştık. Sa-
yın yazarın “kökü karanlık, tarihsiz ve soysuz” diye reddettiği bu kelimenin en 
aşağı bin üç yüzyıllık bir geçmişi olduğunu, Osmanlıcada ve başka Türk lehçele-
rinde yüzyıllarca kullanıldığını, Türkçemizde nitekim kelimesinde bugün bile ya-
şadığını tanıklar vererek belirtmiştik. Onun için bu bilgileri tekrarlamak istemi-
yoruz. Sadece şunu ekleyeceğiz: nite, nitekim ve niteki kelimeleri bugünkü Azerî 
Türkçesinde kullanılmaz. Azerîler ‘‘nasıl” anlamında olarak bugün nece kelime-
sini kullanırlar. Nitekim kelimesi ise Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır. 

Peyami Safa şöyle devam ediyor: “Keyfiyet gibi aydın dilinde, ilimde ve felse-
fede çeşitli inceliklere sahip bir kavramı nasıl mânasına gelen bir edattan kurul-
muş basit bir kelime ile karşılamak mâna bakımından yanlış olduktan başka ilim 
terimlerinde şart olan prezisyona (ölçülü vuzûha) da aykırıdır.” 

Sayın yazar keyfiyet kelimesinin kökünü unutmuş görünüyor; hatırlatalım. 
Bu kelimenin kökü olan keyf, keyfe kelimesi de Arapçada “nasıl” anlamını taşır. 
Nitekim Keyf ente cümlesi Nasılsın demektir.  

Peyami Safa “nasıl” anlamındaki nite kelimesine edat diyor ki, bu da yanlış-
tır. Bu kelime edat değil, soru sıfatıdır. 
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AKINTIYA KÜREK ÇEKEN BİRİ 
 

Bay Nihad Sami Banarlı Hürriyet gazetesinin 14 Mart tarihli sayısında ya-
yımlanan “Dil Donkişotluğu” başlıklı yazısında şöyle diyor: “Bugün dilde gûyâ bir 
milliyetçilik çığırı vardır. Fakat ne ters, ne karanlık bir çığır! Türkçeyi 
zamânımızın ingilizce, fransızca, almanca gibi en medenî dilleri seviyesinde zen-
gin kılmak şöyle dursun; asırlarca bizim zevkimiz, rûhumuz, şerefli tarihimiz ve 
en güzel sesimizle, vatanımız gibi işlenerek, bizim olmuş nice canlı kelimeden 
mahrum bırakarak; Türk çocuklarını bu kelimelere düşman kılmak istiyerek ve o 
kelimelerin yerine ne sesi, ne mânâsı beğenilen, bâzan iğrenç sözler uydurarak, 
dilimizi dünyanın en kısır, en fakir, en anlaşılmaz lisânı hâline koyan, ters ve yı-
kıcı bir dil çığırı.” 

Açıkça görülüyor ki Bay Banarlı Türkçeyi özleştirme akımını beğenmemekle 
kalmıyor, bu hareketi ters, karanlık ve yıkıcı bir dil çığırı olarak vasıflandırıyor. 
Gösterdiği sebepler de şunlar: l. Özleştirmeciler artık bizim malımız olmuş canlı 
kelimeleri dilden kovmaya çalışıyor, böylece de Türkçeyi kısırlaştırıyorlar; 2. 
kovduklarına karşılık olarak da sevimsiz hattâ iğrenç kelimeler uydurarak Türk-
çeyi anlaşılmaz bir dil durumuna sokuyorlar. 

Bay Banarlı’nın yazısında sanık olarak herhangi bir kişi veya kurum adı 
anılmıyor ama özleştirme hareketi Türk Dil Kurumunun kılavuzluğu ile başladığı 
ve yürüdüğü için, yazarın, yukarıdaki sözleri ile herkesten önce Kurumu suçlan-
dırmak istediği açıktır. Nitekim yazının daha aşağı kısımlarında bulunan “Şurada, 
burada bu dil katliâmına bâzı doçentlerle profesörlerin de taraftarlığını 
söyliyerek sözüm ona, yaptıklarına bir ilim çeşnisi vermek yolundalarmış.” cüm-
lesi ile de Bay Banarlı Kurum tarafından Türk Dili dergisinin geçen sayısında 
kendine verilen cevabı karşılamış oluyor. Yazarın bu cümle ile ne kasdettiğini 
Türk Dili dergisinin o sayısını okuyanlar anlarlar. 

Kurumu tanımayan, tanımak da istemeyen Bay Banarlı’ya Kurum çalışmala-
rını tanıtacak değiliz. Ancak okuyucuları bir daha aydınlatmış olmak için bu nok-
ta üzerinde durmayı faydalı görüyoruz. 

Türk Dil Kurumu Türk dilini incelemek, sözlüğünü ve gramerini hazırlamak 
amacı ile kurulmuş, kurulduğu günden beri de bu yolda çalışmalarına devam et-
miş, bilim metotlarına uygun yayınları içerde ve dışarıdaki Türkoloji çevrelerin-
de ilgi ve takdirle karşılanmış bir bilim kurumudur. Bilim çalışmalarının yanı sıra 
Kurumun bir de devrimcilik vasfı vardır. Kurum bu vasfına uygun olarak Türk 
dilinin millîliğini bozan, halk diline kadar inmemiş, Arapça-Farsça hayranı sanat-
çı ve aydınların yapma dilinde kalmış yabancı gramer kuralları ile yabancılıkları 
sırıtan kelimelerden Türkçeyi kurtarmak işine girişmiştir. Kurum Banarlı’nın id-
dia ettiği gibi bütün yabancı asıllı kelimelerin tasfiyesine taraflı değildir, insan 
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gibi, kitap gibi, sokak gibi, bahçe hattâ bahçıvan gibi kelimeler elbette ki dilde ka-
lacaktır. Bunlar kullanılış alanı çok geniş olan ve yabancılıkları artık duyulma-
yan, bu sebeple de değiştirilmeleri gereksiz olan kelimelerdir, kelimelerimizdir. 
Ama dilimize sokulmuş yabancı asıllı kelimelerin hepsi böyle değildir. Türkçele-
şen bu gibi kelimelerden başka dilimizde, daha doğrusu eski nesilden olanların 
dilinde ve kaleminde kalmış, meselâ mecmûa gibi, an’ane, intihâb ve inkişaf gibi 
bir yığın yabancı kelime vardır. Bunlar kullanılış alanı dar, ses ve biçim bakımın-
dan Türkçenin yapısına uymayan kelimelerdir. Türk Dil Kurumu işte bu gibi ke-
limeleri dilbiliminin ve halk zevkinin ışıkları altında kurulmuş Türkçe kelimeler-
le değiştirmek istemiştir. Bu amacında da çoktan başarıya ulaşmıştır. Kurumun 
kılavuzluğu ile başlayan özleştirme hareketi bugün bütün genç nesil yazar ve sa-
natçılarına, hattâ millete mal olmuş durumdadır. Bugün dergi yerine mecmûa di-
yen kalmış mıdır? Türkiye’de seçim mi, yoksa intihâb mı yapılıyor? Artık 
an’ane’lerimiz değil, gelenek ve görenek’lerimiz vardır. Bay Banarlı ve onun gibi 
davrananlar belki muharrir’dir; ama halk, yazar’ları onlara tercih ediyor. 

Gelelim yeni Türkçe karşılıkların beğenilip beğenilmemesine... Bay Banarlı 
onları beğenmeyebilir, ince zevkine uygun bulmayabilir; yeni kelimeleri anlamca 
yetersiz, sesçe çirkin hattâ iğrenç bulabilir. Buna kimse karışamaz. Fakat “ne sesi, 
ne mânâsı beğenilen, bâzan iğrenç sözler uydurarak” diyen Bay Banarlı başkala-
rının zevkine ne hakla karışıyor? Kendisinin çirkin bulduğu karşılıkları başkaları 
güzel ve yerinde bulamaz mı? Bulmuyor mu? Bay Banarlı bu karşılıkları kullanıp 
duran herkesi zevksizlikle suçlandırmaya nasıl kalkışabilıyor? Yoksa kendisin-
den başka herkesin zevksiz olduğuna mı inanıyor? Öyle ise kendisi ile tartışmak 
boşunadır. 

Bay Banarlı “Hakikî ilim ise şöyle konuşuyor: Yer yüzünde öz dil olmuş tek 
medeniyet lisânı yoktur. Ne ingilizce, ne fransızca, ne de başka bir dil, öz dildir.” 
dedikten, bu artık ezber edilen dersi -bilinmez, nasıl bir sabırla- bir daha tekrar-
ladıktan sonra şöyle soruyor: “Hakikat böyle iken Türkçede bir kelime 
katliâmına çıkan dil Don Kişotlarının hedefi hangi yel değirmenleridir?” 

Ders kitapları yazmış bir edebiyat hocasının, bilgisinden şüphe ettirecek şu 
benzetmesine bakınız! Türk Dil Kurumu katıksız Türkçe ülküsü peşinde koşma-
dığına, tüzüğü, amacı, çalışmaları ve sorumlu idarecilerinin sayısız yazıları da 
bunun en açık kanıtları olduğuna göre Don Kişot gibi “muhayyel” bir düşmana 
saldıran kimdir? Kurum mudur, yoksa o yazının sahibi midir? 



 
19 

“YAŞIYAN DİL” HİKAYESİ 
 

Türkçeyi özleştirme hareketine karşı koyanların pek güvendikleri bir silâh 
var: yaşayan dil. Bunlar dile karışma saydıkları en küçük bir özleştirme gayreti 
karşısında hemen bu silâha sarılıyorlar: Yaşayan dile dokunmayalım... Yaşayan 
dili bozmayalım... Yaşayan dili koruyalım... 

Karşımıza bu silâhla çıkanların unuttukları veya dikkate almak istemedikleri 
iki önemli nokta var. Biri “yaşayan dil”in hangi Türkçe veya kimlerin Türkçesi 
olduğu; öbürü de dokunulmayan, karışılmayan bir dilin sonunun ne olacağı. 

Son olarak Sayın Ahmet Emin Yalman da bu silâhla ortaya çıktı. Vatan gaze-
tesinin 25 Nisan tarihli sayısında yayımlanan “Yaşıyan dili koruyalım” başlıklı 
yazısında şöyle diyor: “Türk dili, bütün Türkleri birleştirmek yolundaki vazifesi-
ni devam ettirecek yerde, ayırıcı rollere düşürülmüştür. Hele yaşayan dil dışında 
bir öz dil yaratmak ve dilimizin bünyesine sağlam bir şekilde kök salan ecnebi 
aslından kelimeleri ayıklamak, yerine uydurma kelime koymak yolundaki ifrat 
cereyanı, dilin asıl vazifelerini hiçe saymak ve fikir hayatımızda anarşi yaratmak 
gibi bir istidat gösteriyor... Dilimizde mevcut anarşi istidatları önlenmezse, bir-
birlerimizi anlamayacak bir hale gelmemiz tehlikesi vardır. En doğrusu orta yol-
da birleşmek ve yaşayan dili esas diye kabul etmektir.” 

Yaşayan dili esas alalım; kabul. Peki ama hangi yaşayan dili? “Yaşayan” ko-
nuşulan veya kullanılan demekse bugün bir değil, birçok Türkçeden bahsedilebi-
lir. Gerçekten, dilimiz nesil, öğrenim, kültür seviyesi hattâ meslek ayrılıklarından 
ileri gelen bir çeşitlilik göstermektedir. Sayın Yalman’a soruyoruz: Yaşayan dil 
dediği hangi Türkçe veya kimlerin Türkçesidir? Medrese öğrenimi görmüş “din 
ulema”sının ayınlı gayınlı Türkçesi mi? Darling’li, pliyz’li, tenkyu’lu züppe aydın-
lar Türkçesi mi? Edebiyat-ı Cedide devrine yetişmiş “muharrirîn-i kiram”ın 
mekale Türkçesi mi? Maiyyet’i mahiyet, resm-i kabul’ü resmî kabul yapan, 
muktazi’li, müteveccihen’li Radyo veya konuşur Türkçesi mi? Adliye Türkçesi 
mi? Maliye veya iktisatçılar Türkçesi mi?. “Yaşayan dil” hangisi bunların? Yoksa 
yaşayan dil bütün bu dil modalarından nasılsa uzak kalabilmiş halk Türkçesi mi? 
“Yaşayan dil”den kastınız buysa, bunu anlarız Sayın Yalman. Ancak işte bu dil, 
halk Türkçesi, önce yukarıda saydığımız çeşitli Türkçelerin, sonra da yabancı dil-
lerin etkisinden korunmaya şiddetle muhtaçtır. Bunun için de dile dokunmamak 
veya seyirci kalmak değil, karışmak, yani “müdahale etmek” gerekmektedir. İşte 
bu memleketin dilcileri, edebiyatçıları bu gereği yüz şu kadar yıl önce duymuşlar 
ve o günden bugüne dile karışagelmişlerdir. Bu karışma olmasaydı Türkçe bu-
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günkü sadeliğine kavuşamaz ve meselâ Sayın Yalman yazılarını bugünkü sadeliği 
ile yazamazdı. Lisan yerine dil diyemezdi, çünkü Yeni Lisan’cılar bile diyememiş-
lerdi. Haricinde demek varken dışında demeyi akıl edemezdi. Kale almamak gibi 
bir deyim dururken hiçe saymak sözünü kullanamazdı. Ekseriyeti tarafından ye-
rine çoğunca diyemezdi. Bakımından diyemezdi, sağlamak diyemezdi, savunmak 
diyemezdi, durum diyemezdi, öğrenci diyemezdi... Ve işte belki o zaman anlaşıl-
mamak tehlikesi ile karşı karşıya gelirdi. 

Sayın Yalman özleştirme hareketinin birtakım faydalar yarattığını, dilin da-
ha sade, daha canlı, daha zengin bir hale gelmesine hizmetleri olduğunu inkar 
etmiyor ve: “Türk kökünden gelen ve herkesçe kolayca anlaşılan bir takım keli-
meler, dilin şivesine uymayan yabancı kelimeleri ayıklamış, dilin asıl vazifesi bu 
yüzden sarsıntıya uğramamıştır.” diyor. Başyazarın katılmadığı, zararlı ve tehli-
keli gördüğü yön tasfiye hareketinde aşırılığa kaçılmayı, yabancı asıllı olduğu 
yaşlı başlı Türk aydınlarınca bile artık bilinmeyen Türkçeleşmiş kelimelerin de 
tasfiye edilmek istenmesidir. Yalman şöyle diyor: “Bazı müfritler işi bu kadarla 
bırakmak istemiyorlar. Her gün kullandığımız, herkesçe kolayca anlaşılan, Türk 
aslından olmadığı otuz, otuz beş yaşında Türk aydınları tarafından bile fark 
edilmeyen ve Atatürk’ün ve Ziya Gökalp’ın ölçüleriyle Türkçe olan kelimelerin 
yerine kimse tarafından bilinmeyen uydurma kelimeleri sokmakta ısrar ediyor-
lar. Lisana malolan ve bu lisanı kullananların çoğunca yabancı asıldan geldiği bi-
linmeyen kelimelerin yerine uydurma kelimeler koymaya kalkışmak ancak ırkçı-
lık ve ifrat ruhunu taşıyan bir harekettir.” 

Görülüyor ki Sayın Yalman yüzde yüz tasfiyeciliğe karşıdır, yoksa sadeleş-
tirmeye ve özleştirmeye değil. Biz de bu düşüncedeyiz. Biz de halk diline 
malolmuş, Türkçe kelimelerin yapısına uymuş yabancı asıllı kelimeleri dilden 
atmanın gereksizliğine ve imkansızlığına inanıyoruz. Ancak başyazarla birlik ol-
madığımız bir önemli nokta var. Sayın Yalman özleştirme hareketinin bu kadarla 
bırakılması fikrinde. Bizse Türkçede tasfiye edilmesi gerekli ve kolaylıkla tasfiye 
edilebilecek, “dilin şivesine uymayan” bir sürü yabancı kelime daha bulunduğu 
kanısındayız. Kendi yazısından örnek verdim: Meselâ âlim, anarşi, bünye, ifrat, 
iştirak, muharrir, muhit, müşterek, sun’î gibi kelimelerin halk dilinde yaşayan 
Türkçe karşılıkları yok mudur? Yazısında dilin asıl vazifesinin birbirimizle kolay-
ca anlaşmamızı sağlamak olduğunu sık sık tekrarlayan sayın başyazar âlim’e bil-
gin, anarşi’ye kargaşalık, ifrat’a aşırılık, iştirak’e katılma, muharrir’e yazar, mu-
hit’e çevre, müşterek’e ortak ve sun’î’ye yapma deseydi yazısı daha anlaşılır ol-
maz mıydı? 

Evet, yaşayan dili koruyalım; yani halk dilinde Türkçe karşılığı bulunan kav-
ramlar için alışageldiğimiz Arapça-Farsça kelimeleri kullanmaktan ısrarla kaçı-



Talat TEKİN  │  99 

 

nalım. Batı dillerinden öğrendiğimiz anarşi gibi kelimeleri de Türkçe karşılıkları 
olup olmadığını veya bulunup bulunamayacağını düşünmeden dile sokuverme-
yelim. 

 

Atatürk Yalanlıyor 

Dilimizin özleşmesine yani yabancı dillerin etkisinden imkân ölçüsünde kur-
tularak kendi benliğine kavuşmasına karşı koymak isteyenler son günlerde orta-
ya aslı esası olmayan, gülünç bir iddia daha attılar: Atatürk, sözde dilimizin öz-
leşmesinden yana değilmiş. Başlangıçta tasfiyeciliği benimseyen büyük Ata bu-
nun çıkar yol olmadığını anlayınca Güneş-Dil teorisini ortaya atmış ve yabancı 
kelimeler de Türkçe asıldandır demek isteyerek işi tatlıya bağlamış... İşte, dil da-
vasında Ata’yı kendi saflarında imiş gibi göstermek isteyenler bu amaçla eski ga-
zete ve dergileri karıştırıyor. Atatürk’ün dil konusunda söylediklerini iddiaları-
nın kanıtı olarak öne sürmeye çalışıyorlar. Fakat kendileri için ne acı bir sonuç-
tur ki çürük iddialarını ispatlamak amacıyla Atatürk’ün tanıklığına başvuranları 
yine Ata’nın kendisi yalanlıyor. 

Bunlardan biri olan Bay Nihad Sami Banarlı’nın Hürriyet gazetesinde “Ata-
türk’ün sevinci” başlıklı bir yazısı çıktı. Bu yazısında Atatürk’ün dil dâvasından 
sadece terimlerin Türkçeleştirilmesini anladığını iddia eden Banarlı, O’nun Celâl 
Bayar tarafından okunan son Meclis nutkunu iddiasının kanıtı olarak göstermek 
istiyor. Yazar şöyle diyor: “... Atatürk bu nutkun dile ait bölümünde, yalnız Türk-
çe terimler bahsine temasla aynen şunları söylemiştir:” 

Şimdi, gelin Bay Banarlı’nın andığı Atatürk’ün sözünü birlikte dikkatle oku-
yalım: “Dil Kurumu en güzel ve faydalı bir iş olarak türlü ilimlere ait Türkçe te-
rimleri tesbit etmiş ve bu suretle dilimiz yabancı dillerin tesirinden kurtulma yo-
lunda esaslı adımını atmıştır.” 

“Ata’nın yukarıdaki sözünden ne anlıyorsunuz?” diye Türkçe bilen ve oku-
duğunu anlayan herhangi bir kimseye sorsak bize şu cevabı vermekte gecikmez 
sanırız: Atatürk’e göre dil davası Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtar-
maktır. Dil Kurumu, bilim terimlerini Türkçeleştirmek suretiyle bu davanın, yani 
Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak davasının halli yolunda esaslı bir 
adım atmıştır. Terimlerin Türkçeleştirilmesi dil davamızın halli değil, fakat halli 
için girişilmiş ve başarılmış önemli bir çalışmadır. 

 

Bohça’da Neler Var? 

27.4.1959 tarihli İnkılâp gazetesinde “Türkçemiz” adlı bir yazı çıktı. A. Şev-
ket Bohça adında biri yazmış. Bu zatın kim olduğunu bilmiyoruz. Bir arkadaşımız 
‘‘Edebiyat öğretmenidir.” dedi. Ama biz bu yazıyı yazanın bir edebiyat öğretmeni 
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olabileceğini sanmıyoruz. Çünkü bir edebiyat öğretmeni, her şeyden önce edebi-
yat kelimesinin edeb kökünden geldiğini bilir ve bu memleketin maarifine yıllar-
ca emeği geçmiş, binlerce öğrenci ve yüzlerce öğretmen yetiştirmiş, ders kitapla-
rı yazmış, edebiyat tarihi alanında yurt içinde ve dışında takdirle karşılanan cid-
dî eserler vermiş bir meslektaşını, durup dururken, “zavallılık çukuruna” düşür-
mez, ona “sen” diye hitap etmez ve “cevher yumurtluyorsun” demez. 

Bay Bohça kim veya neci olursa olsun, orası pek önemli değil. Çünkü bizce 
kişiler değil, fikirler önemlidir. Şimdi gelin, dışı hiç de temiz ve hoş olmayan bu 
bohçanın içindekilere bir göz atalım. İfadesi de dizgisi ve baskısı kadar perişan 
olan bu yazıda bulabildiklerimiz şunlar: 

l. “Dil Kurumu Sözcüsü... kendinde mevcut olanların nereden geldiğinin bile 
farkında değil. Sırrı diye bir şey kalır mı?” 

Son cümlede bir eksiklik, bir düşüklük var. Galiba bir veya iki satır dizgide 
atlanmış. Bay Bohça ne demek istiyor acaba? “Dili özleştirme taraflısı olan Agâh 
Sırrı Levend’in adı bile Osmanlıcadır.” mı demeye getiriyor? Söylemek istediği 
buysa, kişilerin tutumları ile adları arasında bir bağ veya ilgi arayan basit bir 
mantık karşısındayız demektir. Üzerinde durup tartışmaya bile değmez. 

Yoksa Bay Bohça, “Osmanlıcaya hücum eden Agâh Sırrı Levend kültürünü 
bu dille, ününü de bu dilde vücuda getirilmiş eserler üzerindeki incelemeleri ile 
sağlamıştır, yani bu dile borçludur.” mu demek istiyor? Kastı buysa, yine basit bir 
düşünüş karşısındayız demektir. Bir aydının, içinde yetiştiği ortamın eksik ve ak-
sak taraflarını görmesinden ve düzeltmeye çalışmasından daha tabiî ne olabilir? 
Kültürlerini Osmanlıca ile sağlayanlar ona sımsıkı sarılsaydılar bugünkü sade 
Türkçeye kavuşabilir miydik? Ün veya ad meselesine gelince: Osmanlıca eserleri 
edebî değerleri bakımından incelemek bir bilim çalışmasıdır, Türk edebiyatı ta-
rihçisinin görevidir. Osmanlıcanın artık kullanılmamasını istemek ve bu yolda 
çalışmak ise bir inanç, bir ülkü işidir. Bir bilim adamı ülkücü olamaz mı? 

2. “Fuzuli’nin Türkçe Eserleri”nden bahseden kendisi değil midir? Şu halde, 
Fuzuli Türkçe yazıyorsa (yazıyorsa değil, yazıyor idiyse demek gerekirdi), Os-
manlıca dediği nedir? Bu mevzuda kendi eserleri ile, kendi ifadesi arasındaki te-
nakuzu ne ile izah edebilecektir?” 

Bay Bohça bir çelişme yakaladığını sanmış. Oysa, gerçekte, dille lehçeyi bir-
birine karıştırmış. Türkçe, Orhon yazıtlarından bugüne, eski-yeni bütün lehçeleri 
veya yazı dillerini içine alan geniş anlamlı bir addır, dilimizin adıdır. Osmanlıca 
ise, Türkçenin, tarihî gelişmesi içerisinde belli bir yer ve devirde vücuda gelmiş 
bir yazı dili veya lehçesidir. Bu bakımdan, edebiyat tarihi incelemelerinde dar 
anlamlı Osmanlıca kelimesini kullanmak, meselâ “Fuzuli’nin bir Arapça, bir Fars-
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ça, bir de Osmanlıca divanı vardır.” demek yanlış olur. Burada Türkçe sıfatını 
kullanmak zorundayızdır; çünkü lehçeler değil, diller söz konusudur. Fakat iki 
Türk şairinin kullandığı ayrı lehçe veya yazı dilini belirtmek gerekiyorsa o zaman 
meselâ “Fuzuli Osmanlıca, Nevaî ise Çağatayca yazmışlardır” deriz. 

3. “Türk Dil Kurumunun salâhiyetli sözcüsü lisan bildiren ce ekinin millet 
isimleri sonuna mı, devlet isimleri sonuna mı geldiğini izah edebilir mi? Meselâ 
Osmanlıca dediği gibi Selçukluca da diyebilir mi?” 

Bay Bohça’nın yalnız dil ve edebiyat alanlarında değil, tarih alanında da yaya 
olduğu anlaşılıyor. Bilindiği gibi, Osmanlı kelimesi sadece devlet adı değildir. Ço-
ğu Türk olmak üzere çeşitli etnik unsurlardan meydana gelen imparatorluk halkı 
da toplu olarak bu adla anılırdı. Bay Bohça Namık Kemal’in: 

Gavgada şahadetle bütün kâm alırız biz! 
Osmanlılarız; can veririz, nam alırız biz! 

beytini de mi bilmiyor? 

4. “Anlaşılmayan bir yazıdan bahsederken ‘Osmanlıca yazılsaydı daha mı iyi 
anlaşılacaktı?’ hikmetiyle ortaya çıkıveren Dil Kurumu sözcüsü kendinin mühim-
ce bir söz söylediğini zannediyor... Bir dile herkes aynı derecede vakıf değildir; 
bu vukuf, kültür derecesi ile mukayyettir. Binaenaleyh, muharririn Osmanlıca 
dediği uydurmanın uzağındaki Türkçe ile yazılmış bir yazıyı anlamakta (böyle!) 
okuyanın kültür seviyesine bağlı olacaktır.” 

Bay Bohça hücum ettiği kişinin sözlerini değiştirmekten de çekinmiyor. 
Agâh Sırrı Levend’in cümlesinin aslı şudur: “Aynı yazı Osmanlıca yazılsaydı daha 
mı iyi anlaşılacaktı?” Gün gibi açıktır ki bu cümlede belli ve tek bir yazıdan bah-
sediliyor. Okuyucularımız hatırlayacaklardır: Türk Yurdu dergisinin l. sayısında 
Kuruma sataşılmış, özleştirme hareketinin Türkçeyi anlaşılmaz duruma soktuğu 
iddia edilerek bir gazeteden alınan parça buna tanık gösterilmişti. Bu parça öz 
Türkçe kelimelerin yerli yersiz kullanıldığı, altı üstü birbirini tutmayan, bozuk 
düzen bir yazıydı. İfade bakımından aksak olan böyle bir parça tanık gösterilerek 
özleştirme akımı kötülenmek istenmişti. İşte Agâh Sırrı Levend, Türk Yurdu’nun 
2. sayısında yayımlanan yalanlamasında ifade bakımından aksak olan o parçayı 
kast ederek “Aynı yazı Osmanlıca yazılsaydı daha mı iyi anlaşılacaktı?” diye sor-
muştu. Bay Bohça bu cümleyi istediği şekle sokarak önce kendine bir hedef bulu-
yor, sonra da hücuma geçiyor. 

5. “Dil Kurumu tasfiyeci değilmiş! Katıla katıla gülmek lazım! Hafızai beşer 
nisyan ile malüldür (böyle!) sözüne fazla bel bağlamamalıdır. Elbette, bu mües-
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sesenin kuruluşunu hazırlıyan düşüncenin Tasfiyecilik olduğunu hatırlıyanlar 
bulunuverir.” 

Bir kere Dil Kurumu tasfiyecilik amacı ile kurulmamıştır. Bunun en açık ka-
nıtlarından biri de ilk adıdır. Bilindiği gibi bu ad Türk Dili Tedkik Cemiyetidir. 
Türkçe bilen herhangi bir kimse bu adın taşıdığı kavramı ve amacı kavrar. İkinci-
si: kuruluşunu takip eden yıllarda Kurumun tutumunda aşırılıklar olmuştur; bu-
nu kimse inkâr etmiyor. Fakat her kurumun olduğu gibi Dil Kurumunun da yirmi 
beş yılı aşkın hayatında gelişme safhaları vardır. 1951 yılında toplanan Olağa-
nüstü Dil Kurultayından sonra Kurumun tüzüğünde esaslı değişiklikler yapılmış, 
amacı hiçbir tereddüt ve yanlışlığa sebep olmayacak şekilde yeniden tesbit edil-
miştir. Bunlardan haberi olmayan Bay Bohça, Kurumun ilk yıllarındaki tasfiyeci 
tutumu dolayısıyla şimdiki yöneticilerine çatıyor. 

Yazımızın başında imza sahibinin bir edebiyat öğretmeni olduğuna inanma-
dığımızı söylemiştik. Yazıyı okuyup bitirdikten sonra bu inancımız büsbütün 
kuvvetlendi. Eğer yanılıyorsak, Bay Bohça gerçekten edebiyat öğremeni ise, ya-
zık çocuklarımıza! 



20 

OSMANLICA DERSLERİ, I: TÜRK DİL BİLGİSİ 
 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Tarihi Kürsüsü doçenti 
arkadaşımız Dr. Muharrem Ergin, tanıtıp tenkidini yapacağımız kitabının1 ön sö-
zünde eserin yazılış sebebini şu satırlarla ifade ediyor: “Türkoloji bölümünde 
Osmanlıca dersleri yalnız bir eski yazı öğretimi şeklinde değil, dili ve yazısı ile 
bütün bir yazı dili devresini aydınlatacak şekilde yapılmaktadır ve yapılmalıdır. 
Fakat hem dil, hem de edebiyat için Türkolojinin temel dersi olan bu dersin, bu 
öğretimin bugüne kadar derli toplu bir ders kitabı meydana getirilmemiştir. Bu 
yüzden derslerde eskiden beri büyük zorluklar çekilmekte, öğretimi yürüten ho-
ca gibi, talebeler de çok yorulmaktadırlar. İşte biz Türkolojideki Osmanlıca öğre-
timini bir esasa bağlamak üzere bu öğretimin bütün cephelerini içine alan Os-
manlıca Dersleri adı altında bir ders kitabı hazırladık.” 

Bu maksatla hazırlanmış olan bir gramerin ne gibi vasıflar taşıyacağı kolay-
ca tahmin edilebilir. Böyle bir eser Türkçenin yüzdeki görünümünü tesbit eden 
tasvirî ve pratik bir gramer değil, dili kendi yapısına uygun bir sistem içinde ve 
tarihî gelişimini takip ederek inceleyen gelişmeli ve karşılaştırmalı bir gramer 
olacaktır. Nitekim yine ön sözde “Türkçenin yeni bir gramer şeması içinde” ince-
lendiği yani kendi yapısına göre ele alındığı, ‘‘Batı Türkçesinin herhangi bir dev-
resinin statik, tasvirî bir grameri değil, bütün Batı Türkçesinin tarihî ve mukaye-
seli bir grameri” verildiği belirtiliyor. 

Hemen söyleyelim ki böyle bir gramere şiddetle ihtiyaç vardı. Okul gramer-
lerinde Türkçenin tarihî gelişmesine vukufsuzluktan ileri gelen çeşitli yanlışlık-
lar ve izah eksiklikleri sürüp gitmedeydi. Üniversite öğrencileri de kendilerine 
kılavuzluk edecek böyle bir grameri, ders kitabını yıllardan beri beklemekteydi-
ler. Çünkü Türk dili tarihine ve gramerine ait bilgiler, fakültelerde, sistemli ola-
rak değil, ayrı ayrı hocalar tarafından bölük pörçük denilebilecek şekilde verili-
yordu. Kısaca, Türkiye Türkçesi gramerini başlangıç devresinden itibaren geliş-
meli ve karşılaştırmalı bir surette inceleyen, ehliyetli ellerden çıkmış bir gramere 
büyük ihtiyaç vardı. Dr. Muharrem Ergin’in kitabını, bu bakımdan, sevinçle karşı-
ladık. Arkadaşımızı, böyle bir eser hazırlamak cesurluğunu kendinde bulduğu, 
gerekli çalışma ve gayreti de gösterdiği için candan kutlarız. 

Büyük boyda 362 sayfa hacminde olan Türk dil bilgisi başlıca iki bölümdür: 
l. Giriş, 2. Türk dilbilgisi. Giriş bölümünde (ss. 122) dil, yer yüzündeki dil aileleri, 
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili yazı dili, Türk yazı dilinin 

                                                             
1  Dr. Muharrem Ergin, Osmanlıca dersleri I: Türk dil bilgisi (İstanbul Üniversitesi ya-

yınlarından), İstanbul 1958. 
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tarihî gelişmesi başlıklarını taşıyan bahisler yer almakta, bunlar hakkında kısa 
fakat derli toplu bilgiler verilmektedir. Asıl grameri teşkil eden ikinci bölüm şu 
alt bölümleri ihtiva ediyor: l. sesler (ss. 23-82), 2. kelimeler (ss. 83-334), 3. keli-
me grupları (ss. 335-355), 4. cümleler (ss. 356-362). 

Gramerin fonetik kısmını teşkil eden birinci alt bölümde şu bahisler yer al-
maktadır: ses nedir, Türkçedeki sesler, seslerin birleşmeleri, Türkçe kelimeler-
deki başlıca ses hususiyetleri, Türkçe kelimelerdeki başlıca ses değişmeleri. Bun-
lardan seslerin birleşmeleri bahsinde fonetik olaylar, Türkçe kelimelerdeki baş-
lıca ses hususiyetleri bahsinde de Türkçe kelimenin fonetik yapısı inceleniyor. 
Seslerin birleşmeleri bahsi, eserin hacmine nispetle, bize biraz kısa tutulmuş gibi 
geldi. Fonetik olayların ne olduğu kısaca belirtildikten sonra birkaç örnek ver-
mekle yetinilmiş. Olayların sebepleri üzerinde de durulsa iyi olurdu. Bazı olaylar 
için verilen örnekler de azdır. Meselâ ses türemesi için sadece kelimenin son vo-
kali ile ekin ilk vokali arasında türeyen y sesi örnek gösterilmiş. Gramer tarihî 
veya gelişmeli niteliğini taşıdığına göre kelime yapısı içinde türeyen b 
(dolamaç>dolambaç, gümürtü>gümbürtü), n (kılıç>kılınç, tuç>tunç) vb. gibi 
konsonlardan da bahsedilebilirdi. Fonetik olaylar bölümünde göze çarpan en 
önemli eksiklik, ses türemesi bahsinde de ele alınabilecek olan, vokal katımı’dır. 
Bilindiği üzere bu olay Türkçede çok yaygındır ve başa katım (station>istasyon, 
steam>istim), içe katım (train>tiren, carta>harita, ufk>ufuk, film>filim) ve so-
na katım (serv>servi) gibi muhtelif çeşitleri vardır. Bu bahiste konson tekleşme-
si (korkku>korku, kassab>kasap, muhimm>mühim) olayına da yer verilmesi 
gerekirdi. Yer değiştirme (méthathèse), başta konsonant türemesi, konsonant 
ikileşmesi (gémination) gibi bazı olaylar için verilen örneklerin çoğu ağızlara ait-
tir. Bunlar için edebî dile mal olmuş örnekler bulunabilirdi. 

Türkçe kelimelerin başlıca ses hususiyetleri bahsi umumiyetle iyi işlenmiş-
tir. Ancak bazı eksiklikler göze çarpıyor. Uzun vokal veya vokal uzunluklarından 
bahsedilirken Eski Anadolu Türkçesinde, suw kelimesindeki w konsonu ile çok 
heceli kelimelerin sonlarındaki ġ ve g konsonlarının erimesi sonunda meydana 
gelen vokal uzunluklarına da temas edilmeliydi. Bu konsonların önlerindeki vo-
kal üzerinde hiç bir uzunluk izi bırakmadan, birdenbire düşemeyecekleri açıktır. 
Türkçede kelime sonunda bulunabilen konson grupları arasına -lç de katılmalıy-
dı: ölç-. 

Tükçe kelimelerdeki başlıca ses değişmeleri bahsinde kök hecesindeki o-u 
(yokaru>yukarı, odun->uyan- vb.), kelime sonundaki u-a ve ü-e (baldu>balta, 
oklagu>oklava, töpü>tepe, sivilcü>sivilce, vb.) değişmelerine temas edilmemiş 
olması dikkati çekiyor. Konson değişmeleri bahsinde d-y gelişmesi gibi önemli 
bir ses olayı da unutulmuştur. Bu eksiklerine rağmen ses değişmeleri bahsi de iyi 
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işlenmiş sayılabilir. Ancak bu değişmelerin sebepleri üzerinde pek durulmayışı 
önemli bir eksiklik teşkil ediyor. 

Eserin en büyük bölümünü teşkil eden Kelimeler bahsi (ss. 83-334) iki alt bö-
lüme ayrılmaktadır: l. yapı bakımından kelimeler, 2. mâna veya vazife bakımından 
kelimeler. Birinci alt bölümde kelimeler ses ve şekil yapısı bakımlarından inceleni-
yor. Kelimelerin ses yapısı bahsinde hece yapısı, hecelenme, hece çeşitleri ve vurgu 
kısaca gözden geçirilmektedir. Kelimelerin şekil yapısı bahsinde ise kök ve ek kav-
ramları, köklerin ve eklerin yapıları, çeşitleri, anlam ve fonksiyonları üzerinde et-
raflıca duruluyor. Bu bölümün en önemli bahsini, şüphesiz ki, yapım ekleri teşkil 
etmektedir (ss. 135-192). isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil yapma 
ekleri, bu bahiste etraflı surette işlenmiş, yapım eklerinin çeşitli fonksiyonları gös-
terilmiş, işlek olup olmadıkları hususu da ayrıca belirtilmiştir. 

Kelimeler bölümünün ikinci alt bölümünde kelimeler anlam veya vazife ba-
kımından sınıflandırılarak birer birer inceleniyor. M. Ergin Türkçede üç çeşit ke-
lime bulunduğunu söylüyor: isimler, fiiller, edatlar. Bu tasnifte isim adı, varlıkla-
rı, kavramları, vasıfları, şahısları ve durumları kaplayacak tarzda geniş anlamlı 
olarak kullanılmaktadır. Yani isim, sıfat, zamir ve zarf tek bir kelime kategorisi-
nin, isim’in çeşitleri sayılmaktadır. İsim bahsinde isim işletme ekleri umumi baş-
lığı altında çokluk eki, iyelik ekleri, hal ekleri ve soru eki çeşitli şekil ve fonksi-
yonları ile ele alınıyor. Sıfat, zamir ve zarflarda bilinen çeşitleri ile tasnif ve izah 
edilmektedir. Fiil bahsi fiil çekimi, partisipler ve gerundiumlar olmak üzere üç 
bölüm halinde işlenmiş. Çekim bölümünde şahıs ekleri, şekil ve zaman ekleri, 
isim fiili, fiillerin birleşik çekimleri ve soru eki yer alıyor. Bütün bu bahisler ek ve 
çekimlerin Eski Türkçe ile Eski Anadolu Türkçesindeki şekilleri karşılaştırılarak 
yani gelişmeli olarak işlenmiş, partisipler ve gerundiumlar bahislerinde de es-
ki-yeni bütün şekiller gösterilmiştir. 

Edatlar bahsinde Dr. M. Ergin Türkçede üç çeşit edat bulunduğunu söylüyor: 
l. ünlem edatları, 2. bağlama edatları, 3. son çekim edatları. Ünlem edatları şu çe-
şitlere ayrılmış: ünlemler (ah, vay, tu, şrak, miyav vb.), seslenme edatları (ey, 
hey, yâhu vb.), sorma edatları (hani, acaba), gösterme edatları (işte, nah), cevap 
edatları (evet, hayır, peki vb.). Bağlama edatlarının, M. Ergin’e göre, şu çeşitleri 
vardır: sıralama edatları (ve, ile, daḫi) denkleştirme edatları (ya, veya, veyahut), 
karşılaştırma edatları (ya... ya, hem... hem, ne... ne, da/de... da/de), cümle başı 
edatları (fakat, lâkin, ancak vb.) sona gelen edatlar (dahi, da/de, ise, ki, kim, bile, 
değil, ya). Müellif son çekim edatları dediği postpositionlar da kullanılışlarına ve 
fonksiyonlarına göre sınıflandırarak incelemiş. 

Kelime grupları ve cümleler adını taşıyan üçüncü ve dördüncü bölümler 
eserin sentaks kısmını teşkil ediyor. İlk bölümde şöyle bir sınıflandırma var: tek-
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rarlar (kara kara, koşa koşa, kapı kapı, iyi kötü); bağlama gurubu (Leylâ ile Mec-
nun, ateş ile toprak, yetmiş ilâ seksen); sıfat tamlaması (demir kapı gibi tamla-
malar da, çok yerinde olarak, buraya sokuluyor); iyelik gurubu ve isim tamlama-
sı; birleşik isim (Mehmet Kaplan, vb.); birleşik fiil, ünvan grubu, ünlem gurubu 
(be adam, ey arkadaş vb.); sayı gurubu (on bir, yirmi iki, vb.); isnat gurubu (üst 
baş perişan, bağrı yanık, şekeri az, vb.); genitif, datif, lokatif, ablatif grupları (bi-
zim kız, dile kolay, yükte hafif, kafadan kontak); fiil gurubu (çarşıya gitmek, top-
lantıda bulunmak vb.); partisip gurubu (modası geçmiş, canı çıkası vb.); gerun-
dium gurubu (sağa sola koşa koşa, vb.); kısaltma grupları (gün aydın, gülegüle, 
baş başa, vb.). 

Cümleler adlı son bölümde de (ss. 356-362) cümlenin temel ve yardımcı 
üyeleri ile cümle çeşitleri (fiil cümlesi, isim cümlesi) ve birleşik cümle (şartlı bir-
leşik cümle, ki’li birleşik cümle) hakkında kısa bilgiler veriliyor. Eserin hacmine 
göre sentaks bölümü pek kısa tutulmuştur. 

Kısaca tanıtmaya çalıştığımız bu eserde katılmadığımız bazı görüşler ve izah 
tarzları vardır. Bunların en önemlilerini sıralıyoruz: 

s. 38’de: “j ise Türkçe asıllı olmayan ve Türkçedeki birkaç yabancı kelimede 
kullanılan bir sestir.” deniliyor. Bu izaha göre j sesinin Türkçenin konsonları ara-
sında sayılmaması gerekirdi. Bu da, şüphesiz ki, bir eksiklik olurdu. Çünkü bu se-
sin daha XI. yüzyılda bazı Türk şivelerinde teşekkül etmeye başladığını 
Kâşgarlı’daki örneklerden anlamaktayız. Batı Türkçesinde eskiden bulunmayan 
bu sesin, son zamanlarda vıj gibi bazı ses taklidi kelimelerde, seyrek de olsa, kul-
lanılmaya başlandığı bir gerçektir. 

s. ‘‘48’de: “Türkçede kendiliğinden uzun vokal bulunmaz. Türkçe kelimeler-
de uzun vokale ancak iki sesin birleşmesi, bir sesin düşmesi gibi hallerde rastla-
mak mümkündür.” deniliyor. Burada hiç değilse Kâşgarlı’nın çift vokal işareti ile 
yazdığı ve Yakutçada uzun vokalli veya diftonglaşmış şekilleri bulunan āt (ad), ōt 
(od; Yakutçada uot), kȫk (gök; Yakutçada küöh), kǖç (güç; Yakutçada kǖs) gibi 
bazı kelimeleri hatırlamak gerekirdi. 56. sayfadan öğrenildiğine göre M. Ergin bu 
gibi kelimelerin sonlarındaki konsonların Eski Anadolu Türkçesinde d, c yazıl-
masını bir imlâ meselesi saymaktadır. Osmanlıcada böyle bir imlâ geleneği bu-
lunduğuna ve bu geleneğin Eski Anadolu Türkçesi devrinde yerleşmeye başladı-
ğına şüphe yoktur. Ancak söz konusu kelimelerin sonlarındaki konsonların, öbür 
tek heceli kelimelerden farklı olarak, çekimde ötümlüleştiğini de unutmamak ge-
rekir. Bu ötümlüleşme ise ancak aslî vokal uzunluğunun bir kalıntısı, konson 
üzerinde bıraktığı bir iz olarak izah edilebilir. 

s. 49’da: “el (memleket) yer, beş, ver- gibi aslında i’li olan kelimeler bütün 
ağızlarda bugün kapalı e ile söylenmekte; İstanbul Türkçesinde ise birincisi il 
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şeklinde i ile, diğerleri açık e ile kullanılmaktadır.” deniliyor. İstanbul Türkçesin-
de kapalı e bulunmadığı yargısı gerçeğe uygun değildir, beş kelimesindeki e, İs-
tanbul ağzında da, yer ve ver- kelimelerindeki e’den farklı olarak, kapalı söylenir. 
Türkçede, aslında, bazı konsonlar önünde açık e sesini söylemek mümkün ola-
mıyor. ş konsonu ile kapalı bir hecede, ş’den önce, hususî bir gayret 
sarfedilmedikçe açık e sesi çıkarılamaz. ç, k ve y konsonları için de durum böyle-
dir: geç-, ek, bey vb. gibi. İstanbul ağzı daha ileri giderek, Anadolu’da açık e ile 
söylenen ev, sev-, kes-, et, hep, el, em-, ez- gibi kelimeleri de kapalı e ile söyle-
mektedir. 

s. 166’da fiilden isim yapma eki m için verilen örnekler arasında boğum da 
var. Bu kelimenin eski şeklinin boğun olduğunu biliyoruz: (TTS,2 IV, 119). Dudak 
konsonu b’nin ve yuvarlak vokallerin çekimi ile n sesi dudaksıllaşmış olmalıdır. 
Nitekim düğüm kelimesi de, böyle bir benzeme ile düğün (TTS, IV, 256)’den ge-
lişmiştir. 

s, 170’te fiilden -ı/-i, -u/-ü eki ile yapılmış örnekler arasında korku kelimesi 
de var. Bu kelimenin kork- fiilinden -ġu eki ile yapıldığını, benzeme ve konson 
tekleşmesi ile korku şekline girdiğini biliyoruz.  

s. 171’de dayalı, döşeli, kurulu ve ekili gibi kelimelerin fiillerin -l-’li gövdele-
rinden -ı/-i eki ile yapılmış olacağı ileri sürülüyor. Bu örneklerdeki -ılı/-ili eki fi-
illerden -ġ/-g ile yapılmış isimlere eski -lıġ/-lig sıfat yapma ekinin getirilmesi ile 
teşekkül etmiş olmalıdır. Çünkü Kâşgarlı’da partisip mânalı kuruglug ya 
(=kurulu yay, kurulmuş yay) gibi sağlam örnekler vardır (I, s. 496). 

s. 175’te -baç/-beç ekinden bahsedilerek dolambaç, saklambaç örnekleri ve-
riliyor. Bunlardan birincisindeki b konsonunun türeme bir ses olduğunu biliyo-
ruz. TTS’de dolamaç şekli vardır. 

s. 213’te “-sızın, -maksızın, -meksizin ekli şekillerde vurgu daima kelime ba-
şındadır.” deniliyor. Halbuki -sızın ekli şekillerde vurgu bu ekten önceki hece 
üzerindedir: ánsızın, uyumáksızın, dinlenméksizin vb. gibi 

s. 233’teki: şimdi<şu+imdi. Doğrusu şimdi<uş+imdi’dir.  

s. 281’de -malı/-meli ekinin -ma/-me olumsuzluk eki ile -lı/-li sıfat ekinin 
birleşmesinden çıktığı söyleniyor. Bu ekin, eskiden partisip eki fonksiyonunu ha-
iz olduğu düşünülürse, -ma/-me fiilden isim yapma eki ile -lı/-li sıfat ekinden te-
şekkül ettiği anlaşılır. 

Yazımıza son vermeden önce müellifin anlatışı ve eserde kullandığı gramer 
sözleri hakkında da birkaç söz söylemek isteriz. Anlatış, eserin derslerde tutulan 

                                                             
2  Tanıklariyle Tarama Sözlüğü 
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notların düzenlenmesi ile vücuda getirilmiş olmasından olacak, yer yer “takrir” 
edası taşımaktadır. Eser ders kitabı olarak hazırlandığına göre bu tarz anlatış 
belki bir kusur sayılmayabilir. Ama yazılı bir eserde sözlü anlatış ne de olsa biraz 
yadırganıyor. Ders verirken başvurulan ve şüphesiz ki faydalı olan tekrarlar, 
farklı anlatışlar, konu dışına çıkışlar kitap için fazlalık teşkil ediyor, eserin bütün-
lüğünü bozuyor. Anlatış umumiyetle açık, anlaşılır olmakla birlikte, yer yer ilmî-
lik niteliğini taşımaktan da uzak bulunmaktadır, “a vokali i’ye çevrilir.” (s. 44) 
“Türkçede aslında b ile başlayan bazı kelimeler sonradan p’ye dönmüşlerdir.” (s. 
72) “b-v değişikliği bazı b’lerin v olmasıdır.” (s. 73) ve “k’lardan türemiş’ olan 
h’lar Batı Türkçesinde sonradan h şekline geçmişlerdir.” (s. 78) gibi ilmî sayıla-
mayacak anlatışlara eserde sık sık rastlanıyor. 

Gramer sözlerine gelince: Müellifin yabancı sözleri Türkçe karşılamak husu-
sunda gösterdiği gayret övülmeye değer. M. Ergin gramer sözlerinin elden geldi-
ğince Türkçe olmasına çalışmış. Koyduğu veya kullandığı karşılıklar arasında ya-
pım ekleri (teşkil ekleri), belirsizlik sıfatları (orta öğretimde; belgisiz sıfatlar) 
belirsizlik zamirleri (orta öğretimde: belgisiz zamirler), kuvvetlendirme (orta 
öğretimde: pekiştirme), azlık-çokluk zarfları (orta öğretimde: nicelik zarfları), 
seslenme edatları (hitap edatları), bağlama edatları (orta öğretimde: bağlaçlar), 
birleşik fiil (orta öğretimde: bileşik fiil) ve birleşik cümle (orta öğretimde: bileşik 
cümle) gibi yerinde olan ve yadırganmayan sözler dikkati çekiyor. Eserde geçen 
gramer sözleri arasında hece düşmesi (haplologie), konsonant ikileşmesi 
(gémination), benzeşme (assimilation), aykırılaşma (dissimilation) ve gereklik 
kipi (vücubî sigası) gibi pek uygun düşmeyenleri de var. Haplologie benzer hece-
lerin birbiri üzerine binmeleri sureti ile tekleşmesi olduğuna göre bu olayı hece 
binişmesi diye adlandırmak daha doğru olur. Gemination için ikizleşme, 
assimilation için benzeme (çünkü benzeşmek fiili karşılıklılık bildirir; 
assimilation ise her zaman karşılıklı olmaz), dissimilation için farklılaşma, 
nécessitè için de gereklilik karşılıkları daha uygun olurdu sanırız. 

Dr. Muharrem Ergin’in eseri, bu gibi ufak tefek kusurları bir yana bırakılırsa, 
sağlam bir bilgi ve ciddî bir emek mahsulüdür. Türk dili öğrencileri için de her 
zaman başvurulabilecek ve faydalanılacak bir ders kitabıdır. Büyük bir ihtiyacı 
karşıladığına şüphe olmayan bu eserinden dolayı arkadaşımızı ne kadar tebrik 
ve takdir etsek azdır. 
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A. N. KONONOV, Grammatika Sovremennogo Turetskogo Literaturnogo 
Yazıka. Moskva-Leningrad, 1956. 569 S. (Akademiya Nauk SSSR. Institut 
Vostokovedeniya). 

 

Bu eseri tanıtmaya geçmeden önce Rusya’da Türkiye Türkçesinin grameri 
konusunda şimdiye kadar yapılmış çalışmaları hatırlamak faydalı olacaktır. 

Bilindiği gibi, Rusya’da yayımlanmış ilk Türkiye Türkçesi grameri Fransız 
misyoner Holdermann’ın 1730’da İstanbul’da basılmış olan gramerinin çevirme-
sidir. Turetskaya grammatika (=Türkçe grameri) adını taşıyan bu çevirme Rus-
ya’da bir yıl ara ile iki defa basılmıştır (Sankt Peterburg, 1776; Moskva, 1777). 
İkinci eser O. İ. Senkovskiy’nin (1800-1858) Karmannaya kniga dlya russkiḫ 
voinov v turetskiḫ poḫodaḫ (=Rus askerlerinin Türk seferlerinde kullanmaları 
için cep kitabı genel adını taşıyan iki bölümden ibaret pratik grameridir. 1828’de 
Sankt Peterburg’da basılan birinci bölüm Razgovorı rossiysko-turetskiye 
(=Rusça-Türkçe konuşmalar) ile Slovar rossiysko-turetskiy upotrebitelneyşiḫ 
slov (=Rusça-Türkçe kullanılan kelimeler sözlüğü) bahislerini ihtiva etmektedir. 
Eserin Türkçenin gramerine hasredilen ikinci bölümü de Osnovnıye pravila 
turetskogo razgovornogo yazıka (=Türk konuşma dilinin başlıca kuralları) adıy-
la yayımlanmıştır (Sankt Peterburg, 1829). 

Rusya’da Türkiye Türkçesi konusunda yazılmış ilk önemli eser, şüphesiz ki, 
M. A. Kazem-Bek’in (1802-1870) Obşçaya grammatika turetsko-tatarskogo 
yazıka (=Türk-Tatar dilinin genel grameri) adlı kitabıdır (Kazan, 1839; ikinci 
basılışı: 1846). Burada yine Kazem-Bek’in 1854’te Sankt Peterburg’da taş bas-
ması olarak yayımlanan Uçebnıye posobiya dlya vremennogo kursa turetskogo 
yazıka (=Türk dili geçici kursu için ders kitabı) adlı ikinci eserini hatırlamak ye-
rinde olur. 

Bundan sonra yayımlanmış olan Türkiye Türkçesi gramerlerinin başlıcaları 
şunlardır: M. A. Terentyev, Grammatika turetskaya persidskaya, kirgizskaya i 
uzbekskaya (=Türkçenin, Farsçanın, Kırgızca ve Özbekçenin grameri), Sankt 
Peterburg, 1875; G. Yegliçki, Rukovodstvo dlya izuçeniya osmanskogo yazıka 
(=Osmanlı dilini öğrenmek için kılavuz), Moskva, 1916; A. N. Samoyloviç, 
Kratkaya uçebnaya grammatika sovremennogo osmansko-turetskogo yazıka 
(=Çağdaş Osmanlı-Türk dilinin kısa bir grameri), Leningrad. 1925; V. A. 
Gordlevskiy, Grammatika turetskogo yazıka (=Türk dili grameri), Moskva, 1928; 
H. Cevdet-zade -A. N. Kononov, Grammatika sovremennogo turetskogo yazıka 
(=Çağdaş Türk dilinin grameri), Leningrad, 1934; N. K. Dmitriyev, Stroy 
turetskogo yazıka (=Türk dilinin yapısı), Leningrad, 1939: G. Alekberli-G. R. 
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Mirzazade, Uçebnik turetskogo yazıka (=Türk dili ders kitabı), Baku, 1941; A. N. 
Kononov, Grammatika turetskogo yazıka (Türk dili grameri), Leningrad, 1941; S. 
Mayzel, Uçebnik turetskogo yazıka (=Türk dili ders kitabı), Moskva, 1946; L. N. 
Starostov, Uçebnik turetskogo yazıka (=Türk dili ders kitabı), 1951; Ş. S. 
Aylyarov, Uçebnik turetskogo yazıka (=Türk dili ders kitabı), Moskva, 1954. 

Yukarıdaki listenin tetkikinden de kolayca anlaşılacağı üzere A. N. Kononov 
Türkiye Türkçesinin grameri konusunda tecrübesi olan bir bilgindir. Tanıtaca-
ğımız yeni eseri onun bu alanda vücuda getirdiği gramerinin üçüncüsüdür. H. 
Cevdetzade ile birlikle yazdığı birincisi, Grammatika sovremennogo turetskogo 
yazıka, ilk deneme olmasına rağmen başarılı bir tasvirî gramerdi. Bir Türkün 
yardımları ile vücuda getirdiği bu ilk eserden sonra Kononov tek başına çalışma-
ya koyulmakta gecikmedi. Yedi yıl sonra ilim aleminin karşısına 312 sayfalık ko-
ca bir gramerle çıktı (Grammatika turetskogo yazıka, Leningrad, 1941).1 Türkiye 
Türkçesinin fonetik, morfoloji ve sentaksını oldukça tafsilatlı bir şekilde incele-
yen bu eser Rusya’da ders kitabı olarak okutulan V. A. Gordlevskiy’nin grameri-
nin yerini almıştır. D. A. Magazanik’in Türkçe-Rusça ve Rusça-Türkçe sözlükleri-
nin Kononov’un bu grameri ile birlikte kullanıldığını biliyoruz.2 İşte, bu ikinci 
gramerinden on beş yıl sonra da değerli bilgin, şimdi tanıtacağımız büyük eseri 
ilim âleminin tetkikine sunmuştur.3 

Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazıka (Çağdaş Türk 
edebî dilinin grameri) adını taşıyan bu eser büyük boyda 569 sayfadır. Kitap, 
klasik tasnife uyularak bundan önceki iki gramer gibi üç, büyük bölüme, yani fo-

                                                             
1  Bu eser için bkz.: Dr. Saadet Ş. Çağatay, “Grammatika turetskogo yazıka”, DTCF Der-

gisi, c. V, sayı: 2 (1947 Mart-Nisan). s. 249-252.  
2  Bkz. A. Dilâçar, “Yabancı dillerde Yazılmış Türkçe gramerlerle okuma kitapları”, 

Türk Dili, c. I. s. 4 (Ocak 1952), s. 228.  
3  Bu süre içinde Kononov’un Türk dili ve lehçeleri ile ilgili başka eser ve makaleleri de 

yayımlanmıştır. Bunların başlıcaları, çıkış sırasıyla, şunlardır: O sintaksiçeskif 
funktsiyal formı “teyin-tiyin” (=teyin-tiyin şekillerinin sintaktik fonksiyonları hak-
kında) [Belek (podarok) S. Y. Malovu. Frunze, 1946; ss. 44-46]; Grammatika 
uzbekskogo yazıka (=Özbek dili grameri), Taşkent, 1948, 284. s. “Opıt analiza 
termina ‘türk’” (=Türk sözünün tahlili denemesi), [Sovetskaya etnografiya, 1949, 
No. l, ss. 40-47]; Etimologiya slova ‘değil’ (=değil kelimesinin etimolojisi) 
[Sovetskaya vostokovedeniya, VI, 1949, ss. 97-101]; Poslelogi v sovremennom 
uzbekskom yazıka (=Çağdaş Özbek dilinde postpozisyonlar). Taşkent, 1951, 43 s.; O 
soyuznom slove “diye” v turetskom yazıke (=Türkiye Türkçesindeki diye bağlayıcısı 
hakkında) [Akademiku Vladimiru Aleksandroviçu k yego semidesyatipyatiletuyu, 
Moskva,1953, ss. 137-l44]; O pronominalizatsii v turetskom yazıke (=Türkiye Türk-
çesindeki zamirleştirmeler hakkında), Moskva-Leningrad, 1954, 40 s.  
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netik, morfoloji ve sentaks bölümlerine ayrılmıştır. Bu bölümlerin hacimleri şöy-
ledir: Fonetik: 21-58, morfoloji: 59-372: sentaks 373-549. Ayrıca eserin baş tara-
fına Türkiye Türkçesinin tanımı, Türk dilleri arasındaki yeri, kelime hazinesi, 
Rusya’da, Avrupa’da ve Türkiye’de Türkoloji araştırmalarının tarihçesi, Türk al-
fabesi ve imlâsı hakkında toplu bilgiler veren bir giriş bölümü (s. 7-20), sonra da 
geniş bir gramer indeksi (s. 550-562) ilâve edilmiştir. Her bahsin sonunda o ba-
hisle ilgili bibliyografik bilgiler vardır. 

Fonetik. 38 sayfadan ibaret olan fonetik bölümü 13 bölümcüğe ayrılmıştır. 
Bunlar sırasıyla şunlardır: Türkçenin vokalleri (m. 1-13), Türkçenin konsonları 
(m. 14-28), diftonglar (m. 29-30), imlâ işaretleri (m. 31-33), vokal uyumu (m. 
34-40), gerileyen benzeşme (m. 41-42), vokal katımı ve onunla ilgili fonetik hâ-
diseler (m. 43-47), vokal ve konson düşmesi (m. 48-51), kelime başı ortası ve 
sonuna ait başlıca hususiyetler (m. 52-54), vokal ve konsonlarda çekimde görü-
len değişmeler (m. 55-36), “doldurucu” denilen sesler (m. 57), hece ve hecelen-
me (m. 58), vurgu (m. 59-69). 

Vokaller bahsinde Kononov Türkçede sekiz kısa, üç de uzun vokal bulundu-
ğunu söylüyor: Kısa vokaller a, e, i, ı, o, ö, u ve ü, uzunlar da â, î, û’dur. Bundan 
sonra vokallerin sınıflandırılmasına geçen müellif bunların teşekkülü sırasında 
dil ve dudakların aldığı duruma göre bildiğimiz ön-art, yüksek-alçak (dar-geniş) 
ve dudakıl (yuvarlak)-düz tasnifini veriyor. Türkçede sürekli vokal olarak da â, î 
ve û vokalleri bulunduğunu ilâve ediyor. 

Müellif bundan sonra vokallerin tek tek tavsifine ve tanıtılmasına geçiyor, 
bunların muhtelif çeşitlerini örneklerle göstermeye çalışıyor. Bu bahiste e voka-
linin dar (uzkiy) çeşidi (kapalı e) ile i, ü vokallerinin dar ve geniş, o, u vokalleri-
nin de açık ve kapalı çeşitleri için ileri sürdüğü mütalâalar ve verdiği örnekler 
dikkati çekmektedir. 

Vokallerin sayımı ve tavsifi bahsinde, müellifin tercih ettiği tarza göre, bir 
eksiklik bulunduğu kanaatindeyiz. Arapça ve Farsça kelimelerde görülen a, î ve û 
vokallerini de Türkçenin vokalleri arasına katan bilgin yine bu dillerden geçmiş 
bazı kelimelerde ayın ve hemze konsonlarının sebep olduğu vokal uzunlukların-
dan da bahsedebilirdi. bazı, şule ve mide kelimelerindeki a, u, i vokalleri de, işa-
retsiz yazıldıkları halde, uzundurlar. Telafi uzunluğu bu vokallerden başka bir de 
e vokalinde görülür: memur, mezun, vb. gibi. 

Konsonların sayısı ve sınırlandırılması bahsinde müellif, Türkçede g, k ve l 
seslerinin ince ve kalın çeşitleri ile birlikte 24 konson bulunduğunu söylüyor. 
Kononov bu 24 konsonu, bildiğimiz tarzda, çeşitli bakımlardan tasnife tabi tut-
tuktan sonra bunların tek tek tavsifine geçiyor. Kısa fakat derli toplu olan bu ba-
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histe Türkçedeki konsonların mahiyet ve hususiyetleri üzerinde yeterince du-
rulmuştur, ğ ve ğ (y) konsonlarının tek heceli kelime sonunda, kapalı hecede ve 
kelime içinde iki vokal arasındaki durumları ile c sesinin d, l, n konsonları önün-
de j değerini kazanması yerinde örneklerle iyi bir şekilde belirtilmiş, kalın ve in-
ce l sesleri, bilhassa art vokaller önündeki ince l konsonu sağlam örneklerle gös-
terilmiştir. Ancak bu bahiste bir eksiklik göze çarpıyor: sual, hal gibi alınma ke-
limelerdeki ince l konsonunun art vokaller yanında inceliğini muhafaza ettiğine 
dikkati çeken müellif, hal’k>halk māl’>mal gibi değişmelere de temas edebilirdi. 

Diftong bahsinde Kononov şöyle diyor: “Türkçede fonem çeşidi olarak dif-
tong yoktur. Fakat vokal birleşmelerine rastlanır. Türk dilinde diftong çeşitli fo-
netik hadiseler sonunda hasıl olur.” Müellife göre Türkçede diftong meydana ge-
tiren üç çeşit fonetik hadise vardır. Bunlardan birincisi eklenme hadisesidir. Vo-
kalle biten bir kelime vokalle başlayan bir ek veya ekleşebilen kelime ile birleşti-
ğinde diftong hasıl olur: talebe imiş>talebeymiş, babası ile>babasıyla vb. gibi. 
Müellif hece sonundaki y konsonunun da bir çeşit alçalan diftong teşkil ettiğini 
ilâve ediyor: ay (ai), köylü (köilü), epey (epei) vb. gibi. 

Kononov’a göre Türkçede diftong teşekkülünde ikinci kaynak ğ ve k konson-
larının söylenişten düşmesi sonucunda iki vokalin birleşmesi hâdisesidir. ğ kon-
sonu, iki vokal arasında, alçalan bir diftong hasıl eder: çağırır>çaırır, so-
ğuk>souk, gibi. ğ (y) konsonu da iki vokal arasında ve kapalı hece sonunda alça-
lan diftong teşkil eder: değer>deier, iğne>iine. k konsonu da iki vokal arasında 
ötümlüleşmek, sonra da söylenişten düşmek suretiyle diftong teşekkülüne imkân 
verir: yazacağım>yazacaım vb. gibi. 

Müellife göre Türkçede diftong bir de Arapçadan, Farsçadan alınma kelime-
lerde görülür. Kelime içinde yanyana bulunan a+i ve e+i vokalleri ay (ai) ve ey 
(ei) diftonglarını verirler: faide>fayda, taife>tayfa vb. gibi. Kononov’un e+i>ey 
diftonglaşması için verdiği örnekler doğru değildir. 

Bu bahsin sonunda art vokallerdeki aslî olmayan uzunluklardan bahsedili-
yor. Bilgine göre, serî konuşmada, aynı cinsten iki art vokal arasındaki g ve y 
konsonları söylenişten düşer; böylece vokal uzunluğu hasıl olur: ağaç>a’aç>āç, 
uğur>u’ur>ur, sığır>sı’ır>sır, Moğol>mo’ol>mōl, bıyık>bı’ık>bīk gibi. Son bı-
yık>bīk örneği şüpheli görünüyor, y konsonunun bu gibi durumlarda kendini 
muhafaza ettiği muhakkaktır. 

“Ses uyumu” bahsi iki küçük bölüm halinde ele alınmış: Vokal uyumu kanu-
nu, konson uyumu kanunu. Birinci bölümde, kolayca tahmin edileceği üzere, ke-
limedeki vokallerin önlük-artlık (incelik-kalınlık) ve düzlük-yuvarlaklık bakım-
larından uyumuna temas ediliyor; bu kanunlara aykırı olan örnekler üzerinde 
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duruluyor. Kononov vokal uyumu kanununun istisnalarını üç grupta toplamış: l. 
kitap, liman, aktör gibi yabancı asıllı kelimeler; 2. Rumeli, binbaşı, okuyabilmek 
gibi birleşik kelimeler; 3. hangi, dahi ve şişman gibi az sayıda bazı Türkçe kelime-
ler. Bunlardan başka vakit, hapis gibi bazı alınma kelimelerdeki katma vokallerin 
kelimenin uyumuna aykırı olduğuna da dikkati çekiyor. 

Bundan sonra eklenmede kanuna aykırılık gösteren kelimeler üzerinde du-
ruluyor. Kononov sonunda ince l konsonu bulunan art vokalli kelimelerin, ince l 
sebebiyle, ince vokalli ek aldığını hal, sual, rol gibi bazı örneklerle belirtiyor. Ke-
lime içindeki ince l konsonunun da bazan uyuma tesir ettiğini kalb-kalbi örneği 
ile gösteriyor. Burada bir örnek daha verilebilirdi: sulh-sulhü. Kononov halk ke-
limesinin kalın vokalli ek aldığını, istisnaî bir durummuş gibi, kaydetmek lüzu-
munu duymuş. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, bu kelimedeki ince l konsonu 
kalınlaşmıştır. Üstelik kelime k art damaksılı ile sona ermektedir. Sadece bu so-
nuncu sebeple, halk kelimesinin ince vokalli ek alması, imkânsızlaşır. 

Müellife göre eklenmede vokal uyumuna aykırılık gösteren bir başka grup 
kelime de Arapçadan alınma ve -at’le nihayetlenen saat, seyahat ve menfaat gibi 
dişi (müennes) isimlerdir. 

Kononov, -at’le sona eren Arapça dişi isimlerden çekimde uyuma giren istis-
nalar da bulunduğunu kaydediyor ve şu örnekleri veriyor: hayat, inşaat, fırsat. 
Kanaatimizce fonetik hâdiselerin kelimelerin morfolojik yapıları ile herhangi bir 
ilgisi olmamak lazım gelir, saat, seyahat ve menfaat gibi kelimelerin çekimde ince 
vokalli ek almaları, bunların Arapçada -at’le nihayetlenen dişi isimler olmasın-
dan değil, belki son hecelerindeki a vokalinin ince oluşu sebebiyledir. hayat, in-
şaat ve fırsat gibi kelimelerin kalın vokalli ek almasına da şaşmamak gerekir. 
Bunlardan ilk ikisinin son hecelerindeki vokal ince a değil, uzun bir a vokalidir. 
fırsat kelimesinde de kalın s (sat) konsonu bulunmaktadır. Fonetik hâdiseler 
için, herhalde, yine fonetik sebepler aramak lazım gelir. 

Bu bahiste, ince l gibi, ön damaksıl k konsonunun da kelimenin ince vokalli ek 
almasında rol oynadığına temas edilebilirdi: iştirâk- iştirâki, idrâk-idrâke, vb. gibi. 

Kononov -yor, -daş, -ken, -leyin, -mtırak ve -ki eklerinin uyuma girmediğini 
örneklerle belirterek vokal uyumu bahsini bitiriyor. 

“Ses uyumu” bahsinin ikinci kısmını konson uyumunun teşkil ettiğini yuka-
rıda söylemiştik. Kononov’un konson uyumu dediği şey, yanyana bulunan kon-
sonların ötümlülük-ötümsüzlük bakımından birbirlerini tesir altında bırakmala-
rıdır. Bu bahis daha geniş tutulabilir, daha orijinal örnekler verilebilirdi. 
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“Gerileyen benzeşme” bahsinde vokal ve konson benzeşmelerine ait bilinen 
örnekler verilmiş. Bu bahis bundan önceki konson uyumu bahsi ile birlikte daha 
etraflı bir şekilde incelenebilirdi. 

“Vokal katımı ve bununla ilgili fonetik hadiseler” bahsinde Türkçeye eskiden 
girmiş Batı menşeli kelimelerle yeni girmiş olanlardaki katma vokaller için bol 
örnek verilmiş. Müellif burada yakın zamanda Türkçeye giren kelimelerin imlâ-
sındaki ikiliğe veya kararsızlığa dikkati çekiyor. Bundan sonra Türkçede kelime 
sonunda bulunabilen konson çiftlerinin bir listesini veriyor. Bu listede Türkçe ve 
alınma kelimeler karışık olarak yer almış. Bu yüzden Türkçenin kelime sonunda 
hangi konson çiftlerini kabul ettiği açık olarak anlaşılmıyor. Listede th ve sp kon-
son grupları da var. Bunlar için Arapça feth ve kesp kelimeleri örnek gösterilmiş. 
Bilindiği gibi, bu konson gruplarını ihtiva eden kelimeler Türkçede katma vokalli 
olarak söylenir: fetih, gasıp, vb. gibi. 

Kononov, bu bahsin devamında sonunda, st ve ft konson gruplarını bulun-
duran kelimelerde sondaki t sesinin bazı hallerde söylenişten düştüğünü belirti-
yor. Burada, başka bir konson grubu ihtiva etmesi bakımından, misk>mis örneği 
de verilebilirdi. 

“Vokal ve konson düşmesi” bahsi umumiyetle iyi işlenmiş, her çeşit düşme 
için sağlam örnekler verilmiştir. Ancak, vokal düşmesi bahsinde, A. C. Emre’ye 
dayanarak verilen bazı örneklerin sıhhatinden şüphe ettiğimizi söyleyeceğiz. 
Kononov, dışarı, içeri ve yukarı kelimelerinin datif hallerinde sonlarındaki ı, i vo-
kallerinin düştüğünü ileri sürüyor; dışarıya>dışarya, içeriye>içerye, yukarı-
ya>yukarya diyor ki bunlar, kanaatimizce, standart telaffuza ait şekiller değildir. 

Konson düşmesi için de -cık ve -rak ekleri önünde kelimenin sonuncu ḳ ve k 
konsonları ile -hane’li Farsça birleşiklerdeki h sesi örnek gösteriliyor. 

“Kelime başı, ortası ve sonuna ait başlıca hususiyetler” bahsinde Türkçede 
kelime başında bulunabilen ve bulunamayan konsonlar belirtilmiş, kelime için-
deki ikiz konsonlar için örnek verilmiş, Türkçenin alınma kelimelerdeki ikiz kon-
sonları umumiyetle tekleştirdiği yeni örneklerle gösterilmiştir. 

“Vokal ve konsonlarda çekimde görülen değişmeler” bahsinde vokalle biten 
fiil kök ve gövdelerindeki geniş vokalin çekimde daralarak ı, i ve bazı hallerde de 
u, ü olduğu belirtilmiş, kılıcı ile>kılıciyle>kılıc le tarzındaki diftonglaşma ve 
monoftonglaşmalara temas edilmiştir. Konsonlarda görülen değişmeler olarak 
da kelime sonundaki ötümsüz ç, k, p ve t konsonlarının çekimde iki vokal arasın-
da ötümlüleşmeleri ile nb grubunun mb’ye değişmesi kaydedilmiştir. Kelime 
içindeki nb>mb hâdisesinin burada değil, “konson uyumu” bahsinde ele alınması 
gerekirdi. Çekimde görülen konson değişmeleri, şüphesiz ki, bunlardan ibaret 
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değildir. geçti>geşti, olmazsa>olmassa, vb. tipindeki değişmeler de bu bahiste 
ele alınabilirdi. 

“Doldurma (kaynaştırma) sesleri” bahsinde Kononov, kelime sonundaki vo-
kalle ek başındaki vokal arasına giren y sesini, 3. kişi iyelik eki ile isim çekim eki 
arasına giren n sesini, bir de vokalle biten kelimelere eklenen 3. kişi iyelik eki 
-sı/-si’deki s sesini inceliyor. 

Ona göre bu seslere “doldurucu” sesler denilmesi yanlıştır. Bunlar türeme 
sesler değil, aslî konsonlar veya onların fonetik değişmeye uğramış kalıntılarıdır. 
Kononov, bunlardan y’nin şu iki hadise sonunda meydana geldiğini ileri sürüyor: 
l. ğ, g ve b konsonlarmın fonetik gelişmesi ile. Bunun için şu örnekleri veriyor: 
kapığığ (akk.)>kapıyı, oku-ga-cak>okuyacak, talebeben>talebewen>talebeyim. 
Müellifin bu görüşü, bizce, kabule şayan değildir. Çünkü kelimenin son vokali ile 
ekin baş vokali arasına giren y konsonunu ğ, g seslerinin kendilerini henüz mu-
hafaza ettikleri Eski Türkçe devresine ait metinlerde bile görmekteyiz (tiyü, 
oplayu vb. gibi). Bugünkü Türkçede sadece bir kelimenin, su kelimesinin, çekimin-
de meydana çıkan y konsonunun gedik dolduran (hiatustilger) bir ses olmadığı 
kabul edilebilir. Çünkü bu kelime 3. kişi iyelik ekini -su olarak değil, -y-u şeklinde 
almaktadır. Bu, herhalde, kelimenin aslî şeklindeki b (w) konsonunun kalıntısıdır. 

Kononov, bu y konsonunun bir de kelimenin son vokali ile onu takip eden 
kelimenin ilk vokalinin birleşmesi sonunda meydana geldiğini, hiatus’u önlemek 
için ikinci vokalin diftong teşkil eden bir unsur haline inkılâp ettiğini söylüyor: 
işçi idi>işçiydi, vb. gibi. 

Bundan sonra “Hece ve hecelenme” bahsi geliyor. Bu y bahsi kısaca geçişti-
rilmişe benzemektedir. Ele alınması gereken bazı hususlardan, meselâ hece den-
gesi ile bunun sebep olduğu fonetik hadiselerden bahis yoktur. 

Fonetik bölümünün iyi işlenmiş bahislerinden biri de “vurgu” bahsidir. Bu bahis 
üç bölümde incelenmiştir; kelime vurgusu, cümle vurgusu, mantık vurgusu. 

Türkçedeki kelime vurgusunun müzik ve baskı vurgusu nevinden olduğunu 
kaydederek söze başlayan müellif, Türkçenin kelime hazinesinin, vurgunun yeri 
bakımından, iki gruba ayrılabileceğini belirtiyor: a) Son hecesi vurgulu olanlar, 
b) son hecesinden gayri herhangi bir hecesi vurgulu olanlar. 

“Vurgunun son hecede bulunuşu Türkçe kelimelerin büyük bir kısmı için 
umumî vasıftır” diyen Kononov, ikinci gruptan olan kelimeleri de iki kısımda mü-
talâa ediyor: l. Alınma kelimelerin büyük bir kısmı, 2. bazı Türkçe asıllı kelimeler. 
Batı dillerinden (İtalyanca, Grekçe, Fransızca ve Sırpçadan) alınma kelimelerden 
vurgusu ilk hece üzerinde olan iki heceli kelimelerle vurgusu orta hecelerden bi-
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ri üzerinde olan üç ve dört heceliler için bol örnek verilmiştir. Müellif, vurgusu 
son hece üzerinde olmayan -an-/-en yapılı ve ala/ale ve bi prepozisyonları ile 
kurulmuş Arapça zarflarla Farsça bā- ön eki ile teşkil edilmiş kelimeler için de 
sağlam örnekler veriyor. 

Kononov’a göre son hecesi vurgulu olmayan Türkçe kelimeler şunlardan 
ibarettir: l. Seslenme, çağırma, buyurma, eğlenme ve şaşma bildiren kelimelerle 
haydi, hani, hele ve aferin gibi teşvik ifade eden bazı nidalar; 2. vurgusuz ekler-
den birini almış bütün Türkçe kelimeler. Müellif birleşik kelimelerin vurgusuna 
da kısaca temas ettikten sonra Türkçedeki vurgusuz ve vurgulu eş sesli eklerin 
bir listesini vererek bu bahsi bitiriyor. 

Kelime vurgusu bahsine göre çok kısa olan cümle ve mantık vurgusu bahis-
lerinde de vurgunun ibare veya cümle içinde yer değiştirmesi ile ifadenin farklı 
mânalar kazandığı belirtilmiş, yerinde örnekler verilmiştir. 

Fonetik bölümü hakkındaki umumî kanaatimiz şudur: Hacim itibarıyla ese-
rin en küçük bölümü olan bu kısım; morfoloji ve sentaks bölümlerine bakarak, 
muhteviyatı bakımından da zayıftır, az işlenmiş intibaını bırakmaktadır. 

Morfoloji. 313 sayfa ile hacim bakımından kitabın en büyük bölümünü teşkil 
eden bu kısım kelime bölükleri bahsi ile başlamakta ve isimden başlayarak bü-
tün kelime çeşitlerini birer birer incelemektedir. İsim ve fiil çekimi ile isim, sıfat, 
fiil, zarf vb. teşkili ayrı bahisler halinde değil, ait oldukları kelime çeşidi bahsi 
içinde incelenmişlerdir. 

Kononov, Türkçede semantik ve gramatikal hüviyetleri bakımından birbi-
rinden farklı 11 kelime çeşidi bulunduğunu söylüyor. Bunlar, sırasıyla, l. varlık 
adı, 2. vasıf adı (sıfat), 3. sayı adı, 4. zamir, 5. fiil, 6. zarf, 7. postpozisyon, 8. bağ-
layıcı, 9. edat, 10. ünlem, 11. onomatope (taklidi kelime)’dir. 

Müellif bu 11 kelime çeşidini iki büyük grupta topluyor: l. Mânalı kelimeler, 
2. mânasız kelimeler. Birinci gruba isim (varlık adı, vasıf adı, sayı adı, zamir), fiil 
ve zarflar, ikinci gruba da postpozisyon, bağlayıcı ve edatlar girmektedir. Nida-
larla taklidî kelimeler bu mânalı ve mânasız kelime çeşitleri gruplarının dışında 
kalmaktadır. 

Kononov varlık adı (isim) bahsi altı bölümde inceliyor. Bunların ilk beş ta-
nesini isim için tesbit ettiği şu kategoriler teşkil etmektedir: 

Cins kategorisi, sayı kategorisi, mülkiyet kategorisi, çekim kategorisi, belirli-
lik-belirsizlik kategorisi. Sonuncu bölüm de isim teşkili adını taşıyor. 

Cins kategorisi bahsinde müellif Türkçede cinsin biri leksik, öbürü sintaktik 
olmak üzere iki türlü ifade yolu olduğunu söylüyor. Leksik ifade tarzı varlıkların 
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erkeğini ve dişisini ayrı ayrı kelimelerle adlandırmaktır: tavuk-horoz, inek-öküz 
vb. gibi. Sintaktik ifade tarzı ise varlık adlarının erkek, kız, kadın, dişi vb. kelimeler-
den biri ile belirtilmesidir. Bu bahsin sonunda müellifin çeşitli eklerle teşkil edilmiş 
dişi cins sayılabilecek bazı eski teşkillere dair verdiği örnekler dikkati çekiyor. 

Sayı kategorisi bahsinde Kononov Türkçede çokluğun -lar/-ler eki getiril-
meksizin de ifade edilebildiğini söylüyor ve şu misali veriyor: 

Babamın iki merakı vardı: Kuş ve çiçek. Müellife göre bu cümledeki kuş ve 
çiçek kelimeleri tek varlığı değil, fakat bir bütün olarak kuşları ve çiçekleri ifade 
etmektedir. 

Kononov sayı kategorisinin Türkçede biri leksik, öbürleri de morfolojik ve 
sintaktik olmak üzere üç tarzda ifade edildiğini kaydettikten sonra bunların iza-
hına geçiyor. Morfolojik ifade tarzı çokluk eki -lar/-ler ile belirtilen umumî yol-
dur. Leksik ifade tarzının birkaç çeşidi vardır. Bunlardan biri soyut mânalı isim-
lerle kişilerin sosyal ve meslekî durumlarının -lık/-lik eki ile bildirilmesidir: zen-
ginlik, köylülük, öğretmenlik gibi. Müellife göre çalı, ağaç ve bitki topluluğu bildi-
ren ve -lık/-lik eki ile teşkil edilen isimlerde de çokluk mânası vardır: çalılık, me-
şelik gibi. Kononov süt, şarap, un ve tuz gibi çokluk bildiren madde adlarını da 
leksik ifade tarzının çeşitleri arasında sayıyor. 

Mülkiyet kategorisi bahsi de birtakım yenilikler taşımaktadır. Kononov 
Türkçede mülkiyetin dört çeşit ifade yolu olduğunu söylüyor: 

l. Morfolojik yol, 2. morfolojik-sintaktik yol, 3. sintaktik yol, 4. morfolo-
jik-leksik yol. Morfolojik yol mülkiyet ekleri ve -lı eki ile mülkiyet ifadesidir. Mü-
ellife göre meselâ pembe yanaklı şeklindeki bir belirtme grubu mülkiyet ifade 
eden bir şekildir. Morfolojik-sintaktik yol senin baban şeklinde mülkiyet ekleri 
ve genitif halindeki zamirlerle ifade edilen mülkiyettir. Sintaktik ifade tarzı ise 
benim baba şeklindeki mülkiyet eksiz belirtmelerdir. Mülkiyetin dördüncü çeşit 
ifadesi (morfolojik-leksik yol) de -ki eki almış genitif halindeki zamirlerle olur: 
benimki, seninki vb. gibi. 

Çekim bahsinde isim hallerinin semantik-sintaktik mânalarını inceleyen kı-
sım bilhassa dikkati çekiyor. Müellif hal eklerinin umumiyetle sanıldığından çok 
daha fazla fonksiyonları olduğunu orijinal örneklerle tesbit etmiş. 

Belirlilik-belirsizlik kategorisi bahsinde de önemli görüşler var. Kononov, 
belirlilik-belirsizlik bakımından Türkçe varlık adlarının üç durumda bulunabile-
ceğini söylüyor: tarafsız, belirsiz, belirli. Birinci hale örnek olarak at hayvandır, 
atlar otluyor gibi cümleleri gösteriyor. Belirsizliğin de ismin başına getirilen bir 
kelimesinin yardımı ile ifade edildiğini söylüyor. Üçüncü hal olan belirlilik, 
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Kononov’a göre, şu yollarla ifade edilir: l. benim kitabım, benim kitap, kitabım 
gibi gramatikal şekillerle; 2. 3. kişi iyelik eki ile (Kononov bu eke belirlilik artikeli 
diyor); 3. işaret zamirleri, her ve bütün zamirleri, -daki ekli ve üstünlük derecesin-
de sıfatlarla: 4. kelimelerin leksik mânaları ile (şahıs zamirleri ve has isimlerle). 

Kononov Türkçede isim teşkilinin dört yolu olduğunu söylüyor: 

l. Morfolojik (eklerle), 2. sintaktik-morfolojik (kelimelerin muhtelif tarzda 
birleşmesi ile), 3. leksik-sintaktik-morfolojik (başka kelime çeşitlerinin isimleş-
mesi ile), 4. tercüme veya mâna iktibası suretiyle. 

Eklerle kelime teşkilinin isimden isim ve fiilden isim olarak iki şekli bulun-
duğunu kaydeden müellif ekleri birer birer ele alarak ne gibi mânalarla isim teş-
kil ettiklerini inceliyor. Bu bahiste Kononov’un isimden isim teşkil eden ekler 
arasında Farsça hane (-ane, -ne) kelimesine de yer vermesi dikkati çekiyor. 
Hastahane ~ hastane, postahane ~ postane, yemekhane ve yatakhane gibi teşkil-
ler, bilindiği üzere, Fars dili kurallarına göre yapılmıştır. Bu itibarla bunların 
Türkçede kelime teşkili bahsinin dışında ele alınması daha doğru olur. Kanaati-
mizce bu bahisten çıkması gereken başka bir grup isim de küçültme ve okşama 
isimleridir. Çünkü -cık/-cik ve -cağız/-ceğiz ekleri başka bir varlık adı teşkil etmi-
yorlar, konuşanın söz konusu varlık hakkındaki sübjektif kanaatini ifade ediyorlar. 

Kononov Türkçedeki birleşik isimlerin yapıları bakımından 9 tip olduğunu 
söylüyor ve her tip için çeşitli örnekler veriyor. Verilen örnekler arasında birbi-
rini tutmayanlar var. Meselâ birkaç, birçok, biraz gibi birleşikleri sıfat tamlaması 
şeklinde olan büyükanne, sivrisinek gibi 2. tip birleşikler arasında göstermiş. 
Bunlar sıfat tamlaması şeklinde olmadıkları gibi, isim de değil, sıfattırlar. Hiçbir 
gruba girmediği bildirilen kayınpeder, üveyana gibi teşkiller de sıfat tamlaması 
şeklinde kurulmuş olan birleşikler arasına pekâlâ sokulabilirdi. 

İsimleştirme ve mâna iktibası bahisleri de orijinal örneklerle iyi bir surette 
işlenmiştir. 

Müellif Türkçedeki sıfatların üç çeşit olduğunu söylüyor: l. Nitelik-nisbet sı-
fatları, 2. zamirî belirtme sıfatları, 3. rütbe sayı sıfatları. Zamirî sıfatları da ayrıca 
birtakım çeşitlere ayırıyor: a. işaret-belirtme sıfatları (böyle, öyle, şöyle, işbu), b. 
soru-belirtme sıfatları (hangi, ne gibi), c. soru-miktar sıfatları (ne kadar, kaç, vb), 
d. belirsizlik-miktar sıfatları (bütün, cümle, birkaç, vb.), belirsizlik-umumîlik sı-
fatları (her, herhangi, vb.), f. belirsizlik-ayırma sıfatları (başka, diğer, bazı, kimi 
vb.), g. mülkiyet sıfatı (kendi). 

Sıfat teşkili bahsi de biri isim köklerinden, öbürü fiillerden olmak üzere iki 
kısımda incelenmiş, Türkçenin sıfat teşkil eden ekleri üzerinde dikkatle durul-
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muştur, isimden sıfat teşkili bahsinde Arapça nisbet eki -î/-vî’nin de yer alışı 
dikkati çekiyor. Bu yabancı asıllı ekin Türkçe ve Batı dillerinden alınma isimler-
den de sıfat teşkil ettiğini örneklerle belirten müellif bu bahsin sonunda dikkate 
değer bir karşılaştırma yapıyor. Madde, yer ve zaman adları Rusçada belirtici ol-
dukları zaman mutlaka sıfat şekline büründükleri halde, Türkçede, I. ve II. çeşit 
izafetin ilk unsuru olarak, isim şeklini muhafaza edebiliyorlar: Rusça kamennıy 
most, sibirskaya pşenitsa, letniy veçer tarzındaki belirtme grupları Türkçede taş 
köprü, Sibirya buğdayı ve yaz akşamı şeklinde ifade edilmektedir. 

Fiillerden sıfat teşkili bahsinde Kononov’un, -ılı ekinin menşei hakkındaki 
eski görüşünü, vaktiyle yapılan itiraza rağmen, değiştirmemiş olması dikkati çe-
kiyor. Müellif bundan önceki gramerinde -ılı ekinin, fiillerden -ı eki ile yapılmış 
isimlere -lı sıfat ekinin eklenmesiyle teşekkül ettiğini ileri sürmüştü. Bu eser 
hakkında bir tanıtma yazısı yazan Profesör Saadet Ş. Çağatay da Kononov’un bu 
izah tarzını kabul etmeyerek -ılı ekinin fiillerin meçhul çatılarından -ı zarf-fiil eki 
ile teşekkül ettiği söylemişti (Bkz. Saadet Ş. Çağatay, DTCF Dergisi, c. V, No. 2, 
1947, s. 251, not: l). 

Bu iki görüşten doğru olanı Kononov’unkidir. Şu var ki sayın bilgin görüşü-
nü kuvvetlendirecek sağlam tanıklar getirememiştir, kokulu kelimesi müellifin 
izah tarzını doğrulayacak nitelikte bir örnek değildir. Bu görüşün doğru olduğu-
nu ispatlayacak en sağlam örnekleri Kâşgarlı vermektedir. Divanü 
lûgat-it-türk’te ḳuruġluġ ya (=kurulu, kurulmuş yay) (cilt I, s. 469), tikiglig ton 
(=dikili, dikilmiş elbise) (c. I, s. 509), töşeglig töşek (=döşeli, döşenmiş döşek) 
(c. I, s. 511) vb. gibi söz konusu ekin fiillerden -(i)ġ/-(i)g (-ı/i) eki ile yapılmış 
kılış isimlerine -lıġ (>-lı) sıfat ekinin eklenmesi ile teşekkül ettiğini açıkça göste-
ren örnekler vardır.4 Kononov’un verdiği kokulu örneği ise -ılı ekinin mâna ve 
fonksiyonuna uygun değildir. kokulu partisip değil, korkulu gibi bildirilen şeyi 
ihtiva eden mânasında bir sıfattır. 

Sıfat bahsinde ele alınan öbür konular şunlardır: Niteleme sıfatlarının kü-
çültme-okşama ve pekiştirme çeşitleri, sıfatların karşılaştırma dereceleri, birle-
şik sıfatlar, başka kategorilerden kelimelerin sıfat olarak kullanılışları. Müellif 
sıfatların çeşitli yollarla pekiştirildiğine orijinal örnekler veriyor. Kononov’a göre 
Türkçede sıfatlar başlıca üç türlü pekiştirilir: a) Tekrarlama ile, b) tekrarlama ve 
mı/ mi edatçığı ile, c) kısmî tekrarlama ile. Tekrarlama da iki türlü olur: l. aynı 
kelimenin tekrarlanması, 2. eş mânalı kelimelerin tekrarlanması (yorgun argın, 
iğri büğrü vb. gibi), mı edatçığı ile tekrarlama kara mı kara gibi pekleştirmeler-
dir. Kısmî tekrarlamada Kononov’a göre iki çeşittir: a) ap-açık, bom-boş, 

                                                             
4  Besim Atalay’ın son iki örneği tikikliğ ve töşekliğ tarzında okuması hatalıdır. 
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ter-temiz tarzında m, p, r, s konsonlarından birini almış ilk hece tekrarı, b) izin 
mizin tarzındaki m’li tekrar. Kononov sıfatları pekiştirmenin dördüncü tarzı ola-
rak da güzellerin güzeli veya güzeller güzeli tipindeki tamlamaları kaydediyor. 

Sayı adları bahsi şu bölümleri ihtiva etmektedir: Miktar sayıları (asıl sayı-
lar), sıra sayıları, paylaştırma sayıları, kesir sayıları, belirsizlik-miktar sayıları 
(az, çok, birçok, biraz, yüzlerce, on on beş, vb. gibi). Müellif bir kelimesine ayrı 
bir bahis ayırmış. Bu kelimenin Türkçede üç ayrı mânası olduğunu bildiriyor: l. 
Miktar sayısı, 2. belirsizlik artikeli, 3. leksik-sintaktik fonksiyonu olan hususî bir 
belirtici. Kononov’un tesbit ettiği ve ayırdığı üçüncü fonksiyon bir kelimesinin, 
eski bir ev örneğinde olduğu gibi, sıfatla isim arasına girdiğinde ifadeye kazan-
dırdığı farklı mânadır. Müellife göre bir kelimesi bu türlü kullanışta aslî mânasını 
kaybedip tamamıyla gramatikal bir unsur haline geliyor, hususî bir tonlama 
(intonatsiya) alameti fonksiyonunu kazanıyor. Kononov’un işaret ettiği husus 
çok mühimdir. Böylece bir sarışın çocuk ile sarışın bir çocuk örneği arasındaki 
mâna farkını kavramış ve öğrenmiş oluyoruz. 

Zamir bahsi şu bölümlere ayrılmış: işaret zamirleri, şahıs zamirleri, mutava-
at zamirleri, soru zamirleri, olumsuzluk-inkâr zamirleri, kimse zamiri, belirsizlik 
zamirleri, umumîlik zamiri hep, başka kategorilerden kelimelerin zamirleşmesi. 
Bu bahisteki yeniliği, görüldüğü gibi, olumsuzluk-inkâr zamirleri bölümcüğü teş-
kil ediyor. Müellifin olumsuzluk-inkâr zamiri dediği hiç kelimesidir. Kononov’a 
göre Nereye gidiyorsun diye sordu. –Hiç, geziniyorum! örneğindeki hiç olumsuz-
luk-inkâr zamiridir (otritsatelnoye mestoimeniye). 

Müellif başka kategorilerden kelimelerin iki tarzda zamirleştiklerini söylü-
yor: l. Leksik olarak, 2. morfolojik-semantik yolla. Birinci yol kişi, adam, insan, 
herif, şey, yer ve iş gibi kelimelerin belirsizlik artikeli bir ile birleşerek zamir teş-
kil etmeleridir: bir insan, bir şey, vb. gibi. ikinci yol da bir, kim, başka, öbür gibi 
kelimelerin 3. kişi iyelik eklerini alarak zamirleşmeleridir. 

Morfoloji bölümünün en hacimli kısmını fiil bahsi teşkil etmektedir. Bu ba-
his şu plan üzerine işlenmiştir: l. Fiilin şekillenmesi (formoobrazovaniye 
glagola): a) fiil çatıları, b) fiil kılınışları veya görünüşleri (vidı glagola), c) fiilin 
zaman ve kipleri, d) fiilde şahıs ve sayı, e) fiilin modal şekilleri, f) sıfat-fiiller 
(partisipler), g) zarf-fiiller; 2. fiil teşkili. 

Fiil şekillenmesi bahsinin başında Kononov Türkçede fiilin aspektlerine te-
mas ediyor. Hemen söyleyelim ki müellif bu terimi Almanca Aktionsart 
(=kılınış) karşılığı olarak kullanmamaktadır. Kononov aspekt terimini “şekil, bi-
çim, kılık” (Rus. forma) anlamında kullanıyor. Bilgine göre Türkçede fiilin dört 
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aspekti vardır: olumlu aspekt, olumsuz aspekt, güç yeterliği aspekti (yeterlik fii-
li), imkansızlık (nevozmojnost) aspekti (yetersizlik fiili). 

Çatılar bahsinde Kononov Türkçede beş fiil çatısı olduğunu söylüyor: Asıl 
çatı (yaz-, oku, sev- gibi basit tabanlar), istaşlık çatışı (müşareket), dönüşlülük 
çatısı (mutavaat), meçhullük çatılı (edilgen fiil), faktitif çatı (ettirimli fiil). Fiille-
rin olumsuz şekillerine çatılar arasında yer vermeyen bu tasnif, şüphesiz ki, daha 
mantıkidir. Bilindiği üzere, T. Banguoğlu gibi bazı dilciler fiilin olumsuz şeklini 
de bir çeşit fiil çatısı (voix) saymaktadırlar. 

Bu bahsin sonunda Kononov bir de faktitif-kozatif (ettirimli-oldurumlu) an-
lamlı fiillerden bahsediyor. Bunlar geçişli fiillerle, geçişli hale konulmuş fiillerden 
(fiillerin ettirimli şekillerinden) faktitif ekleri ile yapılmış fiillerdir. 

Geçişli ve geçişsiz fiiller bahsinden sonra Kononov fiil görünüşleri (vidi 
glagola) konusuna geçiyor. Müellifin fiil vid’leri dediği şekiller bazı fiillerin -a-, 
-ı-, -ala-, -(ı)ştır-, -(ı)ş- (uyuş-, titreş- gibi fiil tabanlarındaki -ş- eki) gibi eklerle 
genişlemiş çeşitleridir. Kononov fiil vidleri teşkil eden ekler arasına -sa- (dur-, 
dursa-), -(ı)msa- (gül-, gülümse-) eklerinin de katılabileceğini ilave ediyor. 

Bundan sonra müellif sintaktik yolla teşkil edilen fiil vid’lerini inceliyor. 
Kononov’a göre bu tarz teşkil de iki çeşit olur: l. Fiilin -(y)a’lı ve -(y)ıp’lı zarf şek-
li ile tadil edici (modifitsiruyuşçiy) bir fiilin birleşmesi, 2. fiilin partisip şekli ile 
olmak/bulunmak fiillerinden birinin birleşmesi. Müellifin tadil edici fiiller dediği, 
tezlik, devamlılık, güç yeterliği vb. bildiren vermek, durmak, gitmek, gelmek, 
kalmak, bilmek vb. gibi fiiller, yani descriptif fiillerdir. 

Kononov fiillerin partisip şekilleri ile olmak veya bulunmak fiillerinden biri-
nin birleşmesi ile meydana gelen fiil vidlerine fiilin perifrastik şekilleri adını ve-
riyor. Müellifin tesbit ettiği bu çeşit fiil kılınışları şunlardır: Başlama kılınışı (-ar 
olmak), bitirme kılınışı -(maz ol- olmak), tahmin kılınışı (-mış//-yor olmalı ve 
-mış olacak), sonuçlanma kılınışı (resultativniy vid) (-mış olmak//bulunmak, 
-mış olacaktı, -mış olacaktır), sürerlik kılınışı (-makta olmak//bulunmak), niyet-
lenme (namereniye) kılınışı (-acak olmak//bulunmak). Kononov niyet yokluğu 
ifade eden -acak değilim şeklini de bu çeşit kılınışlar arasına katıyor. 

Müellifin bu tasnifinde bir fazlalık olduğu kanısındayız. Kononov hareketin 
bir andan itibaren durduğunu, kesildiğini ifade eden -maz olmak şeklini ayrı bir 
kılınış saymış ve partisipin olumsuzluğuna bakarak buna zaverşitelnıy vid (bi-
tirme kılınışı) adını vermiş. Halbuki hareketin olumsuz oluşu -maz olmak şekli-
nin ayrı bir kılınış sayılmasını gerektirmez. Nitekim öbür kılınışların olumsuz 
şekilleri ayrı birer kılınış olarak sayılmamıştır, -ar olmak ve -maz olmak şekille-
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rinin ikisi de başlama kılınışıdır. Her iki şekil de fiilin bildirdiği hareketin, olumlu 
veya olumsuz olarak, belli bir andan itibaren başladığını ifade etmektedir. 

“Fiillerin kip ve zamanları” bahsi şu plan üzerine işlenmiştir: 

Emir kipi, bildirme kipi, şart kipi, gereklilik kipi, dilek kipi, fiillerin modal 
şekilleri. Bildirme kipi bahsinin planı da şöyledir: l. Basit şekiller: I. şimdiki za-
man, şimdiki-gelecek zaman (geniş zaman), sürekli şimdiki zaman (tam şimdiki-
lik: -maktayım şekli), kesin geçmiş zaman (di’lı geçmiş), sübjektif geçmiş zaman 
(miş’li geçmiş), geçmiş-şimdiki zaman (-mışımdır, -mışsındır, -mıştır,... tarzında-
ki şekil), kesin gelecek zaman, yakın gelecek zaman (-mak üzereyim,... tarzındaki 
şekil); 2. Birleşik şekiller: Belirli imperfekt (geçmişte şimdikilik: -ıyor-dum,... 
şekli), belirsiz imperfekt (geçmişte geniş zaman: -ardım,... şekli), sürekli geçmiş 
zaman (geçmişte şimdikilik: -maktaydım,... şekli), I. geçmiş öncesi (plus-que 
parfait: -dıydım,... şekli), II. geçmiş öncesi (plus-que-parfait: -mıştım,... şekli), ge-
lecek-geçmiş zaman (geçmişte gelecek: -acaktım,... şekli), tamamlanmamış gele-
cek zaman (-mak üzereydim,... şekli). 

Bu tasnifte müellifin Türkçede tesbit ettiği yeni fiil zamanları bilhassa dikka-
ti çekiyor. Bunlar bilginin nastoyaşçeye-dlitelnoye vremya (=sürekli şimdiki 
zaman) diye adlandırdığı -maktayım şekli ile, blijayşeye buduşçeye vremya 
(=yakın gelecek zaman) adını verdiği -mak üzereyim şeklidir. Bu yeni şekillerle 
Türkçe fiilin şimdiki zaman ve gelecek zamanı birer çeşit daha kazanmış oluyor. 

Şart, dilek ve gereklilik kiplerinin işlenişi de iyidir. Dilek kipi bahsinde 
Kononov bu kipin 3. şahsının işlekliğini kaybettiğine, ancak uğur ola!, kolay gele! 
gibi bazı kalıplaşmış ifade şekillerinde varlığını koruyabildiğine, haklı olarak, 
işaret etmiş. Bilindiği gibi, 3. şahıs için dileğimizi bugün 3. şahısa emir şekli olan 
-sın/-sin/-sun/-sün ile bildiriyoruz. Hal böyle iken birçok gramerci, dilek kipi l. 
ve 2. şahıs şekillerinin tesiri altında kalarak, 3. şahsın artık canlılığını kaybetmiş 
eski şekline dilek kipi çekim cetvelinde hala yer vermektedirler. 

Fiillerin modal şekilleri (gelişimli kipler) bahsinde Kononov Türkçede üç 
modal kip bulunduğunu söylüyor: l. Tasdikli (utverditelnıy), 2. şartlı, 3. sübjektif 
(rivayet). Müellifin tasdikli şekil dediği -dır koşacı ile genişletilmiş -ımdır, 
-acaktır, -ıyordur tarzındaki kesinlik kipidir. 

Partisipler bahsinde daha çok şimdiki zaman ve gelecek zaman partisipleri 
ile bunların perifrastik (başka tarzda ifade edilen) şekilleri üzerinde durulmuş, 
geniş zaman partisipi hemen hiç işlenmemiştir. Halbuki döner kebap, bakar kör, 
akar su gibi eski ve bilir kişi, akar yakıt, atar damar gibi yeni örneklerin yardımı 
ile bu partisip çeşidi de, öbürleri kadar, işlenebilirdi. 
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Fiil teşkili bahsi şu alt bölümleri ihtiva ediyor: l. Sentetik tipte fiiller, 2. anali-
tik tipte fiiller. Sentetik tipte fiiller de iki bölümde ele alınmış: a) Kök fiiller, b) 
türemiş fiiller. 

Kononov Türkçede iki çeşit kök fiil bulunduğunu söylüyor: Yalnız fiil anlamı 
taşıyanlar, isimlerle eş şekilli (omomorfnıy) olanlar (göç- ve göç gibi). 

Türemiş fiiller bahsinde ise ismî köklerden fiil teşkiline yarayan ekler üze-
rinde duruluyor. Bu bahiste Kononov’un, +da-/+de- ekini +la-/+le- ekinin fone-
tik değişmeye uğramış bir çeşidi sayması dikkati çekmektedir. 

Analitik tipte fiiller bahsinde de Türkçe veya alınma bir isimle etmek, eyle-
mek, kılmak vb. gibi bir yardımcı fiilin birleşmesinden meydana gelen birleşik 
fiiller üzerinde etraflıca duruluyor. 

Zarf bahsinin kısa giriş bölümünde müellif isim, sıfat, sayı ismi, zamir, 
postpozisyon, bağlayıcı ve fiilden yapılma olarak yedi zarf çeşidi tesbit ediyor. 
Bundan sonra sırası ile: l. mâna bakımından zarf çeşitleri, 2. karşılaştırma dere-
celeri ve sübjektif takdir şekilleri, 3. zarf teşkili, 4. zarflaştırma bahisleri yer al-
maktadır. Kononov zarfları mâna bakımından altı sınıfa ayırıyor: l. Niteleme zarf-
ları (usulca, kudurmuşçasına, sağ salim gibi fiilin ne suretle işlendiği sorusuna 
cevap teşkil eden zarflar), 2. miktar zarfları, 3. nitelik-hal zarfları (gönülden, 
başbaşa, boşuna, hemen hemen vb. gibi zarflar), 4. atribütif zarflar (dermansız 
bir halde, fasılasız bir surette, layık olmıyacak tarzda vb. gibi zarf grupları), 5. 
predikatif zarflar (işçi olarak, aklı başında olarak, imzasız olarak gibi olarak ke-
limesiyle teşkil edilmiş zarf grupları ile, ilk defa olmak üzere örneğindeki gibi 
olmak üzere grubu ile teşkil edilmiş zarflar), 6. durum zarfları (obstoyatelstven-
nıye nareçiya). 

Kononov sonuncu grup zarfları da üç alt gruba ayırıyor: a) Zaman zarfları, 
b) yer zarfları, c) sebep zarfları. Müellifin sebep zarfları (nareçiya priçinı) dediği, 
Boğazdan yattı örneğindeki boğazdan kelimesi gibi, fiilin kılınış sebebini bildiren 
zarflarla niçin, neden, onun için, bunun üzerine gibi teşkillerdir. 

Zarfların sübjektif takdir bildiren şekilleri ise, müellife göre, erkence, çabu-
cak, usulcacık, hemencecik, kekremsi ekşi, sarımtırak yeşil ve hızlı hızlı örnekle-
rinde olduğu gibi -ca, -cak, -cacık, -msı ve -mtırak eklerini almış şekilleri ile tek-
rarlı kullanılışlarıdır. 

Zarf teşkili bahsinde Kononov Türkçede zarfların sekiz çeşit teşkil yolu ol-
duğunu söylüyor: l. Zarf teşkil eden eklerle (-in, -leyin, -ca vb. gibi). 2. başka ke-
lime çeşitleri teşkil eden eklerle (-lı, -sız ekleri), 3. isimlerin veya onomatopele-
rin tekrarı ile, 4. datif, ablatif, ablatif-datif ve lokatif halleri ile (haftaya, eskiden, 
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baştan başa, ayakta), 5. 3. şahıs mülkiyet eki ile (sabahları vb. gibi), 6. 
postpozisyonlarla (vaktiyle vb. gibi), 7. fiilden zarf-fiil ekleri ile (bile bile, güle 
oynıya, giderek vb. gibi), 8. bu, o, ne, her, hiçbir zamirleri ile bir sayı isminin ve 
ertesi, evvelsi gibi gramatikal hüviyet kazanmış kelimelerin yardımı ile. 

Zarf bahsinin sonunda hani, haniya, hanidir, illâ ~ ille ve hele kelimelerinin 
çeşitli mâna ve kullanılışları için bol örnek verilmiştir. 

Kononov Türkçedeki postpozisyonları iki gruba ayırıyor: l. Edat- 
postpozisyonlar (poslelogi-çastitsı), 2. isim-postpozisyonlar (poslelogi-imena). 
Edat-postpozisyonları da kabul ettikleri isim halleri bakımından üç grupta inceli-
yor: a. isimlerin yalın, zamirlerin genitif halleri ile kullanılan postpozisyonlar (ile, 
-la/-le; için, üzere/üzre, gibi, kadar), b. datif hali ile kullanılan postpozisyonlar (ka-
dar, göre, karşı, doğru, ait, dair, rağmen), c. ablatif hali ile kullanılan postpozisyonlar 
(başka, dolayı, ötürü, sonra, önce//evvel ~ evel, beri, yana). 

İsim-postpozisyonlar bahsinde de üst//üzer(i), alt, dip, ön, arka, ard, yan, 
nezd//huzur, orta, ara, iç, dahil, dış, dışarı, hariç, karşı, aleyh, uğur, yol, saye gibi 
isimlerle kurulmuş postpositional deyimler üzerinde duruluyor. Cumhuriyet çağı 
yazarlarımızın eserlerinden alınmış orijinal örneklerle bunların çeşitli kullanılış 
ve görevleri inceleniyor. 

Edatlar ve modal kelimeler bahsi de iki bölüm halinde işlenmiştir: 

l. Asıl edatlar, 2. isim-edatlar. Müellifin birinci gruba soktuğu edatlar şunlar-
dır: mı soru edatı; okusan a!, gelsen e! örneklerindeki a/e teşvik (pobujdeniye) 
edatı; ifadeye duygululuk ve heyecan katan da/de edatı. 

Kononov ikinci grup edatların üç çeşidi olduğunu söylüyor: l. Kelimelerin 
mânasına muhtelif nüanslar katanlar (işte, bile, hattâ, ta, hep, bari, hiç olmazsa, 
hiç değilse, olsun, ki), 2. söze modal ve modal-enerjik nüanslar katan edatlar, 3. 
teşkil edici fonksiyonu olanlar. Müellif 2. çeşit edatları dört gruba ayırıyor: a. Sö-
ze modal-enerjik bir nüans katanlar (ah, be, haydi ~ hadi, hele, bakalım, baka-
yım, gitti), b. gerçeklik ilgisini belirtenler (evet, hay hay, hayır, yok, yo, değil, ha-
ni, değil mi, acaba), c. tahmin ifade edenler (belki, galiba, ihtimal ki, şayet), d. 
karşılaştırmada kullanılanlar (tıpkı, sanki, güya). 

Kononov’un teşkil edici fonksiyonu olan edatlar dediği failsiz cümlelerin 
yüklemi olabilen ve objektif imkan (vozmojnost) ve imkansızlık (nevozmojnost) 
ifade eden mümkün, olur, mümkün değil, imkânsız, imkân yok gibi teşkillerle ge-
reklilik bildiren gerek, lazım, olmaz, lüzumsuz gibi kelimelerdir. 

Kononov bağlayıcıları morfolojik yapıları bakımından ikiye ayırıyor: Basit 
bağlayıcılar (ve, amma, fakat vb.), birleşik bağlayıcılar (yoksa, halbuki, veya vb.). 
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Bazı bağlayıcıların tekrarlı (hem... hem, ya... ya, vb. gibi), bazılarının da çift (ya... 
veya, vb. gibi.) kullanıldıklarını kaydeden müellif bağlayıcıları fonksiyon bakı-
mından iki büyük gruba ayırıyor: l. Sıralama (coordination) bağlayıcıları, 2. ba-
ğımlılık (subordination) bağlayıcıları. Müellife göre Türkçedeki sıralama bağla-
yıcıları da dört çeşittir: a. Birleştirme bağlayıcıları (ve, da/de, ise, ile, hem, bir de, 
yani), b. zıtlık-karşılık bağlayıcıları (amma ~ ama, fakat, lâkin, ancak, halbuki, 
yoksa, meğer, mademki, değil), c. paylaştırma (denkleştirme) bağlayıcıları (ya, 
veya, yahut; ya... ya,... ya... veya, ya... yahut, yahut... veyahut, veya... veya, gerek... 
gerek (se), olsun... olsun, ister... ister, ha... ha, ama... ama, velev... velev), d. paylaş-
tırma-sayma bağlayıcıları (gâh//kâh... gâh//kâh, bazan... bazan, bir... bir de, ki-
mi(si)... kimi(si). 

Müellif Türkçede temel cümle ile bağlı cümleyi bağlamaya yarayan Farsçadan 
alınma beş edat bulunduğunu söylüyor: ki, çünkü, zira, tâki ve eğer. Kononov bağla-
yıcı vazifesini gören kelimeler olarak da diye, derken, bunun için, bunun üzerine, bu 
yüzden, bu sayede bundan dolayı, bundan ötürü gibi teşkilleri sayıyor. 

Ünlemler bahsinde müellif bu çeşit kelimeleri yapıları bakımından iki gruba 
ayırıyor: Asıl ünlemler, türeme ünlemler. Asıl ünlemler şunlardır: a ve aaa (şaş-
ma, sitem, öfke vs. bildirir), e (teşvik, sıkılma vs. bildirir), ha (hitap, gizli bir hu-
susu açıklama vs. bildirir), hah, he, ay, ey, hay, hey, ya, yahey, hu, vay, ah, vah, o, 
oh, of, uf, uf, püf, hişt, pist, tü ~ tüf ~ yuf, peh peh, pöh pöh. 

Kononov türeme ünlemler olarak da şunları sayıyor: aman (aman aman ve 
amanın çeşitleri de var), sakın, zinhar, aferin, maşallah, aşkolsun, bravo, yasa, 
yazık, yahu, ayol. 

Müellif bu bahsin sonunda banabak, adam sen de, göreyim seni gibi cümle 
halinde kalıplaşmış ünlem çeşitlerini de kısaca anıyor. 

Kononov sonuncu kelime çeşidi olan onomatopeleri leksik mânaları bakı-
mından iki sınıfa ayırıyor: l. Ses taklidi kelimeler, 2. tavır taklidi kelimeler. Mor-
folojik yapıları bakımından da iki çeşit taklidi kelime bulunduğunu kaydediyor: 
Kök kelimeler, türeme kelimeler. Müellife göre, sesçe kuruluş bakımından Türk-
çede üç tip onomatope vardır: l. tip: KVK (tık, hor, vız), 2. tip: KVKK (şark, cump, 
cart), 3. tip: VK (in, uğ, ik). Türemiş onomatopeler bu kök kelimelerden -ıl 
(hor-ul, mır-ıl, par-ıl) ve -ır (gıc-ır, tak-ır, şap-ır) ekleri ile teşkil edilmişlerdir. 
Müellif tangır, hüngür, şangır, zıngır tipindeki taklidi kelimelerin de tang, hüng, 
şang ve zing köklerinden -ır ve -ıl ekleri ile teşekkül ettiğini söylüyor. Onomato-
pe türeten ekler arasında, -ık, -ak (çizik, cıyak) ve -p+a+la (hop-hoppala) ekle-
rinin de bulunduğunu kaydediyor. 
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Kononov tavır taklidi kelimelerin de şu eklerle teşkil edildiğini bildiriyor: l. 
-im (inim inim inlemek), 2. -ık (didik didik didiklemek), 3. -ın (esin esin esmek), 
4. -ış (yapış yapış yapışmak). 

Müellif onomatopelerin üç türlü sintaktik kullanılışı olduğunu söylüyor: Tek, 
tekrarlı, çift. Tek olarak kullanılışları iki türlüdür: 

l. etmek fiili ile (tık etmek), 2. diye kelimesi ile birlikte (Arı cız diye soktu). 
Tekrarlı kullanılışın da iki çeşidi vardır: kök kelimelerin tekrarı (fıs fıs, tık tık), 
türeme kelimelerin tekrarı (tıkır tıkır, kütür kütür, vb.). 

Kononov onomatopelerin çift olarak kullanılışlarının üç çeşidi olduğunu 
söylüyor: l. Birinci kelimenin vokal farkı ile tekrarı (çatır çutur kırmak, vb.), 2. 
Birinci kelimenin baştaki konsonunu m ile değiştirerek tekrarlama (hık mık et-
mek, vb.), 3. kafiyeli onomatopeleri tekrarlama (çat pat konuşmak, pat küt, apar 
topar getirmek, vb.). 

Müellif varlık, madde ve olay adı olarak kullanılan onomatopelere örnek-
ler vererek (civciv, şıpşıp, takatuka) bu bahsi ve dolayısıyla morfoloji bölü-
münü bitiriyor. 

Sentaks. Eserin morfolojiden sonra ikinci büyük bölümünü teşkil eden (176 
sayfa) sentaks bölümü iki büyük bahis halinde işlenmiştir: 

l. Terkip (slovosoçetaniye), 2. cümle. 

Terkip bahsi sentaks bölümünün esasını teşkil etmektedir (120 sayfa). Bu 
bahsin başında Kononov terkibin mahiyetinden ve çeşitlerinden söz açıyor. Ter-
kibi “iki veya daha fazla anlamlı kelimenin tek birleşik anlam ifade etmek üzere 
sintaktik olarak şekillenmesi ve semantik olarak bütünleşmesi” tarzında tanım-
layan müellif üç çeşit terkibe Türkçeden örnekler veriyor: l. Leksik terkip (üç kö-
şe, yeniçeri, yemek odası, duvar saati, vb.), 2. sintaktik terkip (üç ev, demir kapı, 
akşam gezintisi, vb.), 3. leksik-sintaktik terkip (bir üçköşe, yeni yemek odası, es-
ki duvar saati, vb.). 

Bu kısa girişten sonra terkip bahsinin alt bölümlerine geçiliyor. Bu bölümler 
şunlardır: l. Sintaktik ilgilerin ifade yolları, 2. cümle üyeleri. 

Birinci bölümde Kononov sintaktik ilgilerin üç ifade yolu olduğunu söylüyor: 
l. Bitişme (primıkaniye), 2. idare (upravleniye, régime), 3. uyumlulaşma 
(soglasovaniye, accord). Bitişme, kelimelerin, akıllı adam, bu kitap, birkaç ev, bi-
rer elma örneklerinde olduğu gibi, sentaks sebebi ile herhangi bir morfolojik şe-
killenmeye uğramaksızın bir araya gelmeleridir. Belirtilen ismin önünde, bu gü-
zel kadın, üç büyük taş ev örneklerinde olduğu gibi iki veya daha fazla belirtici-
nin bulunabileceğini kaydeden müellif belirticilerin cana yakın, yükte hafif ve el-
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den düşme tarzında sintaktik gruplar da olabileceğine dikkati çekiyor. Kononov 
Böyle yapmayınız!, Yavaş yürüyelim, Güzel anlatıyor gibi belirtici+fiil grupları ile 
yazı yazmak, yemek yemek, cevap vermek gibi nesne+fiil gruplarını da bitiştir-
me yolu ile ifadeye örnek gösteriyor. Son olarak müellifin Gitti sandım şeklindeki 
birleşik cümlelerle kapısı açık ev tipindeki gruplaşmaları da bitiştirme yolu ile 
ifade saydığını belirtelim. 

Kononov sintaktik ilginin idare (régime) yolu ile ifadesi için de baba evi, ya-
zı masam, babasını sever, eve kadar, bana karşı, okumakla meşgul, hatırda tut-
mak, zihninden geçirmek gibi çeşitli rejim gruplarını örnek gösteriyor. 

Üçüncü ifade yolu olan uyumlulaşma (accord), bilindiği gibi, Türkçede faille 
fiilin şahıs ve sayı bakımından şekilce birbirine uymalarıdır. Kononov’un bu ba-
histe Çocuklar geldi cümlesi ile Çocuklar geldiler şekli arasındaki mâna ayrılığına 
işaret etmesi dikkati çekiyor. Ona göre birinci şekildeki belirtici (çocuklar keli-
mesi) umumî mânadadır. Fiili sayı bakımından failine uygun olan ikinci örnekte 
ise belirticinin mânası sınırlıdır, bütün yığını değil, yığından bizce bilinen bir 
grubu ifade eder. 

Kononov sintaktik uyumlulaşmanın Türk dilinde, daha açık ve kesin olarak, 
III. çeşit (her iki üyesi de ekli olan) izafette görüldüğünü söylüyor ve buna dair 
çeşitli örnekler veriyor. Seçme, ayırma ifade eden ve belirticisi genitif veya abla-
tif halinde olan talebelerin çoğu=talebelerden çoğu tipindeki grupların da uyum-
lulaşma yolu ile teşekkül ettiğini kaydediyor. 

Cümle üyeleri bahsi şu alt bölümleri ihtiva etmektedir: l. Cümlenin temel 
üyeleri (özne ve yüklem), 2. cümlenin ikinci derecedeki üyeleri, 3. cümlenin aynı 
cinsten üyeleri, 4. cümlenin genişletici üyeleri, 5. cümlenin katma (vvodnıy, 
parenthétique) üyeleri ve katma cümleler, 6. bitap. 

Birinci bölüm şu bahisleri ihtiva ediyor; a) Öznenin gramatikal ifadesi, b) 
yüklemin gramatikal ifadesi, c) özne-yüklem uygunluğu. Öznenin gramatikal ifa-
desi bahsinde çeşitli kategorilerden kelimelerin cümlede özne olabileceği örnek-
lerle belirtilmiş. Bu kısımda benzer özneli cümlelerin ayrı bir çeşidi olan “çift öz-
neli cümleler” için verilen örnekler dikkati çekiyor. Bu tip cümlelerde iki ayrı söz 
tek özneyi ifade eder. Kononov bu çeşit cümleleri üç gruba ayırıyor: l. Öznesi bir 
isim veya isimleşmiş bir kelime ile onun zamiri olan cümleler (Sükûtu ilk bozan 
ben oldum), 2. Öznesi muhtelif belirticilerle tekrarlanan cümleler (Burada çalı-
şan bir kız, güzel bir kız, altı aydır yatıyordu), 3. öznesi tekrarlanan cümleler (At-
lılar yaklaşıyor... Atlılar...). 

Yüklemin gramatikal ifadesi bahsinde daha çok ismî yüklemler üzerinde du-
rulmuş. Kononov şahıs ekleri ve -dır, -dı (<idi), -mış (<imiş), -sa (<ise) koşaçla-
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rı ile teşkil edilen yüklemler için bol ve orijinal örnekler veriyor. Bu bahiste dik-
kati çeken nokta olmak yardımcı fiilinin de ismî yüklem teşkil eden koşaçlar ara-
sında sayılmış olmasıdır. Kononov Türkçe olmak fiilinin muhtelif mânalarından 
başka bir de, Rusça bıt’ fiilininki gibi, sintaktik fonksiyonu bulunduğunu söylü-
yor. Ona göre Talebe oluyorum örneğindeki oluyorum ile Elbise kızının olsun, ni-
şan da bizim olsun cümlelerindeki olsun’lar koşaçtır. Müellif olmak fiilinin yük-
lem olarak kullanıldığı Tekrar bir sükût oldu, Bir hafta olmuştur, Bir padişahın 
hiç evlâdı olmazmış gibi cümleleri de isim cümlesi saymaktadır. Kononov var ve 
yok kelimelerinin koşaçlarla birleşerek hususî bir ismî yüklem çeşidi teşkil etti-
ğini de örneklerle belirtiyor. 

Cümlenin ikinci derecedeki üyeleri bahsi şu alt bölümleri ihtiva etmektedir: 
a. Düz tümleç veya nesne (complément direct, objet), b. dolaylı tümleç 
(complément indirect), c. edat tümleci, d. belirtici (opredeleniye), e. zarflık 
(obstoyatelstvo, f. cümlenin ikinci derecedeki üyelerinin tecridi (obosobleniye). 

Belirtici bahsi de üç bölümde incelenmiştir: a. Atribütif belirtici (izafet), b. 
zarflık belirtici, c. predikatif-atribütif belirtici, izafet bahsinde I, II ve III çeşit isim 
tamlamalarının muhtelif mânaları üzerinde etraflıca durulmuştur. 

Kononov’un zarflık belirticiler dediği datif, lokatif ve ablatif halindekilerle 
edatlı belirticilerdir. Datif halindeki belirticiye örnek: Tanesi yirmi paraya iki 
cıgara. Lokatif halindeki belirticiye örnek: Muallimsiz bir ayda Almanca. Ablatif 
halindeki belirticiye örnek: Emine teyzenin candan kimsesi yoktu. Kononov abla-
tif halindeki belirticilerin iki çeşit olduğunu söylüyor: l. Nitelik bildirici belirtici-
ler (kemikten eller, tahtadan iskemle, yaban kedisi derisinden bir kürk örnekle-
rinde olduğu gibi), 2. mensupluk bildiren belirticiler (Arkadaşlarımdan Gencay..., 
Kız Lisesi talebesinden bir genç kız...). Müellif edatlı belirticiler için de ustura gi-
bi dil, fotoğrafla Türkiye, orta okullar için dilbilgisi, tırnağına kadar kahraman, 
köye göre kooperatif, Tanzimattan beri yazı dilimiz, havaya karşı korunma de-
nemeleri, vb. gibi ilgi çekici örnekler veriyor. 

Predikatif-atribütif belirticiler partisiplerle ifade edilenlerdir: Testinin di-
binde kalmış bir yudum su yok mu? Çok sevdiğim bir dostum vardı. Şimdi 
söyliyeceğim cümlenin altını çiziniz, vb. gibi. Kononov bir de sentaks bakımından 
hususî bir kuruluşu olan predikatif-atribütif belirticilerden bahsediyor. Bunlar 
öznesi 3. kişi iyelik eki almış bağlı cümlecik tipindeki belirticilerdir. Bu cins bağlı 
cümleciklerin yüklemi isim veya partisip olabilir: Kapısı kapalı bir evin eşiğine 
çöküverdi örneğindeki kapısı kapalı cümleciği gibi. 

Müellif zarflıkların sekiz çeşidi olduğunu söylüyor: l. Tarz zarflığı, 2. yer 
zarflığı, 3. zaman zarflığı, 4. amaç zarflığı, 5. sebep zarflığı, 6. miktar ölçüsü ve 
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derece zarflığı, 7. şart zarflığı, 8. kabul veya teslim zarflıkları (obstoyatelstva 
ustupitelnıye). 

Hareket tarzı zarflıkları şunlardır: Fiil önündeki sıfatlarla zarflar (Emine’nin 
hayatı sakin, tatlı geçiyor; Hızlı hızlı yürüyordu., vb.), Arapça sıfatlar ve partisip-
ler (Mükemmel piyano çaldı), önüne bir belirsizlik artikeli getirilmiş sıfatlar (Bir 
tuhaf bakıyor, Ali çobanı bir güzel dövdü, vb.), tekrarlanmış sıfatlar (Sessiz sessiz 
çalışıyordu, vb.), tekrarlanmış onomatopeler (Paraları şıkır şıkır saydı, vb.), bazı 
zamirler (Hiç tecrübem yoktu, Ona nasıl bakacağımı bilmiyordum, vb.), ile edatı 
almış isimler (süratle cevap verdim), gibi, ve kadar edatları ile kurulmuş karşı-
laştırma zarflıkları, olmak ve olmak üzere ile teşkil edilmiş zarflıklar, vurgusuz 
-ca eki ile teşkil edilmiş zarflıklar, tekrarlanmış paylaştırma sayılan (Her kelime-
yi teker teker okudum, Merdivenleri ikişer üçer atlıyarak..., vb.), ablatif halindeki 
isim, sıfat, sayı adı vb. (şakadan, yeniden, birden, vb.), elbette, tekrar, doğru, bir 
türlü gibi mühim sayıda bazı kelimeler. 

Bunlardan başka gözü açık tipindeki bağlı cümlecikler, neşeli bir surette ti-
pindeki belirtici gruplar, katma cümleler (Osman, elleri pantolonunun cebinde, 
dolaşıyordu örneğindeki gibi), -mış’lı ve -ar’lı şekiller (fiil önünde oldukları za-
man: Büyük baba gözlüğünü takmış Kur’an okuyordu, Bana böyle bir teklif yap-
salar bir saniye düşünmez reddederdim örneklerinde olduğu gibi), ve -(y)ıp, 
-(y)a, -(y)arak, -madan, -maksızın, -casına yapılı zarf-fiillerle -acağına, 
-maktansa, -mak suretiyle, -mak şöyle dursun, olduğu halde, -ması ile, Arapça 
mastar+ile (merakla, vb. gibi), sayesinde yapılı (Kocasının sayesinde ömür sü-
rüyor örneğindeki gibi) belirtici gruplar da hareket tarzı zarflıkları sayılırlar. 

Yer, zaman, amaç ve sebep zarflıkları malûmdur. Kononov’un ölçü ve derece 
zarflıkları dediği belirticiler, ilgili zarflar hariç, şunlardır: l. Sayı adları ile ölçü, 
miktar ve derece ifade eden isimlerin gruplaşması ile vücuda gelen birkaç defa, 
bir müddet, bütün gün gibi teşkiller, 2. ilgili mânada isimlerin tekrarı ile meydana 
gelen yudum yudum, sepet sepet gibi belirticiler, 3. sayı isimleri (Bir nasihat etti, iki 
nasihat etti; Gözleri yarı açtı örneklerindeki bir, iki ve yarı kelimeleri gibi). 

Şart zarflıkları ise -dık’lı fiil şekillerinin takdirde kelimesi ile teşkil ettiği 
gruplardır: Hastayı tedavi edemediği takdirde kellesini uçuracağını söylemiş. 

Kononov kabul veya teslim zarflıklarını yapıları bakımından üç gruba ayırı-
yor: l. Datif halinde bir isimle rağmen kelimesinden teşekkül edenler (Eleni vak-
tin geç olmasına rağmen uyumamıştı), 2. fiillerin -dığı//-(y)acağı şekilleri ile 
halde kelimesinden teşekkül edenler (Hava kapalı ve nemli olduğu halde soğuk 
değildi), 3. fiillerin -mak’lı şekilleri ile ile edatı ve beraber//birlikte kelimelerin-
den teşekkül edenler (Gündüzkü boğucu sıcak kalmamakla beraber, gece fazla 
serinlik getirmiş değildi). 

Cümlenin ikinci derecedeki üyelerinin ayrılması (obosobleniye) bahsinde 
Kononov şöyle diyor: “Söz içinde hususi bir dikkatle kullanılan ikinci derecedeki 
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üyeler, gerekli kelime veya kelime grubu üzerine düşen özel vurgular ve tecrit 
edilmiş kelime yahut grubu cümledeki öbür kelimelerden ayıran duraklamalarla 
belirtilirler.” Müellif bundan sonra bu türlü belirtmenin bazı şartları olduğunu 
kaydediyor. Bu gramatikal şartlar şunlardır: l. Tabiî olan kelime sırasının bozul-
ması, 2. tecrit edici bağlı üyelerin katılması, 3. ibareye sintaktik bağımsızlık ve-
rilmesi. Kononov bütün bu tecrit şartlarının Türkçe için de muteber olduğunu 
söylüyor ve örneklere geçiyor, örnekler, ayrılan cümle üyesinin çeşidine göre, şu 
şekilde sınıflandırılmıştır, l. Belirticinin ayrılması, 2. katma öznenin ayrılması 
veya öznenin tasrihi, 3. nesnenin ayrılması veya tasrihi, 4. zarflığın ayrılması ve-
ya tasrihi. Belirticinin ayrılmasına örnek: Gözleri, kararsız ve ürkek, üzerimde 
dolaşıyordu. Kononov ad grubundan sonra söylenen merhum sıfatını da belirti-
cinin ayrılması sayıyor: Adana tiyatrosu Ziya Paşa merhumun eseridir. Katma 
öznenin ayrılmasına örnek: İkimiz de, Ali Seyfi, ben milyardere dönmüştük. Nes-
nenin ayrılmasına örnek: Raif Efendi büyük kızından, Necla’dan bir şeyler bekler 
gibiydi. Zarfların ayrılması: Süthemşire de kızına, Göztepe’ye gitmişti. 

Müellif cümle üyelerinin fakat, yani, hattâ, rağmen vb. gibi özel kelimeler 
yardımı ile de ayrıldığını söylüyor ve orijinal örnekler veriyor. Örneklerden biri 
şudur: 

Çocukluğumda kurduğum hayallere benziyen, fakat onlara nazaran daha de-
lice, daha saçma ve daha kanlı şeyler tasavvur ediyorum. Kononov olmak üzere, 
olduğu halde gibi hususi şekiller ve başka, maada, gayri postpozisyonları yardımı 
ile de üyelerin ayrıldığını kaydediyor: İkisi kız olmak üzere üç çocuğu var. Bilgi-
nin bu bahiste son olarak verdiği örnekler cümlede müellifin sözünün ayrılması 
(Maria, dedim, sizi gayet iyi anlıyorum) ile ki bağlayıcısının ayırdığı bağlı belirti-
ci cümleye (Arkadaşlarımdan bir mülkiye müfettişinin karısı -ki Feride’nin eski 
arkadaşıdır- geçen sene bir gün...) dair olanlardır. 

Cümlenin aynı cinsten üyeleri bahsinde birden fazla özne (Diğer sahifelerde 
hiçbir not, hiçbir kayıt yoktu), yüklem (Mahalleli orada muhabbet eder, konuşur, 
kavga eder, eğlenir), nesne (iki cıgara, bir de portakal aldı), belirtici (Emine karlı, 
fırtınalı, yağmurlu, deli gecelerde uyuyamıyor) ve zarflık (Korkarak, çekinerek 
ve merak ederek karanlık kapıya doğru ilerledim) ihtiva eden cümleler üzerinde 
duruluyor. 

Cümlede kelime sırası bahsinde Kononov yüklemin Türkçede mutlak surette 
cümle sonunda bulunduğunu, mamafih özneye delâlet eden ekleri de ihtiva etti-
ğini söylüyor. Öznenin, iki üyeden ibaret cümlelerde, yüklemin önünde yer aldı-
ğını kaydeden müellif bu iki baş üyenin cümlenin ikinci derecedeki üyelerini 
kendilerine çeken iki merkez durumunda bulunduğunu belirtiyor. Özne ancak 
belirticiyi kendine çeker; yüklemin tesir sahasında ise nesne ve zarflık bulunur. 
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Yüklemin tam önünde de morfolojik şekillendiriciler, yani nesne ve zarflık bitiş-
tiricileri yer alır. 

Kononov bu bahiste yüklemin yer değiştirmesine de temas ediyor ve bunun 
mantık vurgusunun cümle içindeki hareketi ile meydana geldiğini söylüyor. Bile, 
hattâ, galiba, acaba, bari vb. gibi kelimelerin de yüklemin sonuna geldiklerinde 
mâna nüansı yarattıklarını ilâve ediyor. 

Cümlenin genişletici üyeleri bahsi çok geniş olarak işlenmiştir. Bu bahiste şu 
alt bölümler bulunmaktadır: l. -dik//-acak’lı kılış isimleri, 2. -ma’lı kılış isimleri, 
3. -ış’lı kılış isimleri, 4. -maklık’lı kılış isimleri, -mak’lı kılış isimleri, 5. partisipler, 
6. fiilden -(ı)lı, -(y)ıcı, -gan ekleri ile türemiş sıfatlar, 7. zarf-fiiller. 

-dık’lı ve -acak’lı kılış isimleri bahsinde bunların özne (Bütün yazdıklarım 
boşa gitti), yüklem (Devam etti: Korkmayın, zannettiğiniz gibi değil), nesne (Yak-
laştığımı duyunca basını kaldırdı) ve dolaylı tümleç (Annemle gitmediğime piş-
man oldum) olabilecekleri örneklerle belirtilmiştir. Ayrıca -dık’lı ve -acak’lı baş-
ka, hakkında, için gibi, kadar, üzere, veçhile, halde, dolayı, beri, önce, takdirde vb. 
gibi muhtelif edatlarla genişletilmiş şekillerinin mâna ve cümle içindeki rolleri 
üzerinde etraflı bir surette durulmuştur. 

-ma’lı, -(y)ış’lı, -maklık’lı ve -mak’lı isimler bahsinde de bu isimlerin cümle-
nin muhtelif üyelerini teşkil edebildikleri orijinal örneklerle belirtiliyor. 

Partisipler bahsinde de -an’lı, -ar’lı, -maz’lı, -mış’lı ve -(y)acak’lı sıfat-fiillerin 
genişlemiş belirtici (razvernutoye opredeleniye) teşkil ettikleri çeşitli örneklerle 
gösteriliyor. 

Kononov partisipler bahsinin sonunda fiilden -(ı)lı, -(y)ıcı, -ık/-ak ve -gan 
ekleri ile türetilmiş sıfatlara da yer veriyor. Bunların da, partisipler gibi, geniş-
lemiş belirticiler teşkil ettikleri verilen örneklerden anlaşılıyor. Fiilden yapılmış 
bir isim olan, fakat mâna ve kullanılış bakımından partisiplere çok yaklaşan dolu 
kelimesinin de bu çeşit belirticiler teşkil edebileceği müellifin dikkatinden kaç-
mamış:... içi kristal takımlarla dolu bir büfe vardı. 

Zarf-fiiller bahsinde -(y)ıp’lı, -(y)arak’lı, -(y)alı’lı, -(y)a’lı, -(y)ınca’lı, 
-dıkça’lı, -madan’lı, -mazdan önce’li, -mazdan’lı, -mazdan önce’li, -mazdan’lı, 
-maksızın’lı, -iken’li ve -casına’lı zarf-fiil şekilleri, çeşitli mâna ve kullanılışları ile, 
etraflı bir suretle incelenmiştir. Müellifin Türkçedeki zarf-fiil şekillerini zengin-
leştiren yukarıdaki tasnifi, bu bakımdan, ayrıca önemlidir. 

Cümlenin katma üyeleri ve katma cümleler bahsi, adından da anlaşılacağı 
gibi, iki bölümden ibarettir. Birinci bölümde cümleye fazladan katılan kelime ve 
kelime grupları mânaları bakımından tasnife tabi tutulmuş: l. Üzülme, sevinme, 
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şaşkınlık vs. bildirenler (maatteessüf, eyvah, yazık ki, iyi ki vb.), 2. güvenme, gü-
vensizlik, farz ve tahmin vs. bildirenler (şüphesiz ki, hiç şüphe yok ki, elbet, tabiî, 
gerçekten, mutlaka, galiba, belki vs.), 3 fikir, görüş veya kanaatin çıkış kaynağını 
bildirenler (bence, sözüne göre //nazaran//tevfikan//mebni, bana kal-
sa//kalırsa vs.), 4. ifade edilen fikri öncekine bağlayanlar (demek, demek ki, de-
mek oluyor ki, meselâ, yani, öyle geliyor ki, öyle görünüyor ki, derken vb.), 5. fi-
kirlerin birbirini takip sırasını ifade edenler (evvelâ, birincisi, saniyen, nihayet 
vb.), 6. karşılaştırma bildirenler (sanki, tıpkı, güya, âdeta kelimeleri ile gibi, ka-
dar, üzere edatları), 7. tasdik ve inkar bildirenler (evet, hay hay, yok, hayır, yo), 
8. seslenme, hitap vs. bildirenler (ey, vb.). 

Kononov katma cümlelerin de, “Bilirim, geçmiş günler kişiye tatlı görünür” 
örneğinde olduğu gibi, konuşan şahısla söyledikleri arasındaki sübjektif müna-
sebeti ifade edenler olduğunu söylüyor. Müellif bu çeşit katma cümlelere bilirim, 
bilmem, kim bilir, neden bilmem, zannederim, hâlâ aklımdadır, gayet iyi hatırlı-
yorum, tavsiye ederim vb. gibi muhtelif örnekler veriyor. 

Kelime terkibi bölümünün son bahsi olan hitap bahsinde de kişi adları ile oğ-
lum, kızım, çocuğum, dostum, efendim, şekerim, güzel kız vb. gibi çeşitli hitap kelime 
ve gruplarının cümlenin muhtelif yerlerine katılabileceği örneklerle gösteriliyor. 

Sentaks bölümünün ikinci büyük bahsini, daha önce de söylediğimiz gibi, 
“cümle” teşkil etmektedir. Bu bahsin başında Kononov cümleleri semantik ve ku-
ruluş bakımından sınıflandırıyor. Semantik tasnife göre cümleler dört çeşittir: l. 
Bildirme cümleleri 2. soru cümleleri, 3. ünlem ve soru-ünlem cümleleri, 4. modal 
cümleler. Müellif, ayrıca, bildirme cümlelerinin dört (a. olumlu cümleler, b. 
olumsuz cümleler, c. imkan veya güç yeterliği bildiren cümleler, d) imkânsızlık 
veya güç yetmezliği bildiren cümleler), soru cümlelerinin iki (a. olumlu cümleler, 
b. olumsuz soru cümleleri), modal cümlelerin de dört (a. emir cümleleri, b. dilek 
cümleleri, c. gereklilik veya mecburluk cümleleri, d. şart cümleleri) çeşidi oldu-
ğunu kaydediyor. 

Kononov, cümleleri, kuruluş bakımından iki gruba ayırıyor: l. Basit cümleler, 
2. birleşik cümleler. Ayrıca basit cümlelerin biri yalın öbürü dolgun, birleşik 
cümlelerin de biri bağımsız öbürü bağımlı olmak üzere ikişer çeşitleri bulundu-
ğunu söylüyor. Yalın cümleler bir veya birkaç gerekli üyeyi, dolgun cümleler de 
bütün gerekli üyeleri ihtiva eden cümlelerdir. 

Müellif cümleleri bir de özne ile yüklemin bağlılıkları bakımından tasnif edi-
yor. Ona göre, bu bakımdan iki çeşit cümle vardır: l. Tek birleşenli cümleler, 2. 
çift birleşenli cümleler. Tek birleşenli cümleler özne ile yüklemin, Gözlüğünü çı-
kardı örneğinde olduğu gibi, tek üye ile temsil edildiği cümleler, çift birleşenli 
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cümleler de, Ben işçiyim örneğinde olduğu gibi, ayrı cümle üyeleri ile ifade edil-
diği cümlelerdir. 

Bu girişten sonra Kononov cümle çeşitlerini incelemeye koyuluyor. Bildirme 
cümleleri bahsinde bilhassa değil kelimesi ile yok+değil grubu üzerinde fazlaca 
durulmuştur. Müellif değil kelimesinin olumsuz (Ben kendimi uzun uzun müda-
faa edecek değilim), yok+değil grubunun da olumlu (Gerçi köyün içinde su yok 
değildir) cümleler teşkilinde oynadığı rolleri bol ve orijinal örneklerle belirtiyor. 

Soru cümleleri de olumlu ve olumsuz olmak üzere tasnif edilmiştir. Bu ba-
histe mı soru edatı ile, kim, ne, nasıl, kaç vb. gibi soru zamir ve zarfları ile kuru-
lan soru cümleleri incelenmiştir. Sorunun sadece tonlama ile de ifade edildiğine 
temas olunarak örnekler verilmiştir. Soruş tonlamasının galiba, belki, ha, ve ya 
gibi kelimelerle bazan pekiştirildiği de müellifin dikkatinden kaçmamış. 

Kononov soru edatı mı ile birleşen değil kelimesinin soru cümleleri teşkil et-
tiği gibi, muhataptan alınacak cevaba güvenme de bildirdiğini kaydediyor. 

Müellif nida cümlelerinin üç ifade tarzı olduğunu söylüyor: l. ne, ne kadar, 
hangi vb. gibi nida edatları ile (Ne kalabalık! vb. gibi), 2. nida tonu ile (Anne! diye 
haykırdım...) 3. nida tonu taşıyan nida kelimeleri ile ki böyle cümlelerde ton çok 
kere ki kelimesiyle sağlanır (Ah, o kadar eğlendim ki!). 

Kononov soru-nida cümlelerinin soru ve nida tonlarının birleştirilmesi, bir 
de noktalama işaretleri (?!) yardımı ile ifade edildiğini kaydediyor. 

Yalın cümleyi “istenilen fikri ifade etmek için gerekli olan üyelerinden biri, 
ikisi veya birkaçı söylenmemiş cümle” diye tarif eden müellif bunun şu çeşitleri 
olduğunu bildiriyor: l. Öznesiz yalın cümle (Birdenbire durdu. Gözlüğünü çıkardı. 
Mendiliyle camlarını sildi}, 2. yüklemsiz yalın cümle (Kadın camlardan dışarsını 
seyrediyordu. Ben de onu), 3. nesnesiz yalın cümle (Resim isteyeceğim, beyefen-
di. (–Vereyim), 4. gerekli birkaç üyesi söylenmemiş yalın cümle (Bir vals çalmağa 
başladı. Yavaşça kulağına eğildim: (–Haydi... dedim), 5. belirtilensiz yalın cümle 
(Bana bu hainliği yaptı... Nankör, mel’un.). 

Bundan sonra çift ve tek birleşenli cümlelere geçen müellif tek birleşenli 
cümlelerin şu çeşitlerinden bahsediyor: l. Şahıssız cümleler, 2. belirsiz şahıslı 
cümleler, 3. şahsı umumî cümleler, 4. sözde veya taslak (nominatif) cümleler, 5. 
hitap veya seslenme cümleleri. 

Şahıssız cümleler sadece tek üyesi yani yüklemi bulunan cümlelerdir. 
Kononov bu tip cümlelerin Türkçede objektif imkan veya imkânsızlık bir de ge-
reklilik veya mecburluk ifade ettiklerini söylüyor. Objektif imkân bildiren cümle-
lerin yüklemi, yalın halde -mak’lı kılış isimleri ile, ilgili modal kelimelerin birleş-
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tirilmesi suretiyle ifade edilir: “Halbuki dünden beri pek çok şeyler söylemek 
mümkündü”, “Odanıza girmek olur mu?” 

Kononov -ma’lı kılış isimlerinin de, iyelik eki almak ve modal yüklemin do-
laylı tümleci olmak şartıyla, şahıssız cümlelerin yüklemini teşkil edebileceğini 
belirtiyor: Sizi bırakmama imkan var mı? 

Müellif imkânsızlık ifade eden şahıssız cümlelerin yüklemlerinin -mak’lı ve 
-ma’lı kılış isimleri ile mümkün değil, mümkün olmamak, imkânsız, imkân yok, 
olmaz, yok, kabil olmamak, lazım ve gerek gibi kelime ve gruplarla teşkil edildi-
ğini örneklerle gösteriyor. 

Objektif gereklilik ve mecburluk ifade eden şahıssız cümlelerin yüklemleri 
de şöyle teşkil edilir: l. -mak+-lazım+bağlık, 2. -mak+ gerek+bağlık, 3. 
-mak+lâzım gel-, 4. -mak+var+ bağlık. 

Objektif gereksizlik, faydasızlık, şüphesizlik ifade eden şahıssız cümlelerin 
yüklemleri de şöyle teşkil edilir: l. lüzumsuz, mânasız+bağlık (Bence bir roman-
da tiplerin doğru ve iğri olduğunu araştırmak lüzumsuzdur), 2. lüzum (datifle 
kullanılan)+yok+bağlık (Bunları uzun uzun anlatmağa lüzum yok). 

Kononov modal-şahıssız cümlelerin yüklemlerinin bir de şu kelimelerle ifa-
de edildiğini söylüyor: demek, muhakkak, belli, besbelli, aşikar, kafi, şüphesiz, 
hacet yok, şüphe yok (son iki kelime grubu datifle kullanılır). 

Şahsı belirsiz cümleler iki şekilde kurulur: l. Geçişli veya geçişsiz fiillerin 
meçhul (edilgen) çatılarının 3. tekil şahıs şekilleri ile (Osmanbey’de tramvaydan 
inilir. Birkaç yüz adım yürünülür. Sol tarafta dikçe bir yol vardır. Sapılır ve çıkı-
lır), 2. geçişli fiillerin aslî çatılarının III. çoğul şahıs şekilleri ile (Ağlamayan çocu-
ğa süt vermezler). 

Şahsı umumî cümlelerin yüklemi aslî çatıda fiillerin tekil ve çoğul 3. şahıs 
şekilleri ile teşkil edilir: Ne ekersen onu biçersin; Gülme komşuna, gelir başına; 
vb. gibi. 

Kononov, sözde veya taslak cümlelerin, belirtici kelimeler de ihtiva edebilen, 
yalın halde isimlerden ibaret olduğunu söylüyor. Bu çeşit cümlelerin yalın cüm-
lelerden farkı ne özne ne de yüklemlerinin bulunmayışıdır. Müellif sözde veya 
taslak cümlelerin üç çeşidi bulunduğunu söylüyor ve örnekler veriyor: l. Özel ad 
olan sözde cümleler ki bunlar kitap ve kurum adları, mağaza tabelaları vb. gibi 
isimlerdir: Kürk Mantolu Madonna, Türk Dil Kurumu, Müdür (kapıdaki tabelâ); 
2. var olan bir şeyi belirten cümleler ki bunlara anlattıkları süratle değişen hikâ-
ye veya tasvirlerde rastlanır: Dik bir yokuş, bir bahçe kapısı, bir ip ve ipin uçunda 
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asılı bir çivi...; 3. gösterme cümleleri: Öteki ona cevap vermeden beni işaret ede-
rek: Daire arkadaşlarından... diye takdim etti. Refikam. 

Hitap veya seslenme cümleleri de baş ve biricik üyesini hitaplık kelime (şa-
hıs adı, lâkabı vb.) ile kelime gruplarının (Sevgili babacığım!, Ah yarabbi! vb. gi-
bi) teşkil ettiği cümlelerdir. 

Birleşik cümleyi “iki veya daha çok cümleden ibaret olan fakat tek fikir ifade 
eden cümle” diye tarif eden Kononov Türkçede iki çeşit birleşik cümle bulundu-
ğunu söylüyor: l. Bağımsız (coordenné) birleşik cümle, 2. bağımlı (subordonné) 
birleşik cümle. Birleşik cümlelerin, ayrıca, biri bağlayıcısız öbürü bağlayıcılı ol-
mak üzere, ikişer çeşitleri bulunduğunu kaydediyor. 

Bağımsız birleşik cümle bahsi kısadır. Müellif birleşik cümleyi teşkil eden 
cümlelerin, bağlayıcısız olarak birleştiklerinde, şu mânaları ifade ettiklerini ör-
neklerle belirtiyor: a) Hareketlerin birbirini takibi, b) hareketlerin aynı zamanda 
vuku buluşu, c) zıt hareketlerin karşılaştırılması, d) sebep-sonuç ilgisinin karşı-
laştırılması, e) geçicilik ilgisinin karşılaştırılması. 

Bağımsız birleşik cümlelerin bağlayıcılı çeşitlerinin de birliktelik, zıtlık, paylaş-
tırma ve paylaştırma-sayma gibi muhtelif münasebetleri ifade ettiğini söylüyor. 

Bağımlı birleşik cümleler bahsi daha etraflı bir surette işlenmiştir. Kononov 
bu bahsi dört bölüm halinde inceliyor: l. Bağlayıcısız bağımlı birleşik cümleler, 2. 
bağlayıcılı bağımlı birleşik cümleler, 3. düz anlatım, 4. dolaylı anlatım. 

Müellife göre bağlayıcısız bağımlılık Türk dilinde şu dört şekilde sağlanır: l. 
Temel cümlenin yükleminin leksik anlamı ile, 2. bağlı cümlenin yükleminin mor-
folojik şekillenişi ile, 3. tonlama (durakla sağlanan bağımlılık) ile, 4. dolaylı soru 
kuruluşları ile. 

Kononov leksik bağımlılık bahsine Herkes onu İzmir’e... gitti sanır cümlesini 
tahlille giriyor. Bu cümlede herkes, sanır yükleminin öznesi, onu da düz tümleci, 
yani nesnesidir, İzmir’e kelimesi de gitti yükleminin dolaylı tümleci veya zarflı-
ğıdır. Öte yandan İzmir’e gitti birleşiği de sanır yükleminin tümleci, durumunda-
dır. İlk tümleç, onu tümleci, temel cümlenin terkibindedir, ikinci tümleç (İzmir’e 
gitti) ise bağımlı cümle hükmündedir. Kononov temel cümlenin tümleci duru-
munda olan bu çeşit bağımlı cümleye cümle-tümleç adını veriyor. 

Bu girişten sonra müellif leksik bağımlılığı sağlayan kelimelerin çeşitlerine 
geçiyor. Bu kelimeler fiil ve isimler olmak üzere iki çeşittir. Leksik bağımlılığı 
sağlayan fiiller, şunlardır: l. sanmak, zannetmek: (Bir fenalık için geldim sanma-
yınız, Kalkıp gitmiştir sanıyordum, Misalleri çoğaltmağa hacet kalmamıştı sanı-
rım vb. gibi), 2. saymak, addetmek (Çalışmamız boşa gitti sayılmaz, Başkasına 
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teslim olunan mal kaybolmuş sayılırdı vb.), 3. farzetmek (Artık kendisini müdür 
olmuş farzediyordu vb.), 4. hissetmek (Selma Hanım, yaşı ilerledikçe kendini her 
gün biraz daha gençleşir hissediyordu) 5. duymak (Bir ses oldu duydun mu?), 6. 
hatırlamak (Kursağına ekmek girmediğinin bu kaçıncı günüydü, hatırlamıyor-
du), 7. ummak (Bunu zaman değiştirecek umuyorum), 8. görmek (Bahir Vecdiyi 
karşı localara bakıyor gördü), 9. bulmak (Dairede avukat Hulusi Beyi, kendisini 
bekler buldu), 10. görünmek (Kızar görünür), 11. zannedilmek, zannolunmak 
(Küreiarz inliyor zannedilirdi), 12. bilmek (Hepimiz seni ölmüş biliyorduk). 

Kononov leksik bağımlılığın bir de fiil anlamı taşıyan zann, fikir ümit, kana-
at, iddia ve hulya gibi isimlerle sağlandığını söylüyor. Bu isimler iyelik eki, lokatif 
eki ve şahıs eki almak suretiyle leksik bağımlılığı sağlarlar: Gitti zannındayım, 
Kızını çok seviyor iddiasındasınız, Bütün üstümü başımı onunla yaparım 
hulyasındadır. vb. gibi. 

Müellif zanniyle, endişesiyle, ümidiyle ve korkusuyla gibi ile edatı ile birleş-
miş isimlerin de leksik bağımlılığı sağladığını belirtiyor: Adamcağız bir akrep 
sokmuş zannıyla korku içinde uyandı, Yangın çıkar endişesiyle odasına ışık ver-
miyorlar vb. gibi. 

Anlatım fiili demek de leksik anlamı ile bağımlılığı sağlar: Devletin boş ara-
zisi yoktur denildi, Avrupa’da Osmanlı lengüistiği Fatih devrinde başlamıştı di-
yebiliriz, vb. gibi. 

Morfolojik bağımlılık bahsi şu alt bölümleri ihtiva ediyor: l. Nisbî bağlılık 
belgisi olarak -(s)ı eki; 2. şartlı periyod: a) farz hali, b) gerçek hal, c) gerçek ol-
mayan hal; 3. bağımlı kabul veya teslim cümlesi. 

Bu bahsin başında Kononov morfolojik bağımlılığın türlü şekillerle sağlan-
dığını söylüyor. Bunların en önemlisi tekrarlama (udvoyeniye, reduplikatsi-
ya)’dır. Bunun da birçok çeşitleri vardır: l. fiilin olumlu ve olumsuz geniş zaman 
şekillerinin tekrarı ile: (Yatağa yatar yatmaz uyumuşum), 2. fiilin mı edatı almış 
kesin geçmiş zaman şekli ile (Her sene, bahar geldi mi, Anadolu’da seyahata çı-
karım), 3. fiilin geçmiş zaman şeklinin -(y)alı zarf-fiil eki almış şekliyle birleşme-
si suretiyle (Babam gitti gideli bir defacık bile uğramadınız), 4. fiilin olumlu ve 
olumsuz geçmiş zaman şekilleri ile (Kadın yarı soyundu soyunmadı karyolaya 
yığıldı). Kononov fiilin emir kipi 3. şahıs şekli ile de bağımlı cümlenin temel cüm-
leye bağlanabileceğini (Ve her şey derhal oluversin, nihayete ersin istiyordum) 
kaydediyor. 

Müellif bundan sonra 3. şahıs iyelik ekinin bağımlı cümlelerin yüklemini ifa-
dede oynadığı önemli rolü incelemeye girişiyor. Kononov diyor ki: “Öznesi 3. şa-
hıs iyelik eki ile sağlanan bağımlı belirtici cümle tipi, Türk dilleri ailesinden olan 
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öbür dillerde olduğu gibi, Türkçede de çok yaygındır. Bu çeşit bağımlı cümlelerin 
yüklemi mutlak surette isimler ve fiilden türemiş şekillerle ifade edilir.” Müellif 
bu çeşit bağımlı cümlelerin yüklemlerinin, belirtme grubunda izafetsiz olarak 
birleşebilen isimler ve partisiplerle var ve yok kelimeleri olabileceğini kaydettik-
ten sonra örneklere geçiyor: 

1. Yüklemi isim olan bağımlı cümleler: Bütün ev, zemini toprak bir odadan 
ibaretti; Sokakta ayağı takunyalı, başı yazma örtülü, eli bakraçlı kadınlar çeşme-
ye gider gelirler; Çuhası yırtık bir masanın üstünde kapağı kopuk bir mürekkep 
hokkası, ağzı kırık bir telefon sırıtıyordu, vb. gibi. Kononov bu çeşit yüklemlerin 
lokatif ve ablatif hallerinde bulunabileceğini de kaydediyor: Kubbesi suyun yü-
zünden on, on iki metre kadar yüksekte büyük bir mağara içindeyiz;... atı züm-
rütten, arabası altından bir atlı gelmiş. 

2. Yüklemi partisip olan bağımlı cümleler: Gölgesi bütün meydanı kaplıyan 
büyük çınar hiç durmadan hışıldar,... masanın üzerinde uçları kırılmış iki kamış 
kalem duruyordu. 

3. Yüklemi var, yok kelimeleri olan bağımlı cümleler: kolu yok bir herif bu-
raya gelir. 

Şartlı periyodu “Şart ifade eden bağımlı cümle ile bu cümlede belirtilen şart-
tan doğacak sonucu ifade eden temel cümlenin birleşmesi suretiyle meydana ge-
len birleşik cümle” diye tarif eden Kononov bunun, şartla sonuç arasındaki bağlı-
lığın mahiyeti bakımından üç çeşidi olduğunu söylüyor: l. Farz cümlesi, 2. gerçek 
şart cümlesi, 3. gerçek olmayan (irrealnıy) şart cümlesi. 

Müellif bundan sonra farz bildiren şartlı periyodları bağımlı cümle yüklemi 
ile temel cümle yüklemi arasındaki zaman uygunluğu bakımından, tasnife tabi 
tutuyor: l. Bağımlı cümlenin yüklemi şart kipinin zamansız şeklinde+temel cüm-
lenin yüklemi geniş zamanlı (Yüz defa üstüste dinlesem yine bıkmam), 2. bağımlı 
cümlenin yüklemi şart kipinin zamansız şeklinde+temel cümlenin yüklemi kesin 
gelecek zamanlı (Yazılarımı okumasan, okumadan yırtıp atsan yine yazacağım). 
Kononov bunlardan başka, farz bildiren şartlı periyodun, bağımlı cümle ile temel 
cümle arasında farazî-gerçek bir münasebet kuran çeşidinden ve bunun muhtelif 
zaman veya kipli şekillerinden bahsediyor. 

Kononov’a göre gerçek şart cümlesi şekil bakımından şu iki tarzda kurul-
maktadır, l. Bağımlı cümlenin yüklemi şartlı modal şekillerle ifade edilir; temel 
cümlenin yüklemi de geniş zamanlı, gelecek zamanlı, emir kipinde, dilek kipinin 
zamansız şeklinde bir fiil veya isim olur (Eğer sen gitmezsen ben yalnız başıma 
giderim. Eğer ben paraya elimi sürdümse ellerim kırılsın, Ufak tefek kavgalar 
edersem ehemmiyeti yok, vb.). 
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Müellif şartlı periyodun üçüncü çeşidi olan gerçek olmayan şart cümlesinin, 
bağımlı cümlesi yapılmayan veya başarılmayan bir hareketi ifade eden birleşik 
cümle olduğunu söylüyor: Dönüşünden haberi olsaydı onu karşılamağa gidecek-
ti, Duvara tutunmasaydım yere yıkılacaktım, Yetişmiyeydim köpeğimi öldürecek-
lerdi örneklerinde olduğu gibi. Bu bahsin devamında Kononov kim, ne, ne kadar, 
nasıl, nereye vb. gibi soru zamirlerini ihtiva eden şartlı cümlelerle şart kipi şekli-
nin, şarttan başka, dilek, pişmanlık, rica vs. de bildirdiğini gösteren örnekleri in-
celiyor. 

Bağımlı kabul veya teslim cümleleri bahsinde ise, bunların, şart kipinin ve şartlı 
modal şekillerin daha çok da/de edatı ile, seyrek olarak da bile, eğerçi, bari, velev gi-
bi kelimelerle birleşmesi suretiyle kuruldukları bildirilerek örnekler veriliyor: Uçsan 
da kuş değilsin, Ondan mektup alsam bile cevap yazmıyacağım, vb. gibi. 

Bağımlı birleşik cümlelerde bağımlılığı sağlayan bir yol da tonlama veya du-
rakla bağlama idi. Müellif bu şekilde bağlanmış olan cümlelerin muhtelif mâna 
münasebetleri kurduklarını söylüyor: l. Belirtme münasebeti (Yalnız bir kusuru 
vardı: içerdi) 2. bildirme münasebeti (Netice şu oldu: lise bitmedi), 3. sebep mü-
nasebeti (Sevinçten gözleri yaşarıyordu: Birkaç gün sonra terhis olunacaktı), 4. 
sonuç münasebeti (Siyah kalın çarşafını dikkatsizce geçiriyor: peçesi açık), 5. 
maksat münasebeti (Derhal telefon başına geçtim: emir verdim, emir aldım). 

Bağlayıcısız bağımlı birleşik cümlelerde bağımlılığı sağlamanın dördüncü 
yolu bağımlı cümleye soruş tonu vermektir. Bu da: l. bağımlı cümle yükleminin 
sonuna mı soru edatının getirilmesi (Sağ mı, öldü mü bence o da malum değil), 2. 
bağımlı cümleye kim, ne, nasıl vb. gibi soru zamirlerinin katılması ve temel cüm-
le yükleminin bilmek, olmak gibi fiillerle teşkili (Ne düşünüyordum biliyor mu-
sunuz?. Üstat buna ne ile hükmetmiştir anlıyamadım), 3. fiilin şartlı modal şekli 
ile emir kipi 3. şahsının tekrarı (Ne düşünürse düşünsün bana biraz evvel söyle-
diği sözleri söylemiyecekti) suretiyle sağlanır. 

Bağlayıcılı bağımlı birleşik cümleler bahsinde Türkçedeki çeşitli cümle bağ-
layıcıları incelenmiş. Kononov bunlardan da/de bağlayıcısının dört ayrı münase-
bet kurduğunu örneklerle gösteriyor:1. İzah münasebeti (Ne yaptın da seni polis 
arıyor?), 2. sebep münasebeti (Gece bu saatte burada işin ne?... (Evim yok da on-
dan buradayım), 3. karşılık münasebeti (Hep yazmak istiyorum. Ama ne lüzumu 
var? Bu kadar yazdım da ne oldu?), 4. maksat münasebeti (Köpeğe şu ineği ısır 
da hendeği atlasın, dedim, ısırmadı). Bundan sonra bunun için, onun üzerine gibi 
bağlayıcı kelime grupları ile diye, derler, ki, çünkü, zira ve tâki bağlayıcıları üze-
rinde duruluyor. Bunlardan diye bağlayıcısına müellif ayrı bir bahis ayırmış. Bu 
bahiste diye’nin kullanılış tarzları ve kurduğu mâna münasebetleri etraflıca izah 
edilmektedir. Kononov bu bağlayıcının, bildirme kipindeki fiilli yüklemden sonra 
kullanıldığında, iki mâna münasebeti kurduğunu söylüyor. 

1. Sebep münasebeti (Yalan söyledim diye... sol kulağımı çekmişti), 
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2. İzah münasebeti (Cevap vermiyecek diye korkuyordum), diye bağlayıcısı 
bu münasebetleri isimlerden sonra geldiğinde de kurmaktadır: l. Sebep (Yadigâr 
diye sütannem salmıyor), 2. izah (Mesut bir aile babası diye düşündüm). 

Bu bağlayıcı emir, dilek ve gereklilik kiplerinden sonra da kullanılmaktadır. 
Bu kullanılışı ile maksat münasebeti kurar: Kendisine yardım olsun diye para 
verdim. Siz merakta kalmıyasınız diye beni gönderdiler, Çocuğa nasıl bir isim 
vermeli diye düşünen baba... 

diye bağlayıcısının bir de has isimlerden sonra kullanılışı vardır. Bu kullanı-
lışı ile nakledilen kelimeyi konuşanın sözünden ayırır: Kendisi “Ecel-i Kaza” diye 
bir piyes yazdı, İlk günler Taşhan diye bir otelde yatıp kalkmıştı, vb. gibi. 

Bu bağlayıcının başka çeşit bir kullanılışı da olarak kelimesinin sinonimi 
olarak vazife görmesidir: Kızını büyük ticarethanelerden birine kâtip diye yerleş-
tirmişti. 

Kononov son olarak bu bağlayıcının soru zamiri ne ile birlikte kullanılışına 
örnek veriyor: Ne diye geldim? Ne diye yola çıktım? Ne diye onu yalnız bıraktım? 

Müellifin bu bahisteki önemli tesbitlerinden biri de derler şekli ile bağlanan 
bağımlı birleşik cümlelerdir. Bu şekil, has isimlerin ardına getirilerek, diye’nin 
gördüğü vazifeyi görür: Kul Hasan’ın karısı derler kır saçlı bir kadın var. 

Düz anlatım bahsinde, cümlede, konuşanın sözü ile nakledilen sözü bağla-
yan bağlayıcılar üzerinde duruluyor. Müellife göre nakledilen sözle konuşanın 
sözü Türkçede iki şekilde bağlanabilmektedir: 

l. diye ve ki bağlayıcıları vasıtasıyla, 2. bağlayıcısız olarak. Bağlayıcı ile bağ-
lanma da birkaç çeşittir: l. Konuşanın sözünün bir kısmı+nakledilen söz+diye + 
konuşanın cümlesinin yüklemi (Aydoğan, kıza: (Siz kimsiniz? diye sormuş) 2. 
nakledilen söz+diye+konuşanın sözü (Şimdi ne yapmalı diye kendi kendime 
sordum), 3. demek fiili konuşanın sözünün yüklemi olarak kullanılmak suretiyle 
(İhtiyar acı acı güldü: (O zaman böyle düşünmüştüm, dedi), 4. nakledilen söz + 
diye (veya demek fiili) + yüklem+konuşanın sözünün öznesi + nakledilen söz 
(Heyyy, efendi, diye bağırdı garson, parayı vermeden nereye gidiyorsun?), 5. 
müellif sözünün öznesi başa alınarak (İsmail: –Yok canım, dedi ben şirketten 
alâkamı kestim), 6. müellif sözü öznesiz (Siz delirdiniz mi? dedim, nasıl söz bu...), 
7. müellif sözü (üstüste iki nokta) nakledilen söz (itiraz götürmez bir sesle hay-
kırdım: Fazla söz istemez, yürü!). 

Bağlayıcısız bağlanma izafetle olur. Bu şekil bağlanmada başkasının sözü be-
lirten, 3. kişi iyelik ekini almış bir isim de belirtilen durumundadır: Hâkim fakir 
köylüyü haklı bulmuş ve bunları kimden öğrendiğini sormuş. Köylü: –Kızımdan, 
cevabını vermiş. 
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Müellif dolaylı anlatıma (Yarın geleceğini söyledi. Kimi istediğimi sordu) da 
kısaca temas ettikten sonra eserini bitiriyor. 

Buraya kadar Kononov’un gramerini genişçe tanıtmaya çalıştık. Görüldüğü 
gibi, eser birçok yenilikler taşımakta, Türkçenin morfolojisi ve sentaksı ile ilgili 
çok mühim yeni tesbit ve tasnifler getirmektedir. Bu gramerin yıllarca süren sıkı 
bir araştırma ve ciddî bir çalışma mahsulü olduğuna şüphe yoktur. Bu bakımdan 
müellifini ne kadar takdir ve tebrik etsek azdır. Ancak ne derece başarılı olursa 
olsun, her eserde bazı uzak tefek eksikliklerin, yanılmaların bulunacağı tabiîdir. 
Hele söz konusu eser Türkçe gibi az incelenmiş bir dilin grameri olur ve yabancı 
bir bilgin tarafından yazılmış bulunursa yanılmalara düşmemek, o bilgin için, 
âdeta imkânsızlaşır. Kononov’un tanıtmaya çalıştığımız beş yüz küsur sayfalık 
eserinde de bazı yanılmalar, katılamayacağımız bazı izah ve görüşler gözümüze 
çarptı. Yazımıza son vermeden önce bu noktaları işaret etmeyi faydalı bulduk. 
Tesbit ettiğimiz yanılmaları ve bunlar hakkındaki şahsî görüşlerimizi sayın bilgi-
nin sevinçle karşılayacağından şüphe etmiyoruz. 

1. & 6’daki ëtmek, ëkmek, ëmek, yëmek, sëvmek ve dëğnek kelimelerinin k 
konsonu ile kapalı olan son hecelerindeki vokal de kapalı e (ë)’dir.5 Çünkü hece 
sonundaki k ön damaksılı, Türkçede, kendinden önce bir açık e vokalinin telâffu-
zuna imkân vermez: ëk, çëk-, pëk, tëk, bilëk, dilëk, dirëk, ëlëk, ëşëk, ëtëk, gërëk, 
gëvrëk, gerdëk, këlëk, këpëk, köpëk, mëlëk, këlëbëk, pëtëk, şimşëk, ürkëk, rënk, 
titrëk, yëlëk, yürëk vb. gibi. 

Aynı maddedeki ëylemek, sëveceğim, sëveceksin, sëveceğiz, sëveceksiniz 
örneklerde açık e işareti ile gösterilen vokaller de kapalı e olacaktır. 

Yine aynı maddede açık e sesi için verilen örneklerden beş ve demek kelime-
lerinin tek ve her iki, deve, çene, çete ve eve (haneye) kelimelerinin de ilk hece-
lerindeki vokal kapalı e’dir. 

2. & 20. Not: l’deki iyi ~ eyi (<eği, eğü) ve eyer (<eğer) izahları doğru de-
ğildir, iyi ve eyer kelimelerindeki y sesi ğ’den değil, d’den gelişmiştir: 
edgü>eḍgü>eygü>eyü>eyi ~ iyi, eder>ed¸er>eyer. 

3. & 29’daki meive (Fars.)>meyva ve şei (A.)>şey izahlarında kelimelerin 
aslî şekillerinin tesbiti yanlıştır. Bilindiği gibi, ilki Farsçada m ve (<ميوه), ikincisi 
de Arapçada şeyʿ (<شىء), şeklindedir. Bu sebeple, diftonglaşma için verilen bu 
örneklerden sadece birincisi yerinde sayılır: >ey. şeyʿ>şey gelişmesi ise hece 
sonundaki hemze sesinin düşmesine iyi bir örnek teşkil eder. 

                                                             
5  Kononov kapalı e (ė) sesi için ë işaretini kullanmış. Herhangi bir karışıklığa meydan 

vermemek için örneklerdeki bu işareti muhafaza ettik. 
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4. & 37’deki örneklerden iktısat ve maksat için Kononov “-at’la nihayetlenen 
Arapça erkek isimler” diyor. Bu kelimelerin aslî imlâları, bilindiği gibi, اقتصاد, ve 
 .tır’مقصد

5.    & 40’taki rençper<rençber (Fars.) izahında kelimenin aslî şeklinin tesbiti 
hatalıdır. Bilindiği gibi, kelime Farsçada rençber (رنجبر) imlâsındadır. 

6. & 41’daki bana (<be+n-a) ve sana (<se+n-a) izahları prensip bakımın-
dan yanlıştır. ben ve sen zamirlerinin başlangıçta datif ekinin kalın vokalli şeklini 
almış oldukları düşünülemez. Eski Türkçe metinler bu zamirlerin, datif ekini, ku-
rala uygun olarak -ge şeklinde aldıklarını gösteriyor. Tunyukuk yazıtında señe 
şekli mevcuttu.6 Bugünkü bana ve sana şekilleri ise bu kelimelerin bünyesinde 
sonradan teşekkül eden ñ (<ng) sesinin kalınlaştırıcı tesiri ile izah edilebilir. 

7. & 44’teki ilk<ilki, türk<*türkün, alt<*altı ve üst<*üstü izahları da yanlış 
olmalıdır. Sondan vokal düşmesi Türkçede pek nadir görülen fonetik hadiseler-
dendir. Bu itibarla çift konsonla biten Türkçe kelimelerin içten vokal düşmesi 
sonunda teşekkül etmiş olacağını düşünmek gerçeğe daha yakın bir tahmin olur. 
Bu görüşü doğrulayan örneklerimiz de vardır: kalk-<kalı-k-, kork-<korı-k- gibi. 

ilki şeklinin varlığına gelince: bu artık düzeltilmesi gereken bir yanlış oku-
madır. Gerek sentaks gerekse semantik bakımından kelimeyi bulunduğu ibareler 
içinde ilkki tarzında okumak zorundayızdır. Üstelik ikiz konsonlardan birinin ya-
zılmaması keyfiyetinin Eski Türkçede bir imlâ geleneği halinde olduğu anlaşılı-
yor. 

8. & 51’deki kılavuz (<kulak+ağız): Kelimenin bildiğimiz en eski şekli olan 
ḳulabuz bu izahı hükümsüz kılmaktadır. 

9. & 56’daki dolambaç<dolanbaç: Kelimenin bildiğimiz daha eski şekli 
dolamaç’tır (bkz. Tanıklariyle Tarama Sözlüğü, I, s. 215; II, s. 312). dolambaç’taki 
b türeme bir ses olmalıdır (krş. gümürtü>gümbürtü). 

10. & 57’deki kapıya (<kapığa): Kelime ile ek, ait oldukları devirler bakı-
mından, birbirini tutmamaktadır. Kelime ḳapığ iken datif eki -ḳa idi; ḳapu şeklini 
aldığı zaman da Türkiye Türkçesinde -a olmuş bulunuyordu. 

Aynı maddedeki okuyacak (<oku-ga-cak): -acak ekinin etimolojisi böyle bir 
tahlile imkân verecek şekilde henüz aydınlanmamıştır. 

11. & 57’de müellif 3. kişi iyelik eki -i’nin, *kardeş-si>*kardeş-şi>kardeşi 
tarzında bir benzeşme neticesi, bu ekin dolgun çeşidi olan -si’den türediğini söy-

                                                             
6  I. taş, kuzey yanı, satır: 32.  
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lüyor. Bildiğimiz en eski metinlerde ekin bu iki şeklinin birlikte mevcut oluşu 
Kononov’un görüşünü zayıflatmaktadır. 

12. & 60’taki kundurá: Vurgu ilk hece üzerindedir: kúndura. 

13. & 61’deki Çankírı: Vurgu ilk hece üzerindedir: Çánkırı. 

14. & 65’teki yázmaksızın: Vurgu ikinci hece üzerindedir: yazmáksızın. 

15. & 66’daki şimdi (<şu+imdi): Doğrusu uş+imdi>şimdidir. 

16. & 66’daki pazartesi´ ve cumartesi´; Vurgu bu kelimelerin ikinci heceleri 
üzerindedir, yani grup vurgusu yerini muhafaza etmektedir: 

pazártesi<pazár ertesi), cumártesi<cumá ertesi). 

17. & 67’deki niháyet (=nakonets): Vurgu ilk hece üzerindedir: ni´hayet: 

18. & 68’deki Gelmé be birader: Vurgu gel- hecesi üzerindedir: Gélme be bi-
rader. 

Aynı maddedeki: Ben dé mi gideyim? Vurgu ben kelimesi üzerindedir: Bén 
de mi gideyim? 

Aynı maddedeki: Ben onu tanıyorum (=Ya yego znayu): Vurgu tanıyorum 
kelimesinin -nı- hecesi üzerindedir: Ben onu taníyorum. 

Aynı maddedeki: Bu akşam tiyatroya gidiyór musun?: Vurgu gidiyor musun 
kelimesinin ikinci hecesi üzerindedir: Bu akşam tiyatroya gidi´yor musun? 

19. & 94’te müellif ayak, dudak, yanak, kulak, bilek, bacak, ve bıyık kelimele-
rinin eski bir çokluk eki olan -k (<-kün/-gün/-kun/-gun) ile teşkil edilmiş olduk-
larını söylüyor. 

yanak (<yaña) kelimesi aynı anlamdaki añ (~yañ) kelimesinden küçültme 
eki -ak ile türemiş olmalıdır (krş. beñ, beñek). dudaḳ kelimesini tut- fiiline bağ-
lamak (<*tutġaḳ) şimdiki halde daha kabule şayan görünüyor. 

Öte yandan -ḳun/-ġun/-kün/-gün şeklinden gelişmiş eski bir çokluk eki -k 
tasavvur etmek de hatalıdır. Türk dilinin takip edebildiğimiz tarihî gelişme dev-
resi içinde kelime sonundaki böyle bir ses grubunun düşmesi için başka örnek 
gösterilebileceğini sanmıyoruz. 

20. & 116’daki ben ve biz zamirlerinin genitif şekillerinin, istisnaî olarak, -im 
eki ile teşkil edildiği kaydedildikten sonra tekil l. kişi iyelik eki hatırlatılıyor. Hal-
buki, bilindiği gibi, bu zamirlerin genitif halleri kelime başındaki b sebebiyle 
uzaktan benzeşme neticesi teşekkül etmiş bulunmaktadır (beniñ>benim, 
biziñ>bizim). 
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Aynı maddede işaret-şahıs zamiri olan o’nun aslî şeklinin on- olduğu ve bu 
aslî kökün çekimde ortaya çıktığı söyleniyor. Bilindiği gibi, bu zamirin yalın şek-
linin aslı ol, çekimli şekillerinin asılları ise anı, anın, aña, anda ve andın (>an-
dan)’dır. Yalın hal ile çekimli şekillerin geçmişte böylece farklı oluşu bunları bir 
köke bağlamayı güçleştirmekte hattâ imkânsızlaştırmaktadır. 

21. & 117’de bu, şu, o işaret zamirlerinin çekimli şekillerinde görülen n 
foeminin iyelik eki olduğu, bu fonemin zamirlerin çoğul şekillerinde de ortaya 
çıktığı (bunlar, şunlar, onlar) söyleniyor. Türkçede böyle bir iyelik ekinin var ol-
duğundan habersiziz. Olsa bile bu şekiller içinde mevcudiyeti, semantik bakı-
mından, lüzumsuzdur. Bu zamirlerin çoğul şekillerinin aslında bular, şular ve 
olar (veya *ollar) olduğunu biliyoruz. Sonradan bular, şular şekilleri içinde, hece 
dengesini sağlamak için, bir n sesi türemiş, olar şekli de Eski Anadolu Türkçesin-
de analoji ile anlar şeklini almıştır (analoglar: anı, anıñ, anda, andan). Bugünkü 
onlar şekli de, yine analoji ile (analog: ol), anlar’dan çıkmış olmalıdır. 

22. & 118’de soru zamiri ne’nin genitif halinin nenin değil de neyin olduğu 
kaydedildikten sonra bunun zamirin aslî şeklinin nen olduğuna delil sayılacağı 
söyleniyor, ne zamirinin bildiğimiz en eski şekli yine ne’dir; neñ ise “nesne, şey” 
anlamında başka bir kelimedir, ne zamirinin genitif halinin neyin oluşunda bu 
zamirin neyin, neyim iyelik şekli şekilleri ile su kelimesinin genitif halinin analo-
jik tesirleri olduğu kanaatindeyiz. 

23. & 119’da kendi kelimesi tahlil edilerek -di hecesinin eski iyelik eki (şim-
diki -si) olduğu söyleniyor ve kelimenin iyelik ekli isimler gibi çekilmesinin bun-
dan ileri geldiği iddia ediliyor. Müellifin, kendi kelimesinin, Eski ve Orta Türkçe-
de vokalle biten bütün öbür isimler gibi çekildiğinden haberli bulunduğu halde 
böyle bir tahlile girişmesi insanı şaşırtıyor. Bu kelimenin çekiminde görülen de-
ğişiklik onun isimken zamirleştiğini göstermektedir. -di hecesini iyelik eki -si’ye 
yaklaştırmak da büsbütün hatalı bir görüştür. Bir kere kendi kelimesinin aslı 
kentü’dür, yani ikinci hecesi yuvarlak vokallidir. Sonra iyelik eki -si sadece vokal-
le biten kelimelere eklenir bir ektir. 

24. & 120’deki Beş gün yağmur yağıyor (=pyat’ dney idyot dojd’). Doğrusu: 
Beş gündür yağmur yağıyor. 

25. & 141’de isimden isim teşkil eden -cı ekinin fiil köklerinden de isim tü-
rettiği bildirilerek şu örnekler veriliyor: dilenci, öğrenci. Bunlar aslında -ıcı eki 
ile türemiş kelimelerdir; sondan bir önceki hecenin vokali birinci örnekte kendi-
liğinden düşmüş, ikincide ise kelime yaratıldığı esnada düşürülmüştür: dilenici> 
dilenci, öğrenici>öğrenci. 
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26. & 168’de -cağız ekinin -cağ küçültme eki ile -az ekinin birleşmesinden 
teşekkül ettiği bildiriliyor. Halbuki bugünkü -cağız şekli Eski Anadolu Türkçesin-
deki -cuğaz (<-cuk+az) şeklinden gelişmiştir. Küçültme ekinin eski şeklinin yu-
varlak vokalli oluşu, müellifin, bu ekin “ölçü” anlamındaki çağ (?) kelimesinden 
çıktığı yolundaki görüşünü de zayıflatmaktadır. 

27. & 170’de ekmek (nân) kelimesinin ek- fiilinden türediği söyleniyor. ek-
mek isminin bu fiille, gerek fonetik gerekse semantik bakımından, bir ilgisi ola-
maz. Çünkü eski şekilleri, bilindiği gibi, etmek ~ ötmek’tir. 

28. & 182’de fiilden -ım eki ile yapılmış nesne adları arasında düğüm keli-
mesi de yer alıyor. Halbuki bu kelimenin eski şeklinin düğün olduğunu biliyoruz 
(bkz. TTS, IV, s. 256). Kelime tüğ- fiilinden -m eki ile değil, -n eki ile türemiş, -n 
sesi kelimedeki yuvarlak vokallerin tesiri ile dudaksıllaşmıştır (krş. boġun> bo-
ğum).7 

29. & 186’daki korku<kork-u. Kelime -u (<-ıġ) eki ile değil, -ġu eki ile te-
şekkül etmiştir: ḳorkġu>korḳḳu>ḳorḳu. 

30. & 189’da fiilden -(ı)k/-(i)k eki ile yapılmış hareket isimleri arasında sa-
yılan esnek isim değil, sıfattır. 

Aynı maddede anılan vasıta ve alet isimlerinden tarak ve kapak fiilden -aḳ 
eki ile değil, -ġak eki ile türemiş kelimelerdir: tarġaḳ>tarak, kapġaḳ>kapak.8 

31. & 190’da yayla, kışla ve tuzla kelimelerinin, sonlarındaki -ḳ, konsonunun 
düşmesi ile, yaylaḳ, kışlaḳ ve tuzlaḳ isimlerinden çıktığı söyleniyor. Türkçede ke-
lime sonundaki -ḳ sesinin düşmesi hadisesi ancak -cıḳ, -raḳ gibi eklerin kelimeye 
eklenmesinde vukua gelir, yay-la, kışla kelimelerinin aslî şekilleri yaylaġ, 
kışlaġ’dır. ġ sesinin kendisinden önceki vokal içinde erimesi ile bu kelimeler bu-
günkü şekillerini kazanmışlardır (krş. tarıġlaġ>tarla), kışlak, yaylak şekillerin-
deki k konsonu ayrı bir ektir. 

Yine bu maddede -ak/-ek ekinin isimlerden de isim teşkil ettiği söyleniyor 
ve baş-başak, ben-benek örnekleri veriliyor. Bu örneklerdeki -aḳ/-ek eki, daha 
önce de bir münasebetle belirttiğimiz gibi, başka bir ektir, küçültme ekidir. 

32. & 192’de fiilden -ġa/-ge eki ile yapılmış isimler arasında sayılan süpürge 
kelimesinin oradan alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi, bu kelimenin eski şek-
li süpürgü’dür. 

                                                             
7  Bkz. Tanıklariyle Tarama Sözlüğü, IV, s. 119. 
8  Bkz. Kâş., I, s. 467 ve 471. 
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33. & 194’te -ġan/-gen eki ile -ġın/-gin eki aynı ekin çeşitli şekilleri gibi gös-
teriliyor. Halbuki bu iki ekin fonksiyonları ayrıdır. 

Aynı maddede başkan kelimesi de geçiyor. Buradaki -kan ekinin fiilden fail 
ismi teşkil eden -ġan eki ile bir yakınlığı olmamak gerektir. 

34. & 195’te -(ı)n/-(i)n eki için “Bu ek -ġın’dan çıkmışa benziyor” deniliyor. 
Halbuki -(ı)n eki ek başındaki ġ/g seslerinin kendilerini muhafaza ettikleri devir-
lerde de mevcuttu. Bu bakımdan müellifin görüşü kabule şayan olamaz. 

35. & 196’da Kononov -nç ekindeki ç foneminin “zaman, ölçü” anlamındaki 
çağ’dan çıkmış olduğunu söylüyor. Bu görüş de hatalıdır. çağ kelimesinin 
çağ>-ça>-ç tarzında bir gelişme ile tek sese düşmesi Türkçenin tarihî fonetiği ile 
izah edilebilecek bir gelişme değildir. Sonra bu kelimenin anlamı ile -nç’li isimle-
rinki arasında bir mâna münasebeti de yoktur. 

Aynı maddede verilen ve -nç’deki ç foneminin çağ’dan kaldığına tanık gibi 
gösterilen isimlerden eğlence kelimesinin aslî şekli ilinçü’dür.9 

36 & 200’de tekel (=monopoliya) kelimesi tek isminden -el eki ile teşkil 
edilmiş gibi gösteriliyor. Bu kelime, bilindiği gibi, tek ve el isimlerinden terkip 
yolu ile vücuda getirilmiştir. 

37. & 218’deki yemiş<ye-miş. Bu kelime, semantik bakımından, -miş parti-
sip eki ile türemiş olamaz, yemiş<yem+iş izahı daha kabule şayan görünüyor, 
(krş. geniş<geñ+iş). 

38. & 230’daki kaç<ka+çang izahı şüpheli görünüyor. Kelime Kâşgarlı’da 
dahi kaç şeklindedir. 

39. & 238’de -lı eki ile teşkil edilmiş sıfatlar bahsinde bu ekin zıt anlamlı iki 
kelimede tekrarlı olarak kullanılışına da temas ediliyor: büyüklü küçüklü, geceli 
gündüzlü, vb. gibi. Cümlede zarflık olarak kullanılan bu gibi teşkillerdeki -lı... -lı eki, 
-lı (<-lıġ) sıfat ekinden başka bir ektir. Eski Türkçede, yani bugünkü -lı ekinin -lıġ 
olduğu devirde tekrarlı olarak kullanılan ve bağlayıcı vazifesini gören bir -lı... -lı eki 
vardı.10 Fonksiyonu -lı (<-lıġ) ekininkinden bambaşka olan bu ek-bağlayıcı, sıfat 
ekinin sonundaki ġ/g sesleri düştükten sonra, bu ekle karıştırılmış olmalıdır. Ma-
mafih geceli gündüzlü çalışmak (=gece ve gündüz çalışmak) gibi örneklerde bu 
-lı... -lı ekinin fonksiyonunu bugün bile ayırt etmek mümkündür. 

40. & 259’da fiilden -(l)lı eki ile teşkil edilmiş sıfatlar arasında kokulu ve korkulu 
örnekleri de sayılıyor, -ılı ekli sıfatlardaki partisip anlamı bunlarda yoktur. Kanaati-

                                                             
9  Prof. Ahmet Caferoğlu, Uygur Sözlüğü, 1934, İstanbul, s. 67. 
10  A. von Gabain, Alttürkische Grammatik, s. 361. 
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mizce bu sıfatlar koku ve korku isimlerinden -lı eki ile türemiş yeni teşkillerdir. Çünkü 
ismin delâlet ettiği şey ve duyguyu taşıyan, kendinde bulunduran anlamındadırlar. -ılı 
ekinin fonksiyonu ise, bilindiği gibi, büsbütün başkadır. 

41. & 261’de küçük kelimesi küçül- fiilinden çıkmış gibi gösteriliyor. Bu ke-
limenin daha eski şekli kiçük’tür (bkz. Kâş. c. I, s. 93). kiçük kelimesi aynı anlam-
daki kiçig ile bir köke bağlanabilir (*kiç-ük, *kiç-ig). *kiç- “geç kalmak, sona kal-
mak” anlamında bir fiil olmalıdır (krş. kid “arka, son, sonra”, geç ve gece<kiçe). 
küçül- fiili küçük sıfatından analojik olarak teşekkül etmişe benziyor (krş. büyük, 
büyült- vb.). 

42. & 265’te dargın kelimesi dar ismi ile ilgili imiş gibi gösteriliyor. Bu keli-
me tar- “ayırmak” (bkz. Kâş., III, s. 260) fiilinden teşkil edilmiş olmalıdır. 

43. & 311’deki öteki (>o-te-ki). Bu kelime o zamiri ile ilgili değildir. öt- 
“geçmek” fiilinden türemiş öte kelimesi ile -ki mensupluk ekinden teşekkül et-
miştir. 

Aynı maddede şul ~ şol<şu+ol izahına rastlanıyor. Bu eski işaret zamiri 
uş+ol’dan çıkmıştır (krş. şimdi<uş+imdi ve işbu<uş+bu). 

Yine bu maddede müellif ol zamiri ile ol-, bol ~ bul zamiri ile de bol- (>ol-) 
fiili arasında bir ilgi bulmaya çalışıyor. Bilindiği gibi, bol- fiili ol- fiilinin eski şek-
lidir. bol ~ bul zamiri ise, ol ve şol (<uş+ol) örneklerine bakılarak, analoji ile te-
şekkül etmiş olmalıdır. 

44. & 327’deki kimse (<kim+se). Şart eki -se’nin kim ismine eklenebilmesi 
imkânsızdır. Bu kelime, bilindiği gibi, kim+ise (<kim erse)’den gelişmiştir. 

45. & 398’deki göster- (<gös//göz ~ gör “glaz” -ter- “faktitif eki”). Bu kelime 
görset- (<körset-) fiilinin metatetik şekli olmalıdır. 

Aynı maddedeki gönder- (<gön+der-). Kononov, gön- fiilinin Türkiye Türk-
çesinde bulunmadığını söylüyor. Halbuki bu fiil Eski Anadolu Türkçesinde gö-
nül-, gönüci vb. gibi şekillerle yaşamakta idi. 

Müellif bu örnekteki -der- ekinin, faktitif eki -dır-’ın geniş vokalli çeşidi ol-
duğunu söylüyor. Halbuki bu ek, -(i)t- ve -ger- faktitif eklerinin birleşmesi ile te-
şekkül etmiştir (bkz. Kâş., III, s. 423: köndger-). 

46. & 406’daki kapa- (<kap “sosud”-a-). Bugünkü kapa- fiili *ḳapġa- 
(<ḳapıġ+a-)’dan gelişmiş olmalıdır. 

47. & 415’teki sana- “çtit’, poçitat’”, kın- “ḫulit’”, kaça- “uvilivat’”, kalkı- 
“vskakivat’” fiilleri Türkiye Türkçesinde yoktur. 
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48. & 445’te 3. şahıs emir kipi eki -sın/-sin’i 3. şahıs iyelik eki -sı’ya yaklaştı-
rılıyor. Vaktiyle Böhtlingk’in ileri sürdüğü bu görüş yanlıştır. Çünkü -sıra ekinin 
eski şeklinin -zun/-zün olduğunu biliyoruz. Emirle iyelik kavramı arasında da 
hiçbir mâna münasebeti yoktur. 

Aynı maddede Türkçede isimle fiilin ilk şekillerinin birbirinden farksız ol-
duğu görüşü ileri sürülerek buna eski ve tat kelimeleri örnek gösteriliyor. Bilin-
diği gibi, tat ismi tat- fiilinden -ġ eki ile yapılmıştır: tatıġ>tat, bodu->boya- ve 
boduġ>boya örneği ve benzerleri dikkate alınırsa eski- ile eski’nin de başlangıç-
ta farklı olduklarına hükmolunabilir. 

49. & 451’de tekil l. şahıs eki -(y)ım’ın teşekkülü şu şekilde izah ediliyor: 
b>v>w>y gelişimi ile ben>-(y)ın/-(y)in/-(y)um/-(y)ün ve n>m; Kononov, 
-(y)ın/-(y)in şeklinin eski Türk edebî anıtlarında kendini muhafaza ettiğini de 
kaydediyor. 

Bu izah tarzı esas itibarıyla doğru olmakla birlikte ben>-(y)im gelişmesinin 
ara şekillerinin sayısı ve sırası bakımından eksik ve hatalıdır. Gelişme safhaları 
şöyle sıralanmalıydı: ben>-ven>-vem>-*wem>-(y)em>-(y)im. 

Kononov’un Eski Türkçede görüldüğünü söylediği -(y)m/-(y)in ekinin ben 
zamiri ile bir ilgisi yoktur; bu başka bir l. şahıs ekidir. 

50. & 457’de geniş zaman eki -ar/-er’in eski datif-direktif hali eki -ġar/-ger 
<-ġaru/-gerü’den *yaz-ġar>*yazzar>yazar tarzında bir benzeşme ve konson 
tekleşmesi ile teşekkül ettiği söyleniyor. Bu izah tarzının kabul edilebilecek bir 
tarafı yoktur. Bir kere datif-direktif eki sadece isimlere eklenebilen bir ektir. 
Sonra datif-direktif (verme-yönelme) kavramı ile geniş zamanlılık arasında hiç-
bir mâna münasebeti olamaz. Nihayet datif-direktif ekinin, başındaki ġ/g konso-
nunu muhafaza ettiği devirde de, geniş zaman eki, -ar/-er’dir. 

Aynı maddede geniş zaman ekinin dar vokalli şekli -ır/-ir’in -dır ekinden 
çıkmış olabileceği görüşü ortaya atılıyor. Bu da son derece yanlış bir izahtır, -dır 
eki, bilindiği gibi, tur- fiilinin geniş zaman şekli olan turur’dan gelişmiştir; -(ı)r 
eki ise çok eskidir. 

51. & 459’daki yazmam<yaz+ma-y-ım<yaz+ma-z-ım<yaz+ma-r-ım. 

Fiilin olumsuz geniş zaman şeklinin tekil l. şahsını açıklayan bu gelişme 
formülü yanlıştır. r>a>y>ø (sıfır) gibi bir gelişme düşünülemez. Bilindiği gibi, 
olumsuz geniş zaman eki -maz çok eskidir. Eskiden geniş zamanın olumsuz şek-
linin tekil ve çoğul l. şahısları da bu ekle teşkil edilirdi: bil-mez-em, bil-mez-üz 
gibi. Çok yakın bir devirde bu şahısların olumsuz geniş zamanları -maz eki yerine 
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-ma olumsuzluk eki ile teşkil edilmeye başlamıştır. Yani bir z>y>sıfır gelişmesi 
olmamış, bir şeklin yerini, analoji ile, başka bir şekil almıştır. 

Aynı maddede -maz şeklinin -ma-y-ız’dan çıktığını açıklayan şu yaz+ma-y-ız> 
yazmaz formülü de, -maz ekinin eskiliğinden ötürü, yanlıştır. 

52. & 460’ta güç yetersizliği şeklinin eki -ama’nın da, yukarıdaki tarzda -r 
zaman ekinin fonetik değişmeye uğraması ile teşekkül ettiği söyleniyor. Bilindiği 
gibi -ama- eki, zarf-fiil eki -a ile eski u- “muktedir olmak” fiilinin olumsuz çatısı 
uma-’dan teşekkül etmiştir: -a uma->-uma->-ıma->-ama-. 

53. & 501’de dilek kipinin -(y)a/-(y)e eki vasıtasıyla teşkil edildiği, bunun 
da -kay/-gay şeklinden çıktığı söyleniyor. Bilindiği gibi, emir-dilek kipinin tekil l. 
şahsı Eski Türkçede -ayın/-eyin eki ile teşkil olunuyordu; çoğul l. şahıs şekli de, 
bugünkü gibi, -alım/-elim idi. Dilek kipinin 2. ve 3. şahıslarını teşkile yarıyan 
-a/-e eki ise -ġa/-ge’den gelişmiştir. Bunlardan -ayın ekini “-a emir-dilek kipi 
eki+-ın tekil l. şahıs eki tarzında tahlil etmek mümkün olsa bile -alım/-elim eki-
ni, bugünkü Türkçe bilgimizle herhangi bir şekilde izah etmek mümkün değildir. 
Bu itibarla müellifin sonuncu şekli “-a dilek kipi eki+-lım çoğul l. şahıs eki” tar-
zında tahlil ve izahının kandırıcı olmadığı muhakkaktır. 

54. & 503’teki yazmayaydım>yazmaydım ve söyleyeydim>söyleydim. Ede-
bî Türkçede böyle bir fonetik gelişme yoktur. 

55. & 522’de isimlerle bir şekilli (omomorfnıy) olan fiil köklerinden bahse-
diliyor. Verilen örnekler arasında tat da var. Bu örneğin yerinde olmadığını, daha 
önce, bir münasebetle belirtmiştik. tat isminin eski şekli, bilindiği gibi, tatıġ’dır. 

Müellif söz ile sor-, göz ile gör- kelimeleri arasında r ~ z, tok ile doy- arasın-
da da k ~ g ~ y uygunluğu bulunduğunu söylüyor. söz ismi ile sor- fiilini bir köke 
bağlamak için sebep yoktur, söz kelimesi eski bir *sö- “söylemek” fiilinden -z eki 
ile yapılmış bir isim olmalıdır (krş. Kâş. III, s. 278: söwle- “söylemek, fısılda-
mak”>*sö-w+le-). göz ile gör- kelimelerini bir ve aynı kök saymak zorunda deği-
liz. Her iki kelime daha eski bir kökten türemiş olabilirler: köz<*kö-z, 
kör-<*kö-r-. gör- fiilindeki -r- faktitif eki olmalıdır (krş. kötür-<*kö-tür- “kal-
dırmak, göstermek için kaldırmak, gördürmek). toḳ ismi ile doy- fiili de aynı kö-
kün varyantları değil aynı kökten türemiş iki ayrı teşkildir: toḳ<to- “doymak” -ḳ, 
doy-<to-d¸-<tod- (krş. ḳo-, ḳoy-<ḳo-d-). 

56. Aynı maddede bezen-, utan- ve inan- fiillerinin de isimleriyle bir şekilli 
olduğu söyleniyor. Bunlardan bezen “süs” ismi neolojizmdir; utan “hayâ” kelime-
si ise Türkiye Türkçesinde yoktur, inan’a gelince: bu kelime uzaktan benzeşme 
ile aynı anlamdaki eski inam ~ ınam isminden gelişmiş olmalıdır. inam>inan. 



Talat TEKİN  │  149 

 

bezen ve inan isimleri eskiden beri mevcut şekiller olsalardı bile yine fiilleri ile 
bir şekilli sayılamazlardı. Çünkü bezen- ve inan- fiillerindeki -n- dönüşlülük çatısı 
teşkil eden ektir. Fiillerden isim teşkil eden -n ise başka bir ektir. 

Aynı maddede beze-<bez-e- izahı vardır. Doğrusu bediz+e->*bezde-> 
*bezze->beze- olmalıdır (krş. Irk bitig, 43: bedizle- “süslemek”). 

57. & 525’te -la-/-le ekinin fiilden fiil teşkil ettiği şu örneklerle ispatlanmak 
isteniyor: tat-, tatla-; kat-, katla-; sancı-, sancıla; kok-, kok-la-; sal-, salla-; yama-, 
yamala-; keke-, kekele-; küre-, kürele-; gözet-, gözetle; kapa-, kapla-. 

tat (<tatıġ) ismi hakkında daha önce bilgi vermiştik. katla- fiilinin kat- ile bir 
ilgisi yoktur. Bu kelime, bilindiği gibi, kat “tabaka” isminden türemiştir. sancıla- 
fiili ise Türkiye Türkçesinde yoktur; fiil sancılan-’tır. Bu da sancı isminden ya-
pılmıştı. kokla-<koku+la-’tır. salla- fiili *salıġ+la- şeklinden gelişmiş olmalıdır 
(krş. katıġlan->katlan-). yama<yama-ġ’dır; yamala- fiili bu isimden yapılmıştır. 
keke- diye bir fiil yoktur; kekele- fiili keke taklidî isminden yapılmıştı. kürele- fiili 
küre- fiilinin -ele- tekerrür eki ile genişlemiş bir çeşidi olabilir. ḳapa- ile ḳapla- aynı 
ḳapıġ (<*ḳap- “kapamak”-ı-ġ) kökünden birincisi +a-, ikincisi de +la- eki ile ya-
pılmış iki fiil olmalıdır: ḳapġa->ḳapa-, *ḳapıġla->ḳapla- (krş. ḳatıġlan-> ḳatlan-). 

Aynı maddedeki inle-<in “onomatope”+le-: Bu fiilin bildiğimiz eski şekli 
ıñra-’tır (bkz. Kâş. I, s. 120). Bu da ıñır onomatopesinden +a- eki ile teşkil edil-
miş olmalıdır. 

58. & 533’teki oġla- “uğuldamak” ve hışla- “hışırdamak” fiilleri Türkiye 
Türkçesinde yoktur. Bunların kullanılan şekilleri kaydettiklerimizdir. 

59. & 536‘daki kışkır-, fışkır- fiillerinin doğru şekilleri de kışkırt- ve fış-
kır-’tır. Yine bu maddede geçen püfkür- ve ofkar- fiilleri de Türkiye Türkçesinde 
yoktur. 

60. & 537’deki toza-. Fiilin doğru şekli tozu-’tır. Türkçe Sözlük’teki toza-’ın 
kaynağı meçhuldür. 

61. & 538’deki taşal- “taş kesilmek, donup kalmak” fiili Türkiye Türkçesinde 
yoktur. yünel- fiili de yönel- şeklinde düzeltilmelidir. 

62. & 542’deki çoksa-//çoksı-, azsa-//azsı-, büyükse-//büyüksi- ve küçük-
se-//küçüksi- fiilleri Türkiye Türkçesinde yoktur. Bu fiillerin kullanılan şekilleri 
çoğumsa-, azımsa- ve küçümse-’tir. 

543. ve 544. maddelerdeki çoksan-//çoksın-, umursan-, dursa-, umsan-, du-
raksı- fiilleri de edebî Türkçede yoktur. 
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546. maddedeki ağlamsa- fiili de, Türkçe Sözlük’te bulunmasına rağmen, 
Türkiye Türkçesinde yoktur. 

63. & 557, not: l’deki eyle-<etle-<et-. eyle- fiili Kâşgarlı’daki edle- “tesir et-
mek” fiili olmalıdır, et- fiilinin eski şekli ise, bilindiği gibi, it-’tir. 

64. & 598’deki demin (Fars.)<dem “an”+in “bu”. Kelimenin Kâşgârî’deki 
daha eski şekli, bilindiği gibi, timin’dir. Bu kelime Türkçe olmalıdır. 

Aynı maddede Farsça asıllı hemen<hemān kelimesinin hem- “ön ek”+an 
“işaret zamiri” tarzında tahlili de semantik bakımından hatalıdır. 

65. & 602’deki -ca (<çağ “ölçü”). -ca ekinin etimolojisi henüz karanlıktır. Bu 
eki Eski Türkçeden beri bu şekilde yani ġ’sız takip ediyoruz. 

66. & 619’daki ertesi (<er “erken”+te lokatif eki?+si. Bu kelime ert- “geç-
mek” fiilinden türemiş olmalıdır: ert-e “zarf-fiil eki“+sı. 

67. & 624’teki geri<gerü<*ked-ge-rü; *ked “art, arka”. Kelime Eski Türkçe-
de de kirü şeklindedir. Bu itibarla -gerü eki ile teşkil edilmiş olamaz. 

Aynı maddedeki aşağı<aşak+ı “3. şahıs iyelik eki”. Bu kelimenin daha eski 
şekli aşaġa’dır ve aşaḳ isminin datifidir. Son vokalin daralması ile bu şekli almıştır. 

Yine bu maddedeki karşı<karaşı. Müellif bu kelimenin karaş- “birbirine 
bakmak” fiilinden çıktığı kanaatinde. Halbuki karşı (<kar-şu)<karış- “karşı 
koymak” (bkz. Kâş. II, s. 97-98) -u “zarf-fiil eki”. 

68. & 668’deki üzere (<üz+ge+re?; üz ~ öz “üst, yukarı”. Kelime Eski Türk-
çedeki öze (<*öz- “yükselmek” -e “zarf-fiil eki) ile -re direktif ekinden teşekkül 
etmiş olmalıdır. 

69. & 709’daki uğruna, uğrunda<uğur “talih, baht, alınyazısı”. Bu 
postpozisyonlar, mânaca, bu uğur kelimesine bağlanamaz. Kâşgârlı’da (I, s. 
53’te) “ivaz, karşılık” mânasında bir oġur veya uġur kelimesi vardır. uğruna, uğ-
runda edatları bu kelimenin çekimli şekilleri olmalıdır. 

70. & 783’teki talebe ise idim>talebe iseydim, senin ise idi>senin iseydi, 
evde ise idim>evde iseydim. Bu şekiller Türkiye Türkçesinde yoktur. Şartın hi-
kâyesinde idi ek-fiili ise’nin önüne alınır: evde idiysem, senin idiyse vb. gibi. 

71. & 807’deki çok miktar para. Doğrusu çok miktarda para’dır. 

72. & 970’deki -(y)arak<-(y)ar-oḳ; -(y)ar<ġaru “geniş zaman eki”, -oḳ “za-
man anlamında isim” izahı. Bu izah tarzı yanlış olmalıdır. -arak zarf-fiil ekinin 
eski şekli -(y)urak’tır. Bu şekil, ekin, zarf-fiil eki -u ile -rak mukayese ekinin bir-
leşmesinden çıktığını gösteriyor. 
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73. & 974’te dilek kipi eki- a’nın eski datif-direktif eki -ġaru’ya yaklaştırılı-
yor: -ġaru>-ġar>-(y)ar ~>-(y)a? 

Bu izah tarzı da yanlıştır. Dilek kipi eki -a’nın -ġa’dan geliştiğini biliyoruz. 

74. & 979’daki -(y)ınca (<ġın ~ gan+ca<çağ. -ınca zarf-fiil ekinin eski şekli-
nin -ġınça olduğunu biliyoruz. Bu ek şöyle tahlil edilmiştir: -ġ (fiilden isim yapma 
eki)+ı (3. şahıs iyelik eki)+ n (pronominal n)+ ça (eşitlik eki)11 

75. & 985’teki -madan (<ma+dan). Bu eki bu şekilde tahlil edemeyiz. Çünkü 
bildiğimiz eski şekli -matı/-meti’dir. -n instrumental ekinin katılması ile 
-matın/-metin>-madın/-medin şeklini almış daha sonra da analoji ile (analog: 
-dan ablatif eki), -madan/-meden olmuştur. 

75. & 994’teki Bu kadının ölmüş olduğuna hiç şüphesiz(dir). Doğrusu: Bu kadının 
ölmüş olduğu şüphesizdir veya Bu kadının ölmüş olduğuna şüphe yoktur. 

Kononov’un gramerinde gözümüze ilişen belli başlı yanlışlar bunlardan iba-
rettir. Görüldüğü üzere bunların çoğunu etimolojik izah denemelerine ait olanlar 
teşkil ediyor. Müellif etimolojik izahlara daha az girişseymiş yanılma sayısı da o 
nisbette düşük olacakmış. Kitaptaki bir kısım yanlışlar da müellifin edebî Türk-
çede bulunmayan bazı kelimelerin var olduğunu sanmasından ve neolojizmleri 
ayırt edememesinden ileri gelmiştir. Bu yanılmalardan Kononov’u sorumlu sa-
yamayız. Çünkü Türkiye Türkçesinin kelime hazinesi için müellifin birinci dere-
cede faydalandığı kaynak olan Türkçe Sözlük’te neolojizmlerle ağızlara ait bazı 
kelimeler, ne yazık ki, ayrıca işaretlenmemiştir.12 Müellifini sorumlu tutamaya-
cağımız bu çeşit yanlışlarla etimoloji merakından ileri gelenleri dikkate almazsak 
geriye kalanlar eserin hacmi yanında pek az bir yekûn tutar. 

                                                             
11  Bkz. Alttürkische Grammatik, s. 125, & 236 
12  Türkçe Sözlük’te neolojizmlerle ağızlardan derlenmiş bütün kelimelerin işaretlen-

mesi çok iyi olurdu. Çünkü yabancı dil bilginleri Türkçe üzerindeki inceleme ve araş-
tırmaları için başlıca bu kaynaktan faydalanıyorlar. Bu bilginlerin neolojizmlerle 
ağızlara ait bazı kelimeleri, işaretlenmemiş olduklarından, ayırt etmekte güçlük çek-
tikleri muhakkaktır. İşte Kononov örneği gözümüzün önündedir. Sayın bilgin eseri-
nin kelime teşkili ve eklerin fonksiyonları ile ilgili bahislerinde örü (& 186; Türkçe 
Sözlük: örmek işi, örülen şey?), içkin (& 265; Türkçe Sözlük: mündemiç?), uzgö-
rür//uzgören=öngörü r//öngören (& 286; Türkçe Sözlük: dûrendiş?) gibi hiç de 
isabetli olmayan neolojizmleri, dilde öteden beri mevcut olduklarını sanarak, izaha 
çalışmakta ve bu yüzden hatalara düşmektedir. Yabancı bilginlerin bu türlü yanılma-
lara düşmesi istenmiyorsa söz konusu tedbir hemen alınmalı, neolojizmlerle ağızla-
ra ait bütün kelimeler Türkçe Sözlük’ün bundan sonraki basımlarında mutlaka işa-
retlenmelidir. 
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Kononov bu eseri ile, Türkiye Türkçesinin, tamamıyla Cumhuriyet çağı yazar 
ve edebiyatçılarının eserlerinden seçilmiş orijinal örneklere dayanan, ilk büyük 
ve tafsilatlı gramerini vermiş oluyor. Dilimizin grameri ile ilgili bilmediğimiz bir-
çok hadiseyi tesbit eden, tasnif ve tertip bakımlarından da birçok yenilikler taşı-
yan bu eserin Türk ve yabancı Türkologlar için en ilgi çekici bölümleri, şüphesiz 
ki, morfoloji ve sentaks bahisleri olacaktır. Değerli bilgini bu büyük başarısından 
dolayı tebrik eder, Türkçenin gramerinin biraz daha aydınlanmasında gösterdiği 
gayretten ötürü de kendisine teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 



22 

SOVYET RUSYA’DA SAVAŞTAN SONRA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI 
 

Rusya’da Sovyetler devrindeki Türkoloji çalışmaları hususuyla İkinci Dünya 
Savaşından sonra bir canlılık göstermiş, büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu hız-
lanışın başlıca amilleri, şüphe yok ki, Rus Türkolojisinin uzun bir geçmişe sahip 
bulunuşu ve SSCB’de dil incelemelerine, hususuyla Türk lehçeleri araştırmaları-
na son zamanlarda verilen ehemmiyet olmuştur. Gerçekten bugün Rusya’da Tür-
koloji tetkikleri ile uğraşan çeşitli kurumlar ve ilim merkezleri vardır. SSCB ilim-
ler Akademisine bağlı Dilcilik Enstitüsü (İnstitut yazıkoznaniya) ile yine aynı 
akademiye bağlı Şarkiyat Enstitüsü (İnstitut vostokovedeniya) bu kurumların 
başında gelir. Moskova’da bulunan bu iki enstitünün Türk Dilleri şubelerinde ço-
ğu milletler arası şöhrete sahip Sovyet Türkologları, belli bir plan ve program ge-
reğince, yaşayan Türk lehçeleri üzerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, vb. gibi Sovyet Cumhuriyetlerinin baş şe-
hirlerinde, İlimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitülerince, mahallî lehçeler 
üzerinde dikkate değer inceleme ve araştırmalar yayımlanmaktadır. Nihayet bü-
tün bu araştırma ve incelemelere üniversitelerdeki tabiî çalışmaları da katmak 
lazımdır. Bilindiği gibi, Rusya’daki üniversitelerin birçoğunda Türkoloji kürsüleri 
vardır. Bu üniversitelerde Türk dili ve lehçeleri konusunda her yıl belki Türkiye 
üniversitelerindekilerden çok mezuniyet ve doktorluk tezi müdafaa edilmekte-
dir. Sovyet Türkolojisinde son zamanlarda göze çarpan ilerlemenin bir sebebi de, 
şüphesiz ki, ana dili Türk lehçelerinden biri olan genç dilcilerin yetişmiş ve ça-
lışma alanı olarak Türkolojiyi seçmiş bulunmalarıdır. 

Sovyet Türkolojisinin savaş sonrası verimlerini daha çok bugünkü Türk leh-
çe ve şiveleri üzerindeki araştırmalar teşkil etmektedir. Yaşayan lehçelerin ince-
lenmesi esasen Rus Türkolojisinin bir geleneğidir. Bu gelenek de, şüphesiz ki, 
Türk halklarının büyük bir kısmının SSCB sınırları içinde bulunmasından doğ-
muştur. Sovyet Türkologları yaşayan Türk lehçe ve şivelerine ait dil malzemesini 
ülkelerinde kolaylıkla ve bol miktarda elde etmek imkânına sahiptirler. 

Lehçeler üzerindeki araştırma ve incelemelerin çokluğuna karşılık Eski 
Türkçe ve tarihî Türk lehçeleri alanlarındaki büyük boşluk derhal göze çarpmak-
tadır. Gerçekten bu konulardaki çalışmalar S. Ye. Malov’un eski Türk yazıtları 
hakkındaki iki eseri ile birkaç makaleye, bir de A. N. Kononov’un Şecere-i 
Terâkime yayınına inhisar ediyor. Eski Türkçe ile tarihî Türk lehçeleri inceleme-
lerinin ihmal edilmesi, kanaatimizce, Sovyet Türkologlarının bugünkü lehçeleri 
lâyıkıyle kavrayabilmelerini güçleştirmekte, yaşayan lehçelerle Eski Türkçe ara-
sında bağ kurabilme yeteneğinden kendilerini mahrum kılmaktadır. Bilindiği gi-
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bi, yüzdeki dil hadiselerinin sebeplerinden çoğu derinliklerde yatar. Tarihî gra-
mer bilgisi kıt olan bir dilci incelediği lehçenin hususiyetlerini doğru olarak 
tesbitte güçlükler çeker, hele etimolojik izah denemelerinde çok kere büyük yan-
lışlıklara düşer. En ünlü Türkologların eserlerinde bile, bazan, son derece yanlış 
etimolojik izahlara rastlıyoruz. Bu şaşırtıcı durum, şüphesiz ki, bilgi eksikliğin-
den çok Sovyet Türkologlarının yetişme tarzlarından ve takip ettikleri metodun 
yetersizliğinden ileri gelmektedir. 

Gerçekten Sovyet Türkologları karşılaştırmalı dil bilgisi metodlarına pek az 
iltifat ediyorlar. Hele tarihî gramer araştırmalarının sonuçlarından faydalanmayı 
çok ihmal ediyorlar. Bu durum belki de ülkelerinde politik gayelerle ortaya atılış 
dil teorilerinin hâlâ hâkim bulunmasından ileri geliyor. Onlar Eski Türkçeyi ve 
öbür tarihî Türk yazı dillerini ölü ve bugünkü Türk lehçelerinden tamamıyla 
farklı birer dil olarak kabul ediyor, Eski Türkçe ile yaşayan lehçeler arasında 
herhangi bir irtibat kurmayı pek düşünmüyorlar. Halbuki bugün, Yakutça ve Çu-
vaşça hariç tutulursa, Türk lehçelerindeki bütün gramatikal hususiyetler Eski 
Türkçenin sahip bulunduğumuz dil malzemesi ile kolayca izah edilebilir. Eski 
Türkçe ölü ve ayrı bir Türk dili değil, başta Türkiye Türkçesi olmak üzere bütün 
öbür Türk lehçelerini geçmişte birleştiren bir ana dil, ana Türkçedir. Uygur, 
Hakaniye, Harezm, Kıpçak, Oğuz, Çağatay, vb. gibi tarihî yazı dilleri de bugünkü 
lehçelerin ayırıcı bazı hususiyetlerini hafif veya yoğun temayüller halinde ihtiva 
eden eski lehçelerdir. 

Sovyet Türkologları bugünkü Türk lehçelerini Azerbaycan dili, Türkmen dili, 
Özbek dili, vb. diye adlandırmakla bunlar arasındaki ayrılıkları da fazla mübalâğa 
etmiş oluyorlar. Bunlar, Yakutça ile Çuvaşça hariç, dil (yazık) değil, lehçe 
(nareçiye)’dirler: bir dilin, Türkçenin lehçeleridirler. Bunlar arasında hususî su-
rette öğrenilmedikçe anlaşılamayacak derecede büyük ayrılıklar yoktur. Hele 
Türkiye Türkçesi, Azerî ve Türkmen Türkçeleri gibi bir ana lehçeden çıkmış 
olanlar arasındaki ayrılıklara lehçe farkı bile denilemez. Sovyet Türkologları, 
topladığı zengin dil malzemesine dayanarak Türk lehçelerinin karşılaştırmalı bir 
sözlüğünü meydana getirmiş olan Türkoloji ilminin kurucusu W. Radloff’un, bu 
eserine Opıt slovarya tyurkskiḫ nareçiy=Versuch eines Wörterbuches der Türk 
Dialecte adını vermesinin bir sebebi bulunduğunu unutmamalıdırlar. Tek dile-
ğimiz, Sovyet Türkologlarının, lehçe tetkikleri kadar karşılaştırmalı ve tarihî dil 
araştırmalarına da ehemmiyet vererek, Türk lehçeleri arasındaki ayrılıkların 
gerçekte dil ayrılığı olmadığını bizzat görmeleridir. 
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Aşağıda bir bibliyografya denemesi veriyoruz.1 SSCB’de savaş sonundan bu-
güne kadar yayımlanmış Rusça ve Türkçe (Azerî, Türkmen, Özbek, vb. lehçeler-
de) tetkiklerin hepsini ihtiva etmek gayesi ile hazırlanmış olan bu liste, hemen 
söyleyelim ki, eksiksiz değildir. Hususuyla Türkçe yayınlar arasında göremedi-
ğimiz veya haberdar olmadığımız başka değerli inceleme ve araştırmalar bulun-
duğu muhakkaktır. Bibliyografyanın eksikliklerini daha iyi görecek olan Sovyet 
Türkologlarının bunu hoşgörürlükle karşılayacaklarını umuyoruz. Yazımıza son 
verirken, değerli araştırma ve incelemeleri ile Türk lehçeleri hakkındaki bilgile-
rimizin artmasını sağlayan ve Türkoloji ilminin gelişmesine büyük yardımları 
dokunan Sovyet Türkologlarına teşekkür etmeyi ödenmesi gerekli bir borç say-
dığımızı bildiririz. 

 

Eski Türkçe: 

l. S. Ye. Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy pismennosti (=Eski Türk yazı 
anıtları). Tekstı i issledovaniya. (Akademiya Nauk SSSR-İnstitut yazıkoznaniya). 
Moskva-Leningrad, 1951. 452 s. 

[Eski Türk edebiyatı anıtlarından seçilmiş metinleri ve bunlar üzerindeki dil 
tetkiklerini ihtiva eden bu eser başlıca dört bölümdür: l. Runik harfli anıtlar (Kül 
tigin, Tunyukuk anıtları, Talas yazıtı, Irk bitig, vb.), ss. 11-92; 2. Uygur alfabesi ile 
yazılmış anıtlar, ss. 94-218; 3. Arap alfabesi ile yazılmış anıtlar (Kutadgu bilig, 
Divanü lûgat-it-türk, Atebet-ül-hakayık, Rabguzi), ss. 221-350; 4. Sözlük, ss. 
351-444].2 

2. S. Ye. Malov, Yeniseyskaya pismennost tyurkov (=Türklerin Yenisey ya-
zıtları). Tekstı i perevodi. (Akademiya Nauk-İnstitut yazıkoznaniya). 
Moskva-Leningrad, 1952. 115 s.3 

                                                             
1  Bu bibliyografya denemesinin hazırlanmasında Sovyet Türkologlarının VIII. Türk Dil 

Kurultayında (l-5 Temmuz 1957, Ankara) ve Genel Yazmanımızın Rusya gezisinde 
(8 - 24 Aralık 1958) Dil Kurumu kitaplığına armağan etmek lûtfunda bulundukları 
eserlerle Bibliografiçeskiy ukazatel’ lileraturı po yazıkoznaniyu izdannoy v SSSR s 
l918 po 1957 god (İzdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva 1958)’den faydalanıl-
mıştır. 

2  Bu eser hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Abdülkadir İnan, Türkoloji üze-
rine yeni eserler [Türk Dili, c. III, s. 25 (l Ekim 1953), s. 5-8]. 

3  Bu eser için bkz. Abdülkadir İnan, “Türklerin Yenisey yazıtları”, [Türk Dili, s. III, s. 27 
(l Aralık 1933), s. 123-124]. 
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3. A. N. Bernştam, Novıye drevnetyurkskiye i kitayskiye epigrafiçeskiye 
naḫodki (=Yeni eski Türkçe ve Çince epigrafik buluntular) [Epigrafika Vostoka 
XII, 1958. ss. 67-70]. 

4. E. Tenişev, Runiçeskaya nadpis na utese r. Çarışa (Altay) (=Çarış bölge-
sinde bulunan runik harfli yazıt) [Epigrafika Vostoka, XII, 1958, ss. 62-66]. 

 

Çağatay Türkçesi: 

5. A. N. Kononov, Rodoslovnaya Turkmen, soçineniye Abu-l-Gazi, ḫana 
ḫivinskogo (=Türkmen şeceresi, Hive hanı Ebu-l-gazi’nin eseri). (Akademiya 
Nauk SSSR-İnstitut Vostokovedeniya). Moskva-Leningrad, 1958. 190+94 s. 

(Şecere-i Terâkime’nin tenkitli yayını olan bu eser şu bölümlerden ibarettir: 
Ön söz, ss. 7-32; Şecere-i Terâkime’nin Rusça tercümesi, ss. 35-78; Notlar, ss. 
79-105; Şahıs ve yer adları fihristi, ss. 106-112; Gramer, ss. 115-176; Ekler in-
deksi, ss. 177-180; Bibliyografya, ss. 181-190; Arap harfli metin, ss. 1-80; İndeks, 
ss. 81-94). 

 

Bugünkü Türk Lehçeleri: 

6. Belek (podarok) S. Y. Malovu (=S. Ye. Malov armağanı). (Kirg. filial AN 
SSSR. İnstitut yazıka, literaturı i istorii). Frunze, 1946. 71 s. 

[İçindeki makalelerden bazıları: İ. A. Batmanov, Sluçai soḫraneniya “b” 
pered nosovım soglasnım v kirgizskom yazıke (=Kırgız dilinde burun konsonu 
önünde b’nin muhafazası hadisesi), s. 17-19; A. K. Borovkov, K ḫarakteristike 
uzbekskiḫ “umlautnıḫ” ili “uygurizovannıḫ” govorov (=“Umlaut”lu veya 
“uygurcalaşmış” Özbek şivelerinin karakteristiği hakkında), s. 29-30; A. G. 
Gulyamov, O suffikse “daş” v uzbekskom yazıke (=Özbek dilinde daş eki), s. 
31-34; A. N. Kononov, O sintaksiçeskiḫ funktsiyaḫ formı “teyin-tiyin” 
(=teyin-tiyin şekillerinin sözdizimindeki rolleri hakkında), s. 44-46; Y. İ. 
Ubryatova, Affiks obladaniya “-laaḫ” yakutskom yazıke (=Yakut dilinde -laaḫ 
mülkiyet eki), s. 60-65]. 

7. A. P. Potseluyevskiy, K voprosu o proisḫojdenii formı nastoyaşçego 
vremeni v tyurkskiḫ yazıkaḫ yugo-zapadnoy gruppı (=Güney-Batı grubundan 
Türk dillerindeki şimdiki zaman şeklinin menşei meselesi hakkında). (Aşhab. 
gos. ped. in-t im. M. Gorkogo. Zaoçn. otd-niye). Aşkabat, 1948. 27 s. 

8. Tyurkologiçeskiy sbornik. l. (=Türkoloji Dergisi, l.). (AN SSSR. Otd-niye 
lit-rı i yazıka). Moskva-Leningrad, 1951. 184 s. 
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[İçindeki yazılar: M. B. Balakayev, O kombinirovannom upravlenii pryamogo 
dopolneniya v kazahskom yazıke (=Kazak dilinde düz tümlecin kombine kullanı-
lışı hakkında), s. 43-47; P. P. Baraşkov, Nekotorıye svoystva yakutskiḫ soglasnıḫ 
(=Yakutçadaki konsonların bazı nitelikleri), s. 48-47; N. A. Baskakov, Liçnıye i 
liçno-prityajatelnıye mestoimeniya v karakalpakskom yazıke (=Karakalpak di-
linde şahıs ve şahıs-mülkiyet zamirleri; s. 55-67; A. K. Borovkov, İz materialov 
dlya istorii turetskogo yazıka (=Türk dili tarihi için malzemeler), s. 73-79; N. S. 
Grigoryev, O zakonomernosti vıpadeniya koneçnogo “-y” v glagolnıḫ osnovaḫ 
yakutskogo yazıka (=Yakut dilinde fiil köklerindeki son -y’nin düşmesi kanunu 
hakkında), s. 80-84; A. İ. İskakov, O podrajatelnıḫ slovaḫ v kazaḫskom yazıke 
(=Kazak dilinde taklidi kelimeler), s. 103-111; A. N. Kononov, Proisḫojdeniye 
proşedşego kategoriçeskogo vremeni v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dillerinde ke-
sin geçmiş zamanın menşei), s. 112-119; G. A. Nikiforov, O znaçenii affiksa “-lar” 

v yakutskom yazıke (=Yakut dilinde -lar ekinin mânası hakkında), s. 136-142; V. 
V. Reşetov, Ob odnom uzbekskom padeje (=Özbekçede isim hallerinden biri 
hakkında), s. 176-183]. 

9. Akademiku Vladimiru Aleksandroviçu Gordlevskomu k yego semidesya-
tipyatiletiyu. (=Akademi üyesi Vladimir Aleksandroviç Gordlevskiy’nin yetmiş 
beşinci doğum yılı dolayısıyla). Sbornik statey. (AN SSSR. Otd-niye lit-rı i yazıka). 
Moskva, 1953. 344 s. 

[İçindeki yazılardan bazıları: V. D. Arakin, Russkiye zaimstvovannıye slova v 
yakutskom yazıke (=Yakut dilinde Rusçadan alınma kelimeler), s. 25-34; N. K. 
Baskakov, K voprosu o proisḫojdenii uslovnoy formı na “-sa/-se” v tyurkskiḫ 
yazıkaḫ (=Türk dillerinde şart şekli -sa/-se’nin menşei meselesi), s. 35-62; A. G. 
Gulyamov, K nekotorım voprosan affiksatsii v uzbekskom yazıke (=Özbek dilin-
de bazı ekleme meseleleri hakkında), s. 98-107; A. İ. İnkijekova-Grekul, 
Priçastiya v ḫakasskom yazıke (=Hakas dilinde partisipler), s. 108-123; F. G. 
İshakov, Nekotorıye predpolojeniya o proisḫojdenii koneçnıḫ “t” i “d” v slovaḫ 
“ast, üst, ald, art” i t.p. (=ast, üst, ald, art vb. kelimelerde son t ve d’nin menşei 
hakkında bazı faraziyeler), s. 124-136; A. N. Kononov, O soyuznom slove “diye” v 
turetskom yazıke (=Türkiye Türkçesindeki diye bağlayıcısı hakkında), s. 
137-144; P. İ. Kuznetsov, Uslovnoy e nakloneniye v turetstkom yazıke (=Türkiye 
Türkçesinde şart kipi), s. 155-162; K. M. Lyubimov, O nastoyaşçem-buduşçem 
vremeni v turetskom yazıke (=Türkiye Türkçesinde geniş zaman kipi hakkında), 
s. 163-167; S. S. Mayzel, Kategoriya definitnosti v turetskom yazıke (=Türkiye 
Türkçesinde belirlilik kategorisi), s. 168-186; V. V. Reşetov, O namangenskom 
govere uzbekskogo yazıka (=Özbek dilinin Namangan ağzı hakkında), s. 
216-230; B. A. Serebrennikov, İzoglossnıye yavleniya çuvaşskogo i mariyskogo 



158  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

yazıkov (=Çuvaş ve Çeremis dillerinde izogloslar), s. 231-242; Y. İ. Ubryatova, 
Slujebnoye slovo “kiene” v yakutskom yazıke (=Yakut dilinde kiene edatı), s. 
279-291; K. K. Yudaḫin, O kirgizskom termine “akın” (=Kırgızca akın kelimesi 
hakkında), s. 324-328]. 

10. İssledovaniya po sravnitelnoy grammatike tyurkskiḫ yazıkov (=Türk 
dillerinin karşılaştırmalı grameri üzerine araştırmalar). Pod. obşç. red. N. K. 
Dmitriyev. Ç. l. Fonetika. (AN SSSR. İn-t yazıkoznaniya). Moskva, 1955. 336 s. 4 

[İçindeki makaleler: E. V. Sevortyan, Materialı k sravnitelnoy fonetike 
turetskoga, azerbaydjanskogo i uzbekskogo literaturnıḫ yazıkov (=Türk, Azer-
baycan ve Özbek dillerinin karşılaştırmalı fonetiği için malzemeler), s. 13-52; F. 
G. İsḫakov, Obşçaya ḫarakteristika tyurkskogo vokalizma (=Türk dilleri 
vokalizminin umumi karakteristiği), s. 53-59; F. G. İsḫakov, Ḫarakteristika 
otdelnıḫ glasnıḫ sovremennıḫ tyurkskiḫ yazıkov (=Çağdaş Türk dillerindeki bazı 
vokallerin karakteristiği), 60-114; N. K. Dmitriyev, Çeredovaniye glasnıḫ 
zadnego i perednego ryada v odnom i tom je korne otdelnıḫ tyurkskiḫ yazıkov 
(=Bazı Türk dillerinde bir ve aynı kökten art ve ön sıra vokallerinin nöbetleşme-
si), s. 115; N. A. Baskakov, Uygurskiy vokalizm (=Uygurcanın vokalizmi), s. 
116-121; F. G. İsḫakov, Garmoniya glasnıḫ v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dillerinde 
vokal uyumu), s. 122-159; F. G. İsḫakov, Dolgiye glasnıye v tyurkskiḫ yazıkaḫ 
(=Türk dillerinde uzun vokaller), s. 160-174); A. A. Palmbaḫ, Dolgiye i 
poludolgiye glasnıye tuvinskogo yazıka (=Tuva dilinde uzun ve yarı uzun vokal-
ler), s. 175-181; N. K. Dmitriyev, Dolgiye glasnıye v turkmenskom yazıke 
(=Türkmen dilinde uzun vokaller); s. 182-191; N. K. Dmitriyev, Dolgiye glasnıye 
v yakutskom yazıke (=Yakut dilinde uzun vokaller), s. 192-197; N. K. Dmitriyev, 
Vtoriçnıye dolgotı v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dillerinde mükerrer uzunluklar), 
s. 198-202; N. K. Dmitriyev, Dolgiye glasnıye v gagauzskom yazıke (=Gagauz di-
linde uzun vokaller), s. 203-207; F. G. İsḫakov ve A. A. Palmbaḫ, Beglıye glasnıye 
v tatarskom i nekotorıḫ drugiḫ tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Tatarcada ve bazı başka 
Türk dillerinde normalden kısa vokaller), s. 208-216; F. G. İsḫakov, Ob otdelnıḫ 
fonemaḫ tatarskogo yazıka (=Tatar dilindeki bazı fonemler hakkında) s. 
217-248; N. K. Dmitriyev, Soglasnıye “s” i “z” v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dille-
rinde s ve z konsonları), s. 249-253; A. A. Palmbaḫ ve F. G. İsḫakov, 
Pridıḫatelnıye i nepridıḫatelnıye smıçnıye soglasnıye v tuvinskom yazıke 
(=Tuva dilinde soluklu ve soluksuz patlayıcı konsonlar), s. 254-260; N. K. 
Dmitriyev, Dvoynıye soglasnıye v tuyrkskiḫ yazıkah (=Türk dillerinde ikiz kon-

                                                             
4  Bu eser için bkz. Abdülkadir İnan, “Türk dillerinin karşılaştırmalı grameri üzerine 

araştırmalar”, [Türk Dili, c, IV, s. 63 (l Aralık 1956) s. 136-138]. 
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sonlar), s. 261-264; N. K. Dmitriyev, Fonetiçeskiye zakonomernosti naçala i 
kontsa tyurkskogo slova (=Türkçe kelimelerin baş ve sonlarının fonetik uygun-
lukları), s. 265-273; N. K. Dmitriyev, Gluḫiye i zvonkiye soglasnıye v seredniye 
slova (=Kelime ortasında ötümsüz ve ötümlü konsonlar), s. 247-278; N. K. 
Dmitriyev, Neustoyçivoye polojeniye sonornıḫ “t, l, n” v tyurkskiḫ yazıkaḫ 
(=Türk dillerinde “r, l, n” ötümlülerinin kararsız durumu), s. 279-280; N. K. 
Dmitriyev, Vstavka i vıpadeniye glasnıḫ i soglasnıḫ v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk 
dillerinde vokal ve konsonların türeme ve düşmesi), s. 281-288; E. V. Sevortyan, 
Vıpadeniye soglasnıḫ v yujnıḫ tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Güney grubundan Türk dille-
rinde konson düşmesi), s. 289-292; A. A. Palmbaḫ ve F. G. İsḫakov, Yavleniya me-
tatezi v tuvinskom i v nekotorıḫ drugiḫ tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Tuva dilinde ve bazı 
başka Türk dillerinde metatez hadiseleri), s. 293-297; N. K. Dmitriyev, 
Assimilyatsiya i dissimilyatsiya soglasnıḫ ve kumıkskom yazıke (=Kumuk dilin-
de konson benzeşme ve başkalaşması), s. 298-302; N. K. Dmitriyev, 
Assimilyatsiya i dissimilyatsiya soglasnıḫ v başkirskom yazıke (=Başkurt dilinde 
konson benzeşme ve başkalaşması), s. 303 306; E. V. Sevortyan, Assimilyatsiya i 
dissimilyatsiya soglasnıḫ v yujnıḫ tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Güney grubundan Türk 
dillerinde konson benzeşme ve başkalaşması), s. 307-313; F. G. İsḫakov, 
Yavleniye slojnoy assimilyatsii soglasnıḫ voznikayuşçiye pri vıpadenii beglıḫ 
glasnıḫ v tuvinskom i yakutskom yazıkaḫ (=Tuva ve Yakut dillerinde pek kısa 
vokallerin düşmesi ile meydana gelen karşılıklı konson benzeşmeleri), s. 
314-319; N. K. Dmitriyev, Sootvestviye “l/ş” (=l/ş uygunluğu), s. 320-321; N. K. 
Dmitriyev, Sootvestviye “r//z” (=r//z uygunluğu), s. 322-325; N. K. Dmitriyev, 
Sootvestviye “r//d//t//z//s//y” (=r//d//t//z//s//y uygunluğu), s. 326-328; F. 
G. İsḫakov, Zakonı slovesnogo udareniya v tatarskom yazıke (=Tatar dilinde ke-
lime vurgusu kanunları), s. 329-332; N. A. Baskakov, Struktura sloga v tyurkskiḫ 
yazıkaḫ (=Türk dillerinde hece yapısı), s. 333-334]. 

11. Voprosı grammatiki tyurkskiḫ yazıkov=Türik tilderi grammatikasınıñ 
meseleleri (=Türk dilleri gramerinin meseleleri). Türik tilderindegi etistik türi 
men sabaktas söylem problemaları turalı 24-27 sentyabr 1956 v. bolgan 
koordinatsiyalık keñestiñ stenogramması. (Kazak SSR Gılım Akademiyasının til 
men edebiyet institutı). Alma-Ata, 1958. 250 s. 

[Konuşmalar (24 Eylül): V. A. Serebrennikov, Problema glagolnogo vida v 
tyukskiḫ yazıkaḫ (=Türk dillerinde fiil kılınışı meselesi), s. 12-30; (25 Eylül): İ. 
E. Mamanov, Glagolnıye vidı i iḫ vırajeniye v kazaḫskom yazıke (=Kazak dilinde 
fiil kılınışları ve bunların ifadesi), s. 31-44; A. İ. Ḫarisov, Sposobı vırajeniya 
glagolnıḫ vidov v başkirskom yazıke (=Başkurt dilinde fiil kılınışlarının ifade 
tarzları), s. 45-55. 
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İtirazlar: L. N. Ḫaritonov, M. B. Balakayev, G. D. Sanjeyev, Ḫ. Ḫ. Maḫmudov, İ. 
Uyukbayev, N. T. Sauranbayev (s. 56-78). 

Konuşmalar (26 Eylül): M. Ş. Şiraliyev, Problema slojnopod. çinennogo 
predlojeniya (=Bağımlı birleşik cümle meselesi), s. 79-90; N. Z. Gadjiyeva, 
Kriterii videleniya pridatoçnıḫ predlojeniy v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dillerinde 
bağlı cümleleri ayırdetmede miyarlar), s. 91-108; N. T. Sauranbayev, Osnovnıye 
sposobı svyazi sostavnıḫ çastey v slojnopodçinennom predlojenii (=Bağımlı bir-
leşik cümlede birleşen kısımlar arasındaki ilintilerin ana yolları) s. 109-128. 

İtirazlar: G. G. Musabayev, N. Z. Bakeyeva, N. A. Baskakov S. K. Keñesbayev, 
A. K. Hasenova, A. A. Yuldaşev, V. A. Serebrennikov, ve başkaları (s. 129-168). 

İtirazlar (27 Eylül): G. İ. Baytugayeva, V. A. Serebrennikov, Y. O. Zenina, M. B. 
Balakayev, Y. İ. Ubryatova, N. A. Baskakov, M. G. Gusseyn-zade, N. Z. Gadjiyeva, M. 
Ş. Şiraliyev, S. K. Kenesbayev ve başkaları (s. 176-249]. 

12. Voprosı dialektologii tyurkskiḫ yazıkov (=Türk dillerinin diyalektolojisi 
meseleleri). Trudi İnstituta literaturı i yazıka im. Nizami. Tom XII. (İzdatelstvo 
Akademii Nauk Azerbaydjanskoy SSR). Baku, 1958. 190 s. 

[Me’ruzeler (s. 11-104): M. Ş. Şiraliyev, O dialektnoy osnove azerbaydjans-
kogo natsionalnogo literaturnogo yazıka (=Azerbaycan millî edebî dilinin lehçe-
vî temeli hakkında), s. 11-12; V. V. Reşetov, Opornıy dialekt pri obrazobanii uz-
bekskogo natsionalnogo yazıka (=Özbek millî dilinin teşekkülünde temel şive), 
s. 22-35; L. Z. Zalaletdinov, Opornıy dialekt v obrazovanii tatarskogo yazıka 
(=Tatar dilinin teşekkülünde temel şive), s. 36-50); G. Ḫ. Aḫatov, O vostoçnom 
dialekte tatarskogo yazıka (=Tatar dilinin doğu şiveleri), s. 51-65; R. A. 
Rustamov, O sostoyanii izuçeniya dialektov azerbaydjanskogo yazıka (=Azer-
baycan dili şiveleri tetkiklerinin durumu), s. 66-77; N. T. Sauranbayev ve Ş. Ş. 
Sarıbayev, Kazaḫskaya dialektologiya (=Kazak diyalektolojisi), s. 78-86; K. 
Şamuradov, O sostoyanii izuçeniya dialektov turkmenskogo yazıka (=Türkmen 
dili şiveleri tetkiklerinin durumu), s. 87-92; G. Bakinova, Printsipı sobiraniya 
materiala po kirgizskim dialektam (=Kırgız şiveleri için malzeme toplamada 
prensipler), s. 93-99; Ş. Şaabduraḫmanov, İtogi i zadaçi izuçeniya uzbekskiḫ 
narodnıḫ govorov (=Özbek halk ağızları tetkiklerinin hedef ve sonuçları), s. 
100-104. 

Dialektoloji işler haggında me’lumat, s. 105-124. 

Me’ruze etrafında çıḫışlar, s. 125-167. 

Me’ruzeçinin son sözü, 169-187]. 
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13. V. M. Jirmunskiy, Razvitiye kategorii çastey reçi v tyurkskiḫ yazıkaḫ po 
sravneniyu s indoevropeyskimi yazıkami (=Türk dillerinde Hint-Avrupa dilleri-
ne göre söz bölükleri kategorisinin gelişmesi). [İzv. An SSSR-OLİY 1945, No. 3-4, 
s. 111-127]. 

14. A. P. Potseluyevskiy, Problemi stadialno-sravnitelnoy grammatiki 
tyurkskiḫ yazıkov (=Türk dillerinin merhaleli ve karşılaştırılmalı gramerinin 
meseleleri), [İzvestiya Turkmensk. filiala AN SSSR, 1946, No. 3-4, s. 3-13]. 

15. V. M. Nasilov, K voprosu o grammatiçeskoy kategorii vida v tyurkskiḫ 
yazıkaḫ (=Türk dillerinde kılınış kategorisi ile ilgili mesele hakkında). [Trudi 
MİV, No. 4, 1947, s. 32-55]. 

16. A. N. Kononov, Opıt analiza termina “türk” (=türk sözünün tahlili dene-
mesi). [Sovetskaya etnografiya, 1949, No. l, s. 40-47]. 

17. N. A. Baskakov, O sootnoşenii znaçeniy liçnıḫ i ukazatelnıḫ mestoimeniy 
v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dillerinde şahıs ve işaret zamirleri arasındaki mâna 
uygunluğu hakkında). Dokladı i soobşçeniya İYaz. AN SSSR, No. l, 1951. 

18. N. A. Baskakov, K voprosu o klassifikatsiya tyurkskiḫ yazıkov (=Türk dil-
lerinin sınıflandırılması meselesi hakkında), [İzvestiya Akademii Nauk SSSR, otd. 
literaturı i yazıka. Moskva, 1952, No. 2, s. 121-134]. 

19. N. A. Baskakov, Klassifikatsiya tyurkskih yazıkov v svyazi s istoriçeskoy 
periodizatsiey iḫ razvitiya i formirovaniya (=Türk dillerinin, gelişme ve şekil-
lenmelerinin tarihî bakımdan çağlandırılması ile ilgili olarak, sınıflandırılması). 
[Trudi İnstituta Yazıkoznaniya-Akademiya Nauk SSSR. Tom I. Moskva. 1952. s. 
7-57]. 

20. N. A. Baskakov, Morfologiçeskaya struktura slova i çasti reçi v tyurskiḫ 
yazıkaḫ (=Türk dillerinde kelimenin morfolojik yapısı ve söz bölükleri). Tezisı 
dokladov na otkritom rasşirennom diskussii o probleme çastey reçi ve yazıkaḫ 
raznıḫ tipov. 28-30 iyun 1954. (AN SSSR. İn-t yazıkoznaniya). Moskva, 1954. 32 
s. 

21. A. N. Kononov, Tyurkskiye etimologii (=Türkçe etimolojiler). [Uç. zap. 
LGU, Seriya vostokovedçeskiḫ nauk. Fasikül: 4, 1954. s. 275-277]. 

22. E. V. Sevortyan, K sootnoşeniyu grammatiki i leksiki v tyurkskiḫ yazıkaḫ. 
K probleme slovoobrazovaniya (=Türk dillerinde gramer ve sözlük uygunlukları 
hakkında. Kelime teşkili meselesi). [Voprosı uzbekskogo yazıkoznaniya. Taşkent, 
1954, 148 s. (s. 60-81)]. 

23. E. V. Sevortyan, K probleme çastey reçi v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dille-
rinde söz bölükleri meselesine dair). Tezisı i dokladov na otkrıtom rasşirennom 
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diskussii o probleme çastey reçi yazıkaḫ raznıḫ tipov. 28-30 iyun 1954. (AN 
SSSR. İn-t yazıkoznaniya). Moskva, 1954. s. 14-17. 

24. T. İ. Grunin, İmya prilagatelnoye v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dillerinde 
sıfat). [Voprosı yazıkoznaniya, 1955. No. 4, s. 55-64]. 

25. E. V. Sevortyan, K probleme çastey reçi v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dille-
rinde söz bölükleri meselesine dair). [Voprosı grammatiçeskogo stroya. Moskva, 
1955. 483 s. (AN SSSR. İn-t yazıkoznaniya). s. 188-225]. 

26. E. V. Sevortyan, Slovoobrazovaniye v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dillerin-
de kelime teşkili), İssledovaniya po sravnitelnoye grammatike tyurkskiḫ yazıkov, 
II. Morfologiya. Moskva, 1956. s. 314-328]. 

27. E. V. Sevortyan, O nekotorıḫ voprosaḫ tyurkskoy leksikografii (=Türk 
sözlükçülüğünün bazı meseleleri hakkında). (Leksikografiçeskiy sbornik, III fasi-
kül, 1958)’den ayrı basım. 

28. F. D. Aşnin, Ukazatelnıye çastitsı v tyurkskiḫ yazıkaḫ (=Türk dillerinde 
gösterme edatları), [İzvestiya Akademii Nauk SSSR, c. XVII, fasikül 5. Moskva, 
1958. s. 417-434]. 

 

Türkiye Türkçesi: 

Gramerler: 

29. S. S. Mayzel, Uçebnik turetskogo yazıka (=Türk dili ders kitabı). I. fasi-
kül. Moskva, 1946. 

30. F. P. Gaydarov, Uçebnik turetskogo yazıka (=Türk dili ders kitabı). Baku, 
1944. 

31. L. N. Starostov, Uçebnik turetskogo yazıka (=Türk dili ders kitabı). 
Vvodnıy kurs. Moskva, 1951. 

32. Ş. S. Aylyarov, Uçebnik turetskogo yazıka (=Türk dili ders kitabı), İzd. 
MİV. Moskva, 1954. 

33. E. V. Sevortyan, Fonetika turestkogo literaturnogo yazıka (=Türk edebî 
dilinin fonetiği). (AN SSSR. İn-t] yazıkoznaniya). Moskva, 1955. 152 s. 

34. A. N. Kononov, Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo 
yazıka (=Çağdaş Türk edebî dilinin grameri), İzdatelstvo Akademii Nauk SSSR). 
Moskva, 1956. 569 s. 
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Makale ve monografiler: 

35. S. S. Mayzel, Arabskiye i persidskiye elementı v turetskom yazıke (=Türk 
dilinde Arapça ve Farsça unsurlar). Moskva, 1945. 

36. S. S. Mayzel, Kategoriya veşçestvennosti v turetskom yazıke (=Türk di-
linde maddîlik kategorisi). Trudı MİV, No. 3, 1946. 

37. S. S. Mayzel, Kategoriya unikalnosti i plyuralnosti v turetskom yazıke 
(=Türk dilinde teklik ve çokluk kategorisi). Trudı MİV, No. 4, 1947, s. 7-37. 

38. E. V. Sevortyan, Pryamoye dopolneniye v turetskom yazıke (=Türk di-
linde düz tümleç). Vestnik Moskovskogo universiteta, No. 12, 1948, s. 41-65. 

39. A. N. Kononov, Etimologiya slova “değil” (=değil kelimesinin etimoloji-
si). Sovetskaya Vostokovedeniye, VI, 1949, s. 97-101. 

40. A. N. Kononov, Formirovaniye turetskogo natsionalnogo yazıka (=Türk 
millî dilinin teşekkülü). Nauçnaya sessiya 1950 g. (Tezisı dokladov po sektsii 
vostokovedçeskiḫ nauk. Leningrad, 1950, 44 s.), s. 5-9. 

41. İ. V. Pozner-Malovitskaya, Mnojestvennoye çislo v turetskom yazıke 
(=Türk dilinde çokluk). Leningrad Devlet Üniversitesi mezuniyet vazifesi, 1950 
(el yazısı). 

42. P. İ. Kuznetsov, Uslovnıy period turetskogo yazıka (=Türk dilinde şart 
periyodu). Moskva, 1950. 18 s. (Doktorluk tezi raporu). 

43. T. I. Grunin, Predlojeniya s “ki” v turetskom yazıke (=Türk dilinde ki’li 
cümleler), uçebno-metodiçeskiy byulleten. No. 2, Moskva, 1951. 

44. N. K. Dmitriyev, Nareçiya mesta v turetskom yazıke (=Türk dilinde yer 
zarfları). Pamyati akademika Lva Vladimiroviça Şçerbı (1880-1944). Sbornik 
statey. Leningrad, 1951. 323 s. (s. 152-164). 

45. S. A. Sokolov, O nekotorıḫ otglagolnıḫ imenaḫ v turetskom yazıke 
(=Türk dilinde fiilden yapılmış bazı isimler hakkında). (Fiillerden -dik, -acak, 
-mak, -maklık, -ma ve -iş ekleri ile yapılmış isimler). Moskva, 1952. 21 s. (Dok-
torluk tezi raporu). 

46. L. N. Starostov, Ob udarenii v turetskom yazıke (=Türk dilindeki vurgu-
lar hakkında). Trudı Voennogo instituta inostrannıḫ yazıkov. Moskva, 1953, 2. 
fasikül, s. 98-119. 

47. S. A. Sokolov, Analiz znaçeniy i upotrebleniya otglagolnıḫ imen na “-dık” i 
na “-ma” v sravnitelnom plane (=Fiillerden -dik ve -ma ekleri ile yapılmış isimle-
rin karşılaştırmalı olarak kullanılışları ve mâna çözümü). Trudı VİİY, No. 6. 
Moskva, 1954. s. 67-79. 
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48. P. İ. Kuznetsov, Liçnıye affiksı v turetskom yazıke (=Türk dilinde şahıs 
ekleri), Trudı VİİY, No 5. Moskva, 1954. s. 57-72. 

49. M. S. Miḫaylov, Perifrastiçeskiye formı i kategoriya vida v turetskom 
glagole (=Türkçe fiilde perifrastik şekiller ve kılınış kategorisi). İzd. MİV. 
Moskva, 1954. 140 s. 

50. A. N. Kononov, O pronominalizatsii v turetskom yazıke (=Türk dilindeki 
zamirleştirmeler hakkında). (XXIII. Milletler arası Müsteşrikler Kongresinde 
Sovyet delegasyonu tebliğleri. Altayistik bölümü). Moskva-Leningrad, 1954. 40 s. 

51. S. S. Mankin, Affiksı, obrazuyuşçiye imena suçsestvitelnıye i prilagatel-
nıye v turetskom yazıke (=Türk dilinde isim ve sıfat teşkil eden ekler). Moskva, 
1954, 13 s. (Doktorluk tezi raporu). 

52. G. P. Aleksandrov, Poslelogi v sovremennom turetskom yazıke (=Çağdaş 
Türk dilinde postpozisyonlar). Moskva, 1956, 26 s. (Doktorluk tezi raporu). 

53. S. S. Mayzel, İzafet v turetskom yazıke (=Türk dilinde izafet). Redaktsiya, 
predisloviye i primeçaniya A. N. Kononova. (İzdatelstvo Akademii Nauk SSSR). 
Moskva-Leningrad, 1957. 183 s.6 

54. A. N. Kononov, O pronominalizatsii v turetskom yazıke (=Türk dilindeki 
zamirleştirmeler hakkında). Voprosı grammatiki i istorii vostoçnıḫ yazıkov. 
Moskva-Leningrad, 1958, s. 169-186. 

55. F. D. Aşnin, Printsipi differentsiatsii turetskiḫ ukazatelnıḫ mestoimeniy 
(=Türk dilindeki işaret zamirlerini ayırt etmek için prensipler). Voprosı 
yazıkoznaniya. No. 2, 1958’den ayrı basım. 

56. R. A. Aganin, Pavtori i odnorodnıye soçetaniya v sovremennom turets-
kom yazıke (=Çağdaş Türk dilinde tekrarlar ve kelime koşmaları), Moskva 
1959,144 s. 

 

Azerî Türkçesi: 

Gramerler: 

57. M. Ş. Şiraliyev, İsim, Azerbaycan dilinin grammatikası, l. hisse. Bakı, 
1951. 

58. M. Hüseynzade, Müasır Azerbaycan dili. (Leksika, fonetika morfologiya). 
Ali mekteb telebeleri üçün ders vesaiti. Bakı, 1954. 

59. E. Abasov, Azerbaycan dilinin grammatikası. I. hisse: Fonetika ve 
morfologiya. (Yeddiillik ve orta mekteblerin 5-6-cı sinifleri üçün). Azerneşr. Ba-
kı, 1958. 148 s. 
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60. M. Ş. Şiraliyev ve M. Hüseynzade, Azerbaycan dilinin grammatikası. II 
hisse: Sintaksis. (Yeddiillik ve orta mekteblerin 6-7-ci sinifleri üçün). Azerneşr. 
Bakı, 1958. 164 s. 

 
Makale ve monografiler: 

61. B. H. Cafarova, Azerbaycan dilinde -ıb, -ıb, -ub, -üb şekilçili fe’li bağlama-
lar (=Azerbaycan dilinde -ıb, ıb, -ub ve -üb eki ile yapılmış bağ-fiiller). Trudı 
AzGU, Seriya filologiçeskaya. Bakı 1949, III. fasikül, s. 85-98. 

62. M. Ş. Şiraliyev, O zvuke “h” v azerbaydjanskom yazıke (=Azerbaycan di-
lindeki h sesi hakkında). Trudı Azerbaydjanskogo Gosudarstvennogo 
Universiteta im. S. M. Kirova, Seriya filologiçeskaya III. fasikül. Bakı, 1949. 

63. N. K. Dmitriyev, O kategorii grammatiçeskogo roda v azerbaydjanskom 
yazıke (=Azerbaycan dilinde grammatikal cins kategorisi hakkında), İzv. APN 
RSFSR, 40. fasikül, 1952, s. 96-100. 

64. A. Z. Abdullayev, Obosobleniye v sovremennom azerbaycanskom yazıke. 
(=Çağdaş Azerbaycan dilinde cümle içinde söz tecridi). Bakı, 1953 (Doktorluk 
tezi taporu). 16 s. 

65. M. Ş. Şiraliyev, Muasır Azerbaycan dilinde mürekkeb cümle meselesi. 
Azerb. SSR Elmler Akademivası Nizami adına Edebiyyat ve Dil İnstitutunun Eser-
leri, c. V, Bakı 1953. 

66. F. A. Kyazimov, Glasnıye azerbaydjanskom yazıka (=Azerbaycan dilinin 
vokalleri). Metodika eksperimentalno-fonetiçeskoy issledovaniya. (Eksperimen-
talnaya fonetika i psiḫologiya reçi. 6-y sbornik trudov Laboratorii eksperim. 
fonetiki i psiḫologii reçi. Mosk. un-t, Moskva, 1954, 320 s.), s. 57-81. 

67. Fuad Kyazimov, Printsipi singarmonizma v azerbaydjanskom yazıke 
(=Azerbaycan dilinde vokal uyumu prensipleri), îzv. AN SSSR, OLİY, No. l, 1954, 
s. 88-96. 

68. M. Ş. Şiraliyev, Slojnopodçinennoye predlojeniye v azerbaydjanskom 
yazıke (=Azerbaycan dilinde bağımlı birleşik cümleler). “Voprosı 
yazıkoznaniya”. No. l, Moskva, 1956. 

69. M. Ş. Şiraliyev, Zaman budaġ cümlesinin sintetik tipi (=Zaman bildiren 
yan cümleciğin sentetik tipi), “Azerbaycan mektebi”. No. 7, Bakı, 1956. 

70. E.V. Sevortyan, Affiksalnoye glagoloobrazovaniye v azerbaydjanskom 
literaturnom yazıke (=Azerbaycan edebî dilinde eklerle fiil teşkili). (Akademiya 
Nauk SSSR. İnstitut yazıkoznaniya). Moskva, 1957. 53. s. 
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71. R. Rüstemov, Azerbaycan dilinin orfografiya ġaydaları (=Azerbaycan di-
linin imlâ kaideleri). Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası neşriyyatı. Bakı, 1958. 

72. M. Ş. Şiraliyev, O dialektnoy osnove azerbaydjanskogo natsionalnogo 
literaturnogo yazıka (=Azerbaycan millî edebî dilinin dayandığı temel şive). 
“Voprosı yazıkoznaniya”. No. l, 1958, s. 78-84. 

 

Ağız tetkikleri: 

73. M. Ş. Şiraliyev, Naḫcıvan dialekti /Ümumi nezer/, Azerb. SSR Elmler 
Akademiyası Haberleri, No. 5, Bakı, 1949. 

74. A. G. Veliyev, Govorı zapadnıḫ rayonov Apşeronskogo poluostrova 
(=Apşeron yarımadasının batı bölgesi ağızları). Moskva, 1952 (Doktorluk tezi). 

75. M. Ş. Şiraliyev, Muğan grupu şivelerinin sintaksisi, Azerbaycan dilinin 
Mugan grupu şiveleri. Bakı, 1955. 258 s. 

76. R. E. Rüstemov ve M. Ş. Şiraliyev, Azerbaycan dili dialekt ve şivelerinin 
monografik tedgigine aid program. Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası 
Neşriyyatı. Bakı 1956, 60 s. 

77. M. Ş. Şiraliyev, Bakı dialekti (ikinci çapı). Azerbaycan SSR Elmler 
Akademiyası neşriyyatı. Bakı, 1957. 225 s. 

78. M. Ş. Şiraliyev, Şaḫbuz şivelerinin fonetikası, Azerb. SSR EA Nizami adına 
Edebiyyat ve Dil İnstitutunun Eserleri, VIII. cild. Bakı, 1957. 

79. Azerbaycan dilinin dialektoloji atlasının tertibi üçün toplanan 
materialların programı. Azerbaycan Elmler Akademiyası neşriyyatı, Bakı, 1958. 

80. M. Ş. Şiraliyev, Azerbaycan dili dialektlerinin türk dili dialektleri ile 
müġayiseli öyrenilmesi /fonetik materiallar esasında/. (Bilginin VIII. Türk Dil 
Kurultayında okuduğu tebliğ). 

 

Türkmen Türkçesi: 

81. A. P. Potseluyevskiy, Osnovı sintaksisa turkmenskogo literaturnogo 
yazıka (=Türkmen edebî dili sintaksının esasları). Aşkabat, 1943. 100 s. 

82. Problemi turkmenskoy filologii (=Türkmen, filolojisinin meseleleri). c. l. 
Aşkabat, 1944. 54 s. 

[İçindeki makalelerden bazıları: H. Bayliyev, Slojnıye glagolı v turkmenskom 
yazıke (=Türkmen dilinde birleşik fiiller), s. 5-11; M. Kosayev, Omonimi 
turkmenskogo yazıka (=Türkmen dilinde eş söylenişli kelimeler), s. 19-25; M. N. 
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Ḫıdırov, Klassifikatsiya slujebnıḫ slov v turkmenskom yazıke (=Türkmen dilin-
deki edatların sınıflandırılması), s. 27-32. 

83. P. Azimov, Sovetsko-internatsionalnıye affiksı v turkmenskom yazıke 
(=Türkmen dilinde rusça-milletlerarası ekler). Aşkabat 1944. 16 s. 

84. H. Bayliyev, K semantike form “diyip” i “diyen” i v svyazi s etim vopros o 
peredaçe kosvennoy reçi v turkmenskom yazıke (=Türkmen dilindeki “diyip” ve 
“diyen” şekillerinin semantiği ve bu mesele ile ilgili olarak dolaylı sözlerin nakli 
hakkında). Aşkabat 1944. 11 s. 

85. P. Azimov, Prefiksatsiya v turkmenskom yazıke (=Türkmen dilinde öne 
ekleme). Pod. red. A. P. Optseluyevskogo. Aşkabat, 1947. 24 s. 

86. M. N. Ḫıdırov, Posleloglar ve oların ulanılışları (=Postpozisyonlar ve on-
ların ulanılışları). Aşkabat, 1947. 64 s. 

87. A. P. Potseluyevskiy, Proisḫojdeniye liçnıḫ i ukazatelnıḫ mestoimeniy 
(=Şahıs ve işaret zamirlerinin menşei). Aşkabat, 1947. 28 s. 

88. A. P. Potseluyevskiy, K voprosu o zavisimıḫ nominalnıḫ predlojeniyaḫ v 
turkmenskom yazıke (=Türkmen dilindeki bağımlı itibarî cümlelerle ilgili mese-
leler hakkında). Aşkabadskiy ÇGos. ped. inst., Trudı Filolog, fakult., 2. fasikül, 
1947, s. 11-18. 

89. N. A. Baskakov, Ob osobennostyaḫ govora severokavkazskiḫ turkmenov 
(=Kuzey Kafkasya Türkmenlerinin şive hususiyetleri hakkında). (Yazıki 
Severnogo Kavkaza i Dagestana. Sbornik lingvistiçeskiy issledovaniy, 2. fasikül. 
Moskva-Leningrad, 1949, s. 140-182). 

90. P. A. Azimov, Turkmenskiy yazık. Slovoobrazovatelnıye affiksı 
(=Türkmen dili. Kelime teşkil eden ekler). Aşkabat, 1950. 222 s. (Türkmen di-
linde). 

91. A. M. Ḫosrovi, Deyepriçastiya v turkmenskom yazıke (=Türkmen dilinde 
zarf-fiiller). Aşkabat, 1930. 17 s. 

92. F. D. Aşnin, Printsipı differentsiatsii turkmenskiḫ ukazatelnıḫ, 
mestoimeniy (=Türkmencede işaret zamirlerini ayırt etme prensipleri). “Dil ve 
Edebiyat İnstitutının İşleri, II goyveriliş. Aşkabat, 1957”den ayrı basım. 

 

Kumuk Türkçesi: 

93. N. K. Dmitriyev, Materialı po istorii kumıkskogo yazıka (=Kumuk dili ta-
rihi için malzemeler). (Yazıki Severnogo Kavkaza i Dagestana. Sbornik 
lingvistiçeskiy issledovaniy, 2. Fasikül, Moskva-Leningrad, 1949. s. 183-247). 
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94. İ. A. Kerimov, O nekotorıḫ formaḫ proşedşego vremeni glagola v 
kaytakskom dialekte kumıkskogo yazıka (=Kumuk dilinin Kaytak şivesinde fiilin 
geçmiş zamanının bazı şekilleri hakkında). (Yazıki Dagestana, 2. Fasikül, 
Mahaçkala, 1954. s. 155-263). 

95. N. K. Dmitriyev, Assimilyatsiya i dissimilyatsiya soglasnıḫ v kumıkskom 
yazıke (=Kumuk dilinde konson benzeşme ve başkalaşması). (İssledovaniya po 
sravnitelnoy grammatike tyurkskiḫ yazıkov. Ç. l. Fonetika. Moskva, 1955, s. 
198-203). 

 

Nogay Türkçesi: 

96. M. K. Milıḫ, Glagol nogayskogo yazıka (=Nogay dilinde fiil). Trudı 
Çerkesskogo nauçno-issled. inst., II fasikül, 1954, s. 129-182. 

 
Özbek Türkçesi: 

Gramerler: 

97. V. V. Reşetov, Sovremennıy uzbekskiḫ yazık (=Çağdaş Özbek dili). 
Elementı fonetiki, morfologii i sintaksisa. Ç. l. Taşkent, 1946. 167 s. 

98. A. N. Kononov, Grammatika uzbekskogo yazıka (=Özbek dili grameri). 
Taşkent, Uzgiz, 1948. 284 s. 

99. Fahri Kemal, Hozirgi zaman Üzbek tili (=Çağdaş Özbek dili). 
Leksikologiya, fonetika, grafika ve orfografiya, morfologiya. Fahri Kemal tahriri 
ostida: H. Komilova, Ş. Şoabdurahmanov, H. Goziyev. (Uzbekistan SSR Fanlar 
Akademiyasi naşriyeti). Taşkent, 1957. 519 s. 

100. V. V. Reşetov, Uzbekskiy yazık, Ç. I. Vvdeniye. Fonetika (=Özbek dili, l. 
Bölüm: Giriş. Fonetik), Taşkent 1959, 355 s. Makale ve monografiler: 

101. A. G. Gulomov, Üzbek tilida küplik kategoriyasi (=Özbek dilinde çokluk 
kategorisi). Taşkent, 1944. 56 s. 

102. A. G. Gulyamov, Ob affikse “-doş” (=-daş eki hakkında) (Belek S. Y. 
Malovu. Frunze, 1946. s. 31-34). 

103. A. G. Gulyamov, Ob affikse “-la” v uzbekskom yazıke (=Özbek dilinde -la 
eki). Uç. zap. Taşkentskogo Gos. ped. inst. Seriya obşçestvennıḫ nauk, Taşkent, 
1947. s. 39-50. 

104. U. Tursunov, Poslelogi v uzbekskom yazıke (=Özbek dilinde 
postpozisyonlar). “Dvadsatiletniy yubiley Uzbekskogo universiteta” dergisi, 
Semerkand, 1947. 
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105. M. K. Şaripov, Sintaksiçeskiye funktsii deyepriçastiya “deb” v 
uzbekskom yazıke (=Özbek dilinde deb zarf-fiilinin sözdizimi görevleri). Lening-
rad, 1949. 11 s. 

106. A. N. Kononov, Poslelogi v sovremennom uzbekskom literaturnom 
yazıke (=Çağdaş Özbek edebî dilinde postpozisyonlar). Taşkent, 1951. 43 s. 

107. V. V. Reşetov, Ob odnom uzbekskom padeje (=Özbekçede isim halle-
rinden biri hakkında). Tyurkologiçeskiy sbornik. l. Moskva-Leningrad, 1951. s. 
176-183. 

108. K voprosam uzbekskoy orfografii i terminologii. (=Özbekçenin imlâ ve 
terminoloji meseleleri hakkında). Otv. red. V. V. Reşetov. (AN Uzb. SSR. İn-t 
yazıka i lit-rı). Taşkent, 1952. 80 s. 

[İçindeki yazılardan bazıları: 

A. K. Borovkov, K voprosam uzbekskoy orfografii (=Özbek imlâsının mese-
leleri hakkında), s. 3-23; Z. M. Magrufov, Pravopisaniye “a” i “o” uzbekskom 
yazıke (=Özbek dilinde a ve o seslerinin doğru imlâsı), s. 30-73; Ḫ. K. Kamilova, 
Ob arabskiḫ formaḫ “-ıy”, “-viy” i iḫ orfografii (=Arapça -iy ve -viy şekilleri ve 
bunların yazılışları hakkında), s. 38-42; V. V. Reşetov, O dialektnoy osnove 
sovremennogo uzbekskogo literaturnogo yazıka (=Çağdaş Özbek edebî dilinin 
dayandığı şive üzerine), s. 56-61; M. Mirzayev, Sovetsko-internatsionalnıye slova 
i termini v uzbekskom yazıke (=Özbek dilinde rusça-milletlerarası kelime ve te-
rimler), s. 70-79]. 

109. A. G. Azimova, Uslovniy period v sovremennom uzbekskom 
literaturnom yazıke (=Çağdaş Özbek edebî dilinde şart periyodu). Leningrad, 
1952. 14 s], 

110. V. V. Reşetov, Kuraminskiye govorı Taşkentskoy oblasti (=Taşkent böl-
gesi Kurama ağızları). Fonetiçeskaya i morfologiçeskaya sistema. Taşkent, 1952. 
49 s. 

111. S. Akbarov, Üzbek tilida kusma fe’llar (=Özbek dilinde birleşik fiiller). 
Taşkent, 1953. 19 s. 

112. Ş. Şoabduraḫmanov, Üzbek tilida yordamçi süzlar (=Özbek dilinde 
yardımcı kelimeler). Taşkent, 1953. 

113. A. A. Koklyanova, Sposobı sintaksiçeskoy svyazi slov v sovremennom 
uzbekskom literaturnom yazıke (=Çağdaş Özbek edebî dilinde kelimelerin 
sintaktik bağlanma yolları). (Doktorluk tezi raporu). Moskva, 1953. 16 s. 
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114. Voprosı uzbekskogo yazıkoznaniya. (=Özbek dil bilgisinin meseleleri). 
Otv. red. V. V. Reşetov, (AN Uzb. SSR. İn-t yazıka i lit-n im. A. S. Puşkina). Taşkent, 
1954. 148 s. 

[İçindeki yazılardan bazıları: G. D. Sanjeyev, Spornıye voprosı v izuçenii 
grammatiçeskogo stroya uzbekskogo yazıka (=Özbek dilinin gramatikal bünye-
sini tetkikte ihtilaflı meseleler), s. 48-59; E. V. Sevortyan, K sootnoşeniyu 
grammatiki i leksiki v tyurkskiḫ yazıkaḫ. K probleme slovoobrazovaniya. (=Türk 
dilleri arasında gramer ve sözlük uygunluğu hakkında. Kelime teşkili meselesi), 
s, 60-81; F. K. Kalmalov, O nekotorıḫ voprosaḫ. uzbekskoy orfografii (=Özbek 
imlâsının bazı meseleleri hakkında), s. 92-113]. 

115. A. M. Şçerbak, K istorii obrazovaniya uzbekskogo natsionalnogo yazıka 
(=Özbek millî dilinin teşekkül tarihi hakkında). “Voprosı yazıkoznaniya”, 1954, 
No. 6, s. 107-115. 

116. A. G. Gulomov, Fe’l. Hozirgi zamon üzbek tili kursiden materiallar 
(=Fiil. Çağdaş Özbek dili kursundan malzemeler). Taşkent, 1954. 88 s. 

117. A. A. Koklyanova, Poslelogi i slujebnıye imena v uzbekskom 
literaturnom yazıke (=Özbek edebî dilinde postpozisyonlar ve edatlar). Trudı 
İnst. yazıkozn. AN SSSR, c. III. 1954, s. 188-211. 

118. T. S. Yadiḫanova, Poryadok slov v prostom predlojenii uzbekskom 
yazıke (=Özbek dilinde basit cümlede kelimelerin sırası) (Doktorluk tezi rapo-
ru). Moskva, 1954. 16 s. 

119. M. Askarova, Deyepriçastiye v sovremennom uzbekskom yazıke 
(=Çağdaş Özbek dilinde zarf-fiil). Uçeniye zapiski Taşkentskogo Gos. ped. inst., 
II. fasikül, Filologiçeskiy sbornik, Taşkent 1954. s. 16-28. 

120. A. G. Gulyamov, Problemı istoriçeskogo slovoobrazovaniya uzbekskogo 
yazıka. l. Affiksatsiya. Ç. l. Slovoobrazuyuşçiye affiksı imen (=Özbek dilinde tarihî 
kelime teşkili meseleleri, l. Eklenme. Bölüm: l. isimlerden kelime teşkil eden ek-
ler). Taşkent, 1955. 51 s. 

121. M. Mirzayev, Gapda süzlar tartibi (=Cümlede kelime tertibi). Taşkent, 
1955. 16 s. 

122. Uzbekistan orfografiyasiniñ asosiy koidaları (=Özbek imlâsının temel 
kuralları). (Üzbekistan SSR Fanlar Akademiyasi naşriyeti). Taşkent, 1955. 

123. A. A. Maḫmudov, Slovesnoye udareniye v uzbekskom yazıke (=Özbek 
dilinde kelime vurgusu). (İzdatelstvo Akademii Nauk Uzbekskoy SSR). Taşkent, 
1957. 
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124. S. N. İvanov, Proşedşeye perfektivnoye vremya v sovremennom 
uzbekskom yazıke (=Çağdaş Özbek dilinde kesin geçmiş zaman). “Pamyati 
Akademika İgnatiya Yulianoviça Kraçkovskogo” (İzdatelstvo Leningradskogo 
Universiteta), 1958. s. 125-138. 

 

Karakalpak Türkçesi: 

125. A. N. Baskakov, Karakalpakskiy yazık. Çasti reçi i slovoobrazovaniye 
(=Karakalpak dili. Söz bölükleri ve kelime teşkili). (AN SSSR. İn-t yazıka i 
mışleniya im. N.Y. Marra. Mosk. otd-niye). Moskva-Leningrad, 1950. 50 s. (Dok-
torluk tezi). 

126. A. N. Baskakov, Karakalpakskiy yazık, l. Materialı po dialektologii 
(=Karakalpak dili. l. Diyalektoloji için malzemeler). Tekstı i slovar. (AN SSSR. İn-t 
yazıkoznaniya). Moskva, 1951. 412 s. 

127. A. N. Baskakov, Zalogi v karakalpakskom yazıke (=Karakalpak dilinde 
fiil çatıları). (AN Uzb. SSR. İn-t vazıka i lit-rı). Taşkent, 1951. 32 s. 

128. A. N. Baskakov, Liçnıye ı liçno-prityajetelnıye mestoimeniya v 
karakalpakskom yazıke (=Karakalpak dilinde şahıs ve şahıs-iyelik zamirleri). 
“Tyurkologiçeskiy sbornik”, I, Moskva-Leningrad, 1951, s. 55-67. 

129. A. N. Baskakov, Karakalpakskiy yazık. 2. Fonetika i morfologiya. Ç. l. 
Çasti reçi i slovoobrazovaniye (=Karakalpak dili. 2. Fonetik ve morfoloji. Bölüm: 
l. Söz bölükleri ve kelime teşkili (AN SSSR. İn-t yazıkoznaniya). Moskva, 1952. 

130. A. N. Baskakov, Sostavnıye glagolı v karakalpakskom yazıke 
(=Karakalpak dilinde birleşik fiiller). “Voprosı izuçeniya yazıkov narodov 
Sredney Azii i Kazaḫstana...”, Taşkent, 1952, s. 79-92. 

 

Uygur Türkçesi: 

131. A. Şamiyeva, Novıy uygurskiy alfavit i orfografiya na osnove russkoy 
grafiki (=Rus yazısı esaslı yeni Uygur alfabesi ve imlâsı). (İn-t yazıka i lit-rı 
KazFAN SSSR). Alma-Ata, 1946. 24 s. 

132. V. İ. Novgoroditskiy, Kitayskiye elementi v uygurskom yazıke (=Uygur 
dilinde Çince unsurlar). Pod. red. i s predisl. N. A. Baskakova. (Mosk. in-t 
vostokovedeniya). Moskva, 1951. 95 s. 

133. S. Ye. Malov, Uygurskiy yazık. Ḫamiyskoye nareçiye. Tekstı, perevodı i 
slovar (=Uygur dili. Hami şivesi. Metinler, tercümeleri ve sözlük). (AN SSSR. İn-t 
yazıkoznaniya). Moskva-Leningrad, 1954. 203 s. 
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134. S. Ye. Malov, Yazık jyoltıḫ uygurov. Slovar i grammatika. (=Sarı Uygur-
ların dili. Sözlük ve gramer), (İzdatelstvo Akademii Nauk Kazaḫskoy SSR). Al-
ma-Ata, 1957. 196 s. 

 

Tatar Türkçesi: 

135. R. S. Gazizov, Opıt sopostavitelnogo osveşçeniya grammatiçeskiḫ 
osobennostey russkogo i tatarskogo yazıkov (=Rus ve Tatar dillerinin gramer 
hususiyetlerinin karşılaştırmalı izahı denemesi). (Kazansk. filial AN SSSR. İnt 
yazıka, lit-rı i istorii). Kazan, 1952. 256. s. 

136. L. Z. Zalyaletdinov, Sredniy dialekt tatarskogo yazıka (=Tatar dilinin 
müşterek şivesi). (AN SSSR. İn-t yazıkoznaniya). Kazan, 1954. 26 s. (Doktorluk 
tezi raporu). 

137. E. M. Aḫunzyanov, Russkiye leksiçeskiye zaimstvovaniya, voşedşiye v 
osnovnoy slovarnıy fond i slovarnıy sostav tatarskogo yazıka (=Tatar dilinin ke-
lime kadrosunda ve asıl sözlük temelinde yerleşmiş Rusçadan alınma kelimeler). 
(AN SSSR. İn-t yazıkoznaniya). Moskva, 1955. 44 s. (Doktorluk tezi raporu). 

138. Materialı po dialektologii. (=Diyalektoloji araştırmaları için malzeme-
ler). Otv. red. Y. K. Baḫmutova. (AN SSSR. Kazansk. filial. İn-t yazıka, lit-rı i 
istorii). Kazan, 1955. 188 s. 

[İçindeki yazılardan bazıları: L. Z. Zalyay, Razvitiye tatarskoy dialektologii v 
sovetskiy period (=Sovyetler devrinde Tatar diyalektolojisinin gelişmesi), s. 
5-13; N. B. Burganova, Osobennosti govara tatar nagornoy storonı TASSR 
(=Tataristan Sovyet Cumhuriyetinin dağlık bölgelerindeki Tatar ağzının hususi-
yetleri), s. 28-69; L. T. Maḫmutova, Fonetiçeskiye osobennosti kasimovskogo 
govora tatarskogo yazıka (=Tatar dilinin Kasimov ağzının fonetik hususiyetleri), 
s. 135-157; D. G. Tumaşeva, Nekotorıye fonetiçeskiye osobennosti tyumenskogo 
dialekta tatarskogo yazıka (=Tatar dilinin Tümen şivesinin bazı fonetik hususi-
yetleri), s. 158-168]. 

139. L. Jeley, N. Borḫanova, L. Meḫmutova, Tatar tilinin fraziologiyasi, mekal 
hem eytimneri (=Tatar tilinin deyimleri, ata sözleri ve deyişleri). Tatknigoizdat. 
Kazan, 1957. 240 s. 

140. M. Z. Zekiyev, Hezirgi Tatar edebi tili (=Çağdaş Tatar edebî dili). 
Sintaksis. (Kazan Universiteti neşriyatı). Kazan, 1958. 238 s. 
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Başkurt Türkçesi: 

141. A. İ. Ḫarisov, Kategoriya glagolnıḫ vidov v başkirskom yazıke 
(=Başkurt dilinde fiil kılınışları kategorisi). Pod red. N. K. Dmitriyeva. 
(Başgosizdat). Ufa, 1944 92. s. 

142. N. K. Dmitriyev, Ob ukazatelnıḫ mestoimeniyav v başkirskom yazıke 
(=Başkurt dilindeki işaret zamirleri hakkında). Trudı MİV, No. 4, 1947. 

143. N. K. Dmitriyev, Grammatika başkirskogo yazıka (=Başkurt dili grame-
ri). (AN SSSR. İn-t yazıka i mışleniya im. N. Y. Marra). Moskva-Leningrad, 1948. 
276 s. 

144. R. N. Teregulova, K. Z. Aḫmerov, Sravnitelnaya grammatika russkogo i 
başkirskogo yazıkov (=Rus ve Başkurt dillerinin karşılaştırmalı grameri). Pod. 
red. N. K. Dmitriyeva. (Bask. kn. izd-vo). Ufa, 1953. 208 s. 

145. A. A. Yuldaşev, Kategoriya glagolnogo vida v başkirskom yazıke 
(=Başkurt dilinde fiil kılınışı kategorisi). “Voprosı grammatiçeskogo stroya”, 
Moskva, 1955. (s. 362-286). 

146. T. G. Baişev, Başkirskiye dialektı v ih otnoşenii k literaturnomu yazıku 
(=Edebî dille ilgileri bakımından Başkurt şiveleri). Pod red. N. K. Dmitriyeva. 
(Mosk. gos. in-t). Moskva, 1955. 112 s. 

147. J. G. Kiyekbayev. Başkort tiliniñ fonetikahı (=Başkurt dilinin fonetiği). 
(Başkort Deulet üniversitetinin gilmi yazmaları-Ayırım sıgarış IV, Filologiya 
seriyahı No. 3, 1957). Öfö, 1957. 

148. A. A. Yuldaşev, Sistema slovoobrazovaniye i spryajeniya glagola v 
başkirskom yazıke (=Başkurt dilinde kelime teşkili sistemi ve fiil çekimi), 
(İzdatelstvo A. Nauk SSSR.). Moskva, 1958. 195 s. 

 

Kazak Türkçesi: 

149. N. T. Sauranbayev, Semantika i funktsii deyepriçastiy v kazaḫskom 
yazıke (=Kazak dilinde zarf-fiillerin mâna ve fonksiyonları), Alma-Ata, 1944. 69 s. 

150. İ. Y. Mamanov, Vspomogatelnıye glagolı v kazaḫskom yazıke (=Kazak 
dilinde yardımcı fiiller). (AN Kazaḫsk. SSR). Alma-Ata, 1949. 98 s. 

151. M. B. Balakayev, Osnovnıye voprosı sintaksisa prostogo predlojeniya v 
sovremennom kazaḫskom yazıke (=Çağdaş kazak dilinde basit cümle sintak-
sının asıl meseleleri). (AN Kazaḫsk. SSR. İn-t yazıka i lit-rı). Alma-Ata, 1950. 37 s. 
(Doktorluk tezi raporu). 
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152. A. İ. İsḫakov, Nareçiye v sovremennom kazaḫskom yazıke (=Çağdaş 
Kazak dilinde zarf). (AN Kazahsk. SSR). Alma-Ata, 1950. 142 s. 

153. A. İ. İsḫakov, O podrajatelnıḫ slovaḫ v kazaḫskom yazıke (=Kazak di-
linde onomatopeler). “Tyurkologiçeskiy sbornik”. I, Moskva-Leningrad, 1951, s. 
103-111. 

154. A. İ. İsḫakov, O klassifikatsii çastey reçi v kazaḫskom yazıke (=Kazak 
dilinde söz bölüklerinin sınıflandırılmasına dair).” Voprosı izuçeniya yazıkov 
narodov Sredney Azii i Kazahstana...” dergisi, Taşkent, 1952, s. 117-133. 

155. G. G. Musabayev, Stanovleniye i razvitiye kazaḫskogo literaturnogo 
yazıka i voprosı kazaḫskoy dialektologii (=Kazak edebî dilinin teşekkülü ve ge-
lişmesi ve Kazak diyalektolojisinin meseleleri). (AN Kazaḫsk. SSR. İn-t yazıka i 
lit-rı). Alma-Ata, 1952. 63 s. 

156. Ḫ. Ḫ. Maḫmudov, Kratkiy oçerk grammatiki kazahskogo yazıka 
(=Kazak dili gramerinin kısa bir etüdü). [Ḫ. Ḫ. Maḫmudov-G. G. Musabayev, 
Kazaḫsko-russkiy slovar, Alma-Ata, 1954, s. 511-574]. 

157. A. İsengaliyeva, Poslelogi v kazaḫskom yazıke (=Kazak dilinde postpo-
zisyonlar). “İzvestiya AN KazSSR, No. 133, Seriya filologii i iskusstvovedoniya”, 
vıp. 1-2, Alma-Ata, 1954, s. 136-157. 

158. G. G. Musabayev, Sovremennıy kazaḫskiy yazık (=Çağdaş Kazak dili), l. 
Leksika (Uçebnik). (Akad. Nauk Kazaḫskoy SSK). Alma-Ata, 1959. 141 s. 

159. S. Amanjolov, Voprosı dialektoloji i istorii, Kazaḫskogo yazıka (=Kazak dili 
diyalektolojisi ve tarihinin meseleleri), ç. l (Gos. Ped. in-t). Alma-Ata, 1959. 452 s. 

 
Kırgız Türkçesi: 
160. İ. A. Batmanov, Fonetiçeskaya sistema sovremennogo kirgizskogo 

yazıka (=Çağdaş Kırgız dilinin fonetik sistemi). (Kirg. filial AN SSSR. İn-t yazıka i 
lit-n). Frunze, 1946. 175 s. 

161. İ. A. Batmanov, Kratkoye vvedeniye v izuçeniye kirgizskogo yazıka 
(=Kırgız dilinin tetkikine kısa bir giriş). (Kirg. filial AN SSSR. İn-t yazıka, lit-rı i 
istorii). Frunze, 1947. 116 s. 

162. B. M. Yunusaliyev, Vospomogatelnıye glagolı v kirgizskom yazıke 
(=Kırgız dilinde yardımcı fiiller). Frunze, 1949. 16 s. (Doktorluk tezi raporu). 

163. İ. A. Batmanov, Sovremennıy kirgizskiy yazık. Ç. l. Fonetika. (=Çağdaş 
Kırgız dili. Bölüm: l. Fonetik). (Kirg. filial AN SSSR. İn-t yazıka, lit-rı i istorii). 
Frunze, 1953. 189 s. 
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164. G. İ. Ḫorolets, Fonetiçeskoye osvoyeniye russkoy leksiki v kirgizskom 
yazıke (=Rusça kelimelerin Kırgız dilinde sesçe benimsenmesi). (Kirg. gos. in-t). 
Frunze, 1953. 172 s. 

165. K. K. Sartbayev, Osnovnıye voprosı sintaksisa slojnogo predlojeniya v 
sovremennom kirgizskom yazıke (=Çağdaş Kırgız dilinde birleşik cümle 
sintaksının başlıca meseleleri). (AN SSSR. İn-t yazıkoznaniya). Moskva, 1953. 40 
s. (Doktorluk tezi raporu). 

166. B. M. Yunusaliyev, Razvitiye kornevıḫ slov v kirgizskom yazıke (=Kırgız 
dilinde kök kelimelerin gelişmesi). (AN SSSR. İn-t yazıkoznaniya). Moskva, 1953. 
38 s. (Doktorluk tezi raporu). 

167. S. Kudaybergenov, Podrajatelnıye slova v kirgizskom yazıke (=Kırgız 
dilinde onomatopeler). Moskva, 1953. 16 s. (Doktorluk tezi raporu). 

168. C. M. Murataliyeva, Poslelogi v sovremennom kirgizskom yazıke 
(=Çağdaş Kırgız dilinde postpozisyonlar). Moskva, 1953. 15 s. (Doktorluk tezi 
raporu). 

169. K. K. Sartbayev, Nekotorıye spornıye voprosı slojnopodçinennogo 
predlojeniya kirgizskogo yazıka (=Kırgız dilindeki bağımlı birleşik cümlelerin 
bazı ihtilaflı meseleleri). (Kirg. filial AN SSSR. İn-t yazıka, lit-n i istorii). Frunze, 
1954. 9 s. (Konferans). 

170. İ. A. Batmanov, Çasti reçi v kirgizskom yazıke (=Kırgız dilinde söz bö-
lükleri). “Voprosı yazıkoznaniya”, 1955, No. 2, s. 66-78. 

180. K. Dıykanov, İmya suşçestvitelnoye v kirgizskom yazıke (=Kırgız dilin-
de isim). (AN Kirg. SSR. İn-t yazıka i lit-rı). Frunze, 1955. 104 s. 

181. B. O. Oruzbayeva, Formı proşedşego vremeni v kirgizskom yazıke 
(=Kırgız dilinde geçmiş zaman şekilleri). (AN Kirg. SSR. İn-t yazıka i lit-rı). 
Frunze, 1955. 62 s. 

 
Altay (Oyrot) Türkçesi: 

182. N. A. Baskakov, Oçerk grammatiki oyrotskogo yazıka (=Oyrot dilinin 
gramer özeti). [N. A. Baskakov-T. M. Toşçakova. Oyrotsko-russkiy slovar, 
Moskva, 1947, s. 215-213]. 

183. G. D. Sanjeyev, K probleme çastey reçi v altayskiḫ yazıkaḫ (=Altay dil-
lerinde söz bölükleri meselesi hakkında). “Voprosı yazıkoznaniya”, 1952, No. 6, s. 
84-102. 

 

Tuva Türkçesi: 

184. A. A. Palmbaḫ, Razvitiye i soverşentsvovaniye tuvinskogo yazıka 
(=Tuva dilinin gelişmesi ve mükemmelleştirilmesi). “Akademiku Vladimiru 
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Aleksandroviçu Gordlevskomu k vego semidesyatipyatiletiyu”, Moskva, 1953, s. 
209-215. 

185. A. A. Palmbaḫ, Dolgiye i poludolgiye glasnıye tuvinskogo yazıka (=Tuva 
dilinde uzun ve yarı uzun vokaller), “İssledovaniya po sravnitelnoy grammatike 
tyurkskiḫ yazıkaḫ”, Moskva, 1955, s. 175-181. 

186. Ş. Ç. Sat, Tuvinskiy yazık (Kratkiy oçerk) (=Tuva dili, “kısa etüd”). 
[Tuvinsko-russkiy slovar, Moskva, 1955, s. 613-723]. 

187. F. G. İsḫakov, Tuvinskiy yazık. Materialı dlya nauçnoy grammatiki. 
Oçerk po fonetike. (=Tuva dili. İlmî gramer için malzeme. Fonetik etüdü). 
(Akademii Nauk SSSR. İnstitut yazıkoznaniya) Moskva-Leningrad, 1957. 

 

Baraba Türkçesi: 

188. L. V. Dmitriyeva, Zametki po yazıku barabintsiyev (=Barabaların dili 
hakkında notlar). “Voprosı grammatiki i istorii vostoçnıḫ yazıkov”, 
Moskva-Leningrad, 1958, s. 143-168. 

 

Ḫakas Türkçesi: 

189. N. P. Direnkova, Grammatika ḫakasskogo yazıka. Fonetika i morfologi-
ya (=Hakas dili grameri. Fonotik ve morfoloji). (Ḫakassk. nauçno-issled. in-t 
yazıka, lit-rı i istorii). Abakan, 1948. 124 s. 

190. N. A. Baskakov-A. İ. İnkijekova-Grekul, Ḫakasskiy yazık (Fonetiçeskaya 
sturuktura, slovarnıy sostav i gramatiçeskiy stroy) (=Hakas dili. “Fonetik yapısı, 
kelime hazinesi ve grammatikal bünyesi). [Ḫakassko-russkiy slovar, Moskva, 
1953, s. 359-487]. 

191. N. K. Dmitriyev-F. G. İsḫakov, Voprosı izuçeniya ḫakasskogo yazıka i 
yego dialektov (=Hakas dilinin ve ağızlarının tetkiki meseleleri). Materialı dlya 
nauçnoy grammatiki (=İlmî gramer için malzemeler). (İn-t yazıkoznaniya AN 
SSSR). Abakan, 1954. 139 s. 

192. Voprosı ḫakasskogo yazıka i literaturı (=Hakas dili ve edebiyatının me-
seleleri). (Hakassk. nauçno-issled). İn-t yazıka, lit-rı i istorii). Abakan, 1955. 171 s. 

[İçindeki yazılardan bazıları: V. G. Karpov, Klassifikatsiya zaimstvovanniḫ 
slov (v hakassk. yazıke) (=Alınma kelimelerin sınıflandırılması), s. 44-54; TS. 
Nominḫanov, İntervokalnoye polojeniye zukov “ġ” i “g” ı’ ḫakasskom yazıke 
(=Hakas dilinde ġ ve g seslerinin vokaller arasındaki durumu), s. 55-64; D. 
Nataçakova, Osvoyeniye i orfografirovaniye zaimstvovannih slov (v hakassk. 
yazıke) (=Alınma kelimelerin benimsenmesi ve yazılışları), s. 65-87; G. Donidze, 



Talat TEKİN  │  177 

 

Formı i znaçeniya tvoritelnogo padeja v hakasskom literaturnom yazıke 
(=Hakas edebî dilinde vasıta halinin şekil ve manaları), s. 145-157]. 

 

Yakutça Gramer: 

193. L. N. Ḫaritonov, Sovremennıy yakutskiy yazık. Ç. I. Fonetika, 
morfologiya (=Çağdaş Yakut dili. Bölüm: l. Fonetik, morfoloji). (Nauçno-issled. 
in-t yazıka, lit-rı i istorii YSSR). Yakutsk, 1947. 313 s. 

Makale ve monografiler: 

194. Y. İ. Ubryatova, Affiks obladaniya “-laaḫ” v yakutskom yazıke (=Yakut 
dilinde -laaḫ mülkiyet eki). “Belek S. Y. Malovu” Frunze, 1946, s. 60-65. 

195. Y. İ. Ubryatova, Priçastiye v yakutskom yazıke (=Yakut dilinde parti-
sip). “Nauçnaya sessiya 1946 g.”, Leningrad, 1946, s. 61-65. 

196. A. Y. Kulakovskiy, Stati i materialı po yakutskomu yazıku (=Yakut dili 
üzerine makale ve malzemeler). (Nauçno-issled. in-t yazıka, lit-rı i istorii YSSR). 
Yakutsk, 1946. 152 s. 

197. Y. İ. Ubryatova, İssledovaniya po sintaksisu yakutskogo yazıka (=Yakut 
dili sintaksı üzerine araştırmalar). Prostoye predlojeniye (=Basit cümle). 
Moskva-Leningrad, 1950. 350 s. 

198. G. A. İnkiforov, O znaçenii affiksa “-lar” v yakutskom yazıke (=Yakut di-
linde -lar ekinin mânası hakkında). “Tyurkologiçeskiy sbornik=, I, 
Moskva-Leningrad, 1951, s. 136-142. 

199. Y. İ. Ubryatova, Slujebnoye slovo “kiene” v yakutskom yazıke (=Yakut 
dilinde kiene edatı). “Akademiku Vladimiru Aleksandroviçu Gordlevskomu...”, 
Moskva, 1953, s. 279-291. 

200. P. P. Baraşkov, Zvukovoy sostav yakutskogo yazıka (=Yakut dilinde ses 
terkibi). (AN SSSR. Yakutsk. filial. İn-t yazıka, lit-rı i istorii). Yakutsk, 1953. 98 s. 

201. L. N. Ḫaritonov, Znaçeniye glagolov s affiksom “-laa” (=-laa ekli fiillerin 
manası). “Yak. FAN SSSR. Dokladı na tretyey nauçnoy sessii, I. İstoriya i 
filologiya”, Yakutsk, 1953. s. 7-20. 

202. L. N. Ḫaritonov, Tipı glagolnoy osnovı v yakutskom yazıke (=Yakut di-
linde fiil kökü tipleri). (AN SSSR. Yakutsk. filial). Moskva-Leningrad, 1954. 312 s. 

203. P. P. Baraşkov, Pravila yakutskoy orfografii (=Yakut imlâsının kaidele-
ri). Otv. red. L. N. Haritonov. (AN SSSR. Yakutsk. filial. İn-t yazıka, lit-rı i istori). 
Yakutsk, 1955. 52 s. 
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Çuvaşça Gramerler: 

204. N. K. Dmitriyev-S. P. Gorskiy, Kratkiy grammatiçeskiy oçerk çuvaşskogo 
yazıka (=Çuvaş dilinin kısa bir gramer etüdü). [Russko-çuvaşskiy slovar, 
Moskva, 1951, s. 872-896]. 

205. N. A. Rezyukov, Oçerki sravnitelnoy grammatiki russkogo i çuvaşskogo 
yazıkov (=Rus ve Çuvaş dilleri gramerlerinin karşılaştırmalı etüdleri). Pod. red. 
M. M. Miḫaylova. (Gos. izd-vo Çuvaşsk ASSR), Çeboksarı, 1954. 200 s. 

206. V. G. Yegorov, Sovremennıy çuvaşskiy literaturnıy yazık v sravnitel-
no-istoriçeskom osveşçenii. Ç. l. (=Karşılaştırmalı ve tarihî izahları ile çağdaş 
Çuvaş edebî dili, l. bölüm). (Nauçno-issled. in-t yazıka, lit-rı i istorii pri Sov. Min. 
Çuvaşsk. ASSR) Çeboksarı, 1954. 240 s. 

Makaleler, etüdler: 

207. S. P. Gorskiy, Oçerki po istorii çuvaşskogo literaturnogo yazıka (=Çuvaş 
edebî dilinin tarihi için etüdler). (AN SSSR. İn-t yazıkoznaniya). Moskva, 1950. 
38 s. (Doktorluk tezi raporu). 

208. B. A. Serebrennikov, İzoglossnıye yavleniya çuvaşskogo i mariyskogo 
yazıkov (=Çuvaş ve Çeremis dillerinde izogloslar). “Akademiku Vladimiru 
Aleksandoviçu Gordlevskomu...”, Moskva, 1953, s. 231-242. 

209. Y. N. Stepanova, Zvukovoy sostav çuvaşskogo yazıka v sravnenii s 
nemetskim (=Çuvaş dilinde Almancaya nisbetle ses terkibi) “Eksperimentalnaya 
fonetika i psiḫologiya reçi”, Moskva, 1954, s. 83-128. 
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“AMCA” VE “TEYZE” KELİMELERİ HAKKINDA 

l. amca. 

Türkçe akrabalık adlarının gerek yapısı gerekse vurgusu bakımından dikkati 
çekenlerinden ve incelenmeye değer bulunanlarından biri de, şüphesiz ki, am-
ca’dır. “Babanın ağabeyi veya erkek kardeşi” demek olan bu kelime üzerine bu-
güne kadar ayrı bir araştırma ve inceleme yapıldığını veya gramerlerde bir izah-
ta bulunulduğunu hatırlamıyoruz. amca kelimesi hakkındaki bütün bilgimiz, 
şimdilik, Osmanlıca ve Türkçe sözlüklerinde verilen izahlardan ibarettir. Bunlar 
da, çok kere, kısa ve yetersizdir. Türkçe Sözlük’te kelimenin vurgusu gösterilmiş, 
mânaları verilmiş, fakat menşei hakkında herhangi bir kayıt konmamıştır.1 Bü-
yük Türk Lûgati’nde amca kelimesi yoktur; madde başı olarak Arapça  ّعم ʿamm 
kelimesi alınmış ve mânalandırılmıştır.2 Kamus-u Türkî’de amca kelimesi her iki 
imlâsı ile yani عموجە ve عمجە imlâları ile, kaydedildikten sonra bunun Arapça 
ʿamm’dan geldiği kesin olarak belirtilmiştir.3 Lûgat-i Naci’de Arapça ʿamm keli-
mesi “amca” mânası ile karşılandıktan sonra “Bunun Türkçesini عموجە yazmakta 
mâna yoktur.” denilmektedir.4 Radloff Lûgatinde kelime önce عموجە imlâsı ile ve-
rilmekte, fakat aslının عم وجە olduğu kaydedilmektedir.5 Redhouse kelimeyi her iki 
imlâsı ve söylenişi ile almış, amca şeklinin halk diline mahsus olduğunu kaydet-
miştir.6 Zenker’de kelime her iki imlâsı ve amuca, amica, amca söylenişleri ile 
kaydedilmiş, ayrıca amuca’nın Arapça, amca’nın da Türkçe olduğuna işaret edil-
miştir.7 Biarechi’de kelime amce, amice, amuca ve amıca söylenişleri ile veril-
mekte, ayrıca عم و ʿammu kelimesi Arapça ʿamm kelimesinin başka bir söylenişi 
olarak kaydedilmektedir.8 

                                                             
1  Türkçe Sözlük, 3. baskı, s. 39. 
2  H. Kâzım Kadri, Büyük Türk Lûgati, 3. cilt, s. 544. 
3  Şemseddin Sami, Kamus-u Türkî, İstanbul 1318, s. 544. 
4  Muallim Naci, Lûgat-i Naci, İstanbul, s. 542. 
5  Wb., I, s. 650: amuca (اموجە, Osm. für عم وجە) “dyadya so storonı ottsa -Onkel von 

Vatersseite”. 
6  James W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon, Constantinople, 1921, s. 1320. 
7  Jules Théodore Zenker, Dictionnaire Turc-Arab-Persan, Leipzig 1866, Tom premier, 

s. 637-638.  
8  J. D. Kieffer-T. X. Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, Paris MDCCCXXXVII (1837), 

Tom 2, s. 285 ve 287. 
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Bu kısa bilgiyi şöyle değerlendirebiliriz: 

Zenker’de عموجە ʿamuca kelimesinin Arapça olduğu hakkında verilen bilgi 
yanlıştır. “Amca” kelimesinin Arapçası, bilindiği gibi,  ّعم ʿamm’dır. Bianchi’de 
Arapça ʿamm kelimesinin başka bir söylenişi olarak kaydedilen ع مو ʿammu ise 
kelimenin Türkçede katma vokalle genişlemiş bir şekli olmalıdır.9 Bu yanlış bilgi-
ler bir yana bırakılırsa, belli başlı Osmanlıca sözlükleri amuca ~ amıca ~ amca 
kelimesinin Türkçe olduğunda birleşmektedirler. Şemseddin Sami ve Muallim 
Naci gibi ünlü Türk sözlükçüleri, ayrıca, amca kelimesinin Arapça ʿamm’dan gel-
diği kanaatini açıkça belirtmişlerdir. H. Kazım Kadri de bu kanaatle amca kelime-
sini galat saymış ve lûgatine almamış olmalıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse, ke-
limenin Osmanlıca’da عمجە veya عموجە tarzında yazılması, onun, aynı mânadaki 
Arapça  ّعم kelimesinin Türkçe bir türeyiği sayılmasında amil olmuş ve bu izah 
umumiyetle kabul edilmiştir. 

Gerçekten kelimenin Osmanlıcada ayınla yazılması ve ʿamm kelimesinin 
Arapçada “amca” mânasına gelmesi bu izah tarzının kabul edilmemesi için ilk 
bakışta ortada bir sebep bırakmaz görünüyor. Fakat biraz şüpheci bir gözle bakı-
lırsa ʿamm+ca>amca izahının sanıldığı kadar inandırıcı ve kandırıcı olmadığı 
görülür. Bilindiği gibi, bir kelimenin etimolojisinin şüpheye mahal bırakmayacak 
tarzda aydınlanabilmesi için sadece kök unsurunun açıklanması yetmez, ek un-
surunun da izah edilmesi gerekir. Arapça ʿamm kelimesi tek başına “amca” 
mânasını taşıdığına göre buna eklendiği farz edilen -ca ekinin mahiyeti ve bu 
teşkildeki fonksiyonu nedir? Bu soruya kandırıcı bir cevap verilmedikçe 
ʿamm+ca>amca izahı etrafındaki şüpheler giderilemez. Biz bu düşünce ile önce 
kelimedeki farazî ek unsurunun herhangi bir şekilde izah edilip edilemeyeceğini 
araştıracağız. 

Bilindiği gibi, Türkçede biri vurgusuz, öbürü de vurgulu olmak üzere, başlıca 
iki -ca eki vardır ve bunların fonksiyonları bellidir. teg gibi, benzerlik ifade eden 

                                                             
9  Arapça  ّعم kelimesinin bu şekline Eski Anadolu Türkçesi ürünlerinde rastlamaktayız. 

Şeyyad Hamza’nın Destān-ı Yūsuf adlı mesnevisinde  ّعم kelimesi, okuyucuya hitap 
makamında, sıkça geçmektedir. Meselâ: 

قمو وار عورت كە   نە ايچنده مصر  
عمو اى زليخاي قَْولَْشِديلَر  

(s. 39, beyit: l). Çok kere kamu ile kafiye teşkil eden bu kelimenin daha o devirde, 
ikiz konsonun tekleşmesi ile, amu söylenişini kazandığı anlaşılıyor. Anadolu ağızla-
rındaki ammi~emmi~emi “amca” kelimesi, Arapça ʿamm kelimesinin Türkçede 
katma vokalle genişletilmiş bu ammu şeklinden gelişmiş olmalıdır. 
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bir postposition’dan gelişmiş olması kuvvetle muhtemel bulunan vurgusuz -ca 
(<-ça) ekinin Türkçede şu fonksiyonları olmuştur: 

1. Vasıfça eşitlik veya benzerlik: ḳanıñ subça yügürti, süñüküñ taġça yattı: 
açıkça; gizlice; Türkçe vb. gibi. 

2. Miktarca eşitlik veya yakınlık: eligçe er tuttumuz; devece böyümişsin, kö-
şekçe aḳluñ yok; ḳumlar saġışınca; neçe; bunca; zerrece; yüzlerce vb. gibi. 

3. İzafî eşitlik veya uygunluk: eçüm apam törüsinçe; bence; zannımca; muci-
bince; ardınca vb. gibi. 

4. Vasıfça sınırlama: boyca büyük; yaşça küçük; zekâca geri vb. gibi 

5. Mekânda ve zamanda sınırlama: köyece; akşamaca vb. gibi. 

6. Beraberlik, topluluk: ailece; evce; milletçe vb. gibi. 

7. Vasıtalık-aletlik: devletçe “devlet tarafından”, herkesçe “herkes tarafın-
dan”. Kurumca “Kurum tarafından” vb. gibi. 

Açıkça görülüyor ki, ʿamm +ca>amca izahındaki farazî -ca ekine bu fonksi-
yonların hiç biri uygun düşmemektedir. 

Vurgulu -ca eki ise önce bu, sonra da morfolojik hususiyetinden ve fonksi-
yonundan ötürü amca’daki -ca eki olamaz. Bu ek, bilindiği gibi, sıfatlardan kü-
çültme sıfatları teşkil eder: esmer, esmerce; zayıf, zayıfça; boylu, boyluca vb. gibi. 
Arapça, ʿamm kelimesi ise isimdir. 

Üçüncü ve son ihtimal amca kelimesindeki farazî ekin Farsça küçültme eki 
-çe olabileceğidir. bahçe (<bāġçe), kemençe (<kemānçe) gibi Türkçeye Farsça-
dan geçmiş birkaç kelimede görülen ve isimlerden küçültme isimleri teşkil eden 
bu ekin Türkçede de canlı bir ek olarak kullanılmış olduğunu gösteren örnekler 
vardır: TT bohça (<boġça), Özb. kızça “küçük çocuk”, Kırg. tanaça “küçük dana”, 
Kum. süñülçe “küçük süngü”.10 

Arapça ʿamm ismine Farsça küçültme eki -çe’nin eklenebilmesi, morfoloji 
bakımından, mümkündür. Ancak biz amca kelimesinin bu suretle teşekkül etmiş 
olmasına da ihtimal vermiyoruz. Bir kere amca kelimesinde vurgu ilk hece üze-

                                                             
10  Son üç örnek Zeynep Korkmaz’ın “Türk Dilinde +ça eki” (Türk Dili Araştırmaları Yıl-

lığı 1958, ss. 41-68) adlı inceleme yazısından alınmıştır. 
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rindedir; Farsça -çe eki ise vurguludur.11 Bu kelimenin Farsça küçültme eki ile 
teşkil edilmiş olamayacağının bir başka delili de bu izah tarzının semantik bakı-
mından kandırıcı olmamasıdır. Yaşça büyük bir akrabanın küçüklük ifade eden 
bir tabirle adlandırılmayacağı şüphesizdir. Aile büyüklerine karşı duyulan saygı, 
onlara, küçültücü değil, aksine, büyültücü tabirlerle hitap edilmesini gerektirir. 
Kısaca, amca kelimesindeki farazi ek Farsça küçültme eki -çe de olamaz. 

Öyle ise Türkçe amca kelimesi nasıl teşekkül etmiş olabilir? Bu soruyu ger-
çeğe yakın şekilde cevaplandırabilmek için önce kelimenin bugünkü ve eski çe-
şitli söyleniş veya yazılışlarını tesbit etmek faydalı olacaktır. Kelimenin bugünkü 
standart söylenişi amca’dır. Yazı dilini konuşan çevrelerde ve onlara yakın ağız-
larda daha eski olduğu anlaşılan amuca ~ amıca söylenişlerine de rastlanır.12 Öbür 
Anadolu ağızlarında ise amca kelimesinin şu çeşitli söylenişleri tesbit edilmiştir: 
abça13, apça14, abuca15, abıcı16. Kelimenin Osmanlıcadaki eski söyleniş ve yazılışla-
rının ise عمجە  amca ~ عموجە amuca olduğunu yukarıda görmüştük. Daha eski bir 
kaynakta, XVII. yüzyıl ortalarında (1665’te) Roma’da basılmış İtalyanca-Türkçe bir 
sözlükte de kelimeََّعُموجە   amuca tarzında yazılmış ve harekelenmiştir.17 

Osmanlıcadaki klâsik imlâsı عموجە olan bu kelimeye Anadolu ağızlarında 
abuca ~ abıcı ~ abca ~ apça söylenişleri ile rastlanması dikkati çekicidir. Ağız-
lardaki abuca söylenişi ve öbürleri, Osmanlıcadaki ve bugünkü yazı dilimizdeki 
amuca ~ amıca ~ amca söylenişlerinden daha eski olmalıdır. Çünkü m sonantı-
nın iki vokal arasında kendisinden daha süreksiz olan b’ye değişmesi pek bekle-
nemez. Türkçede iç seste m sonantının süreksizleşmesine ait örnek bulmak zor-
dur. Halbuki aksi hadise, yani b konsonunun iki vokal arasında süreklileşmesi 
Türkçede sık rastlanan bir fonetik gelişmedir. Burada bu gelişme için birkaç ör-
nek vermekle yetineceğiz: MK kibi>Az. kimi “gibi”, MK ḳobuz>Kırg. ḳomuz ~ 

                                                             
11  Burada kemençe kelimesinde vurgunun -men- hecesi üzerinde bulunduğu ileri sürü-

lebilir. Bu istisnai bir haldir. Farsça kemançe kelimesi Türkçeye geçerken vurgu 
kayması olmuş, yüklü (uzun ve konsonla kapalı) -mān- hecesi, son hecede bulunan 
vurguyu üzerine çekmiş, böylece, kayan vurgu kaybolan vokal uzunluğunun yerini 
alınıştır. Amca kelimesinde ise vurgu kayması için böyle bir fonetik sebep yoktur.  

12  Meselâ Kocaeli ağzında. 
13  Ankara, Çankırı, Zonguldak (SDD, I, c. 63) 
14  Develi, Ankara (SDD, I, s. 107) 
15  Keşanuz-Ayaş, Çankırı (SDD, I, s. 65) 
16  İzmir (SDD, I, s. 63) 
17  Bernardo da Parigi, Vocabolario Italiano-Turschesco, Roma MDCLXV, Tom III, s. 

2455: Zio da canto di padre: َعمُوجە ّ عم.  
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ḳomus “kopuz”18, Tel., Kmd. abışka>Bar. amışḳa “starik -Greis, alter Mann”19, 
Kırg. eme “staruḫa -die Alte”20 (krş. Yak. ebe “nine, büyükanne, babanın veya an-
nenin annesi”)21, Yak. eben ~ emen “orta yaşlarda geçkin, ihtiyarlamış”22 (krş. 
Yak. ebe), Yak. ebige ~ öbüge ~ ömüge “anne veya babanın dedesi, dede, nine”23 
(krş. Tel. öbögö “pradyed -der Urahn, Urvater” ve Sag., Koyb. öbekke=öbögö).24 

İki vokal arasındaki b>w gelişmesi için ise, bilindiği gibi, pek çok örnek gös-
terilebilir. 

İç sesteki b ~ m değişmesinin yaygınlığı göz önünde tutulursa b’li abuca söy-
lenişinin amuca’dan daha eski olması gerektiği anlaşılır. Nitekim eski bir kaynak-
ta, kelimenin, bu tahminimizde yanılmadığımızı gösteren, çok farklı bir yazılışı 
ile karşılaşıyoruz. XVI. yüzyıl ortasında (1551’de) Ankaralı dil ve din bilginlerin-
den P r Mehmed bin Yūsuf tarafından tertip olunan Arapça-Türkçe bir sözlükte, 
Tercemān’da, amca kelimesi َّاَبِجە yazılış ve söylenişi ile geçmektedir (Tercemān, c. 

2, v. 22 b, c. 3, v.).25 

Bu imlâ kelimenin Arapça asıllı olmadığını gösteren kuvvetli bir delildir. 
amuca ~ amıca ~ amca kelimesi Arapça ʿamm’dan türemiş olsaydı, XVI. yüzyılda 
Arapça-Türkçe üç ciltlik koca bir sözlük yazmış olan P r Mehmed bin Yūsuf gibi 
bir dil ve din bilgininin bu hususu, hiç değilse imlâda, belirtmesi gerekirdi. اَبِجە ke-
limesinin Arapça  ّعم kelimesi ile etimolojik bir ilgisi olmasa gerektir. Bu kelime iki 
vokal arasındaki b konsonunun daha sürekli olan m sonantına değişmesi ve dar 
düz vokalin yuvarlaklaşması ile ilkin amıca~amuca söylenişlerini kazanmış, son-
ra da yanlış tahlil neticesi Arapça ʿamm kelimesi ile ilgili sanılarak عموجە tarzında 
yazılmaya başlanmış olmalıdır.26 

O halde, tesbit edebildiğimiz en eski şekli abıca olan bu amca kelimesi nasıl 
teşekkül etmiştir? 

                                                             
18  Kırgız Sözlüğü, II, s. 482. 
19  Wb., I, s. 649. 
20  Wb., I, s. 946. 
21  Yakut Sözlüğü, s. 272. 
22  Aynı yer. 
23  Aynı yer. 
24  Wb., I, 1312. 
25  TTS, II, s. 1. (Kelimenin Arap harfli imlâsı için Dil Kurumunda saklı orijinal fişlerden 

faydalanılmıştır.)  
26  Türkçe alav~alev kelimesi de önceleri ااَلو şeklinde yazılırken (bkz. TTS, IV, s. 15) 

sonraları böyle bir yakıştırma ile Arapsılaştırılmış ve علو ,عالو  tarzında yazıla-
gelmiştir. 
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Biz yaptığımız araştırma ve karşılaştırmalar sonunda bu kelimenin aba 
aça-sı veya aba eçe-si “babanın ağabeyi” tarzında Türkçe bir terkipten gelişmiş 
olabileceği kanaatine vardık. Bu görüşümüzü destekleyen ve kuvvetlendiren de-
liller, buraya kadar getirdiklerimizle birlikte, şunlardır: 

l. Türk dil ve lehçelerinde anne, baba, kardeş vb. gibi tek kelime ile adlandı-
rılan akrabalar dışında kalan aile yakınları, umumiyetle, bunlara olan yakınlıkları 
belirtilmek suretiyle adlandırılmaktadır: TT anneanne (<anne anne-si), babaan-
ne (<baba annesi), Eski Osm. ana ata-sı “annenin babası olan dede”,27 ata ata-sı 
“babanın babası olan dede”,28 Müh. ata eke-si (eke: abla) “babanın kız kardeşi, 
hala, 29,”العمة Yak. ebige ~ öbüge ~ ömüge “anne veya babanın dedesi, dede, ni-
ne” ~ Tel. öbögö “pradyed-der Urahn, Urvater” ~ Sag., Koyb. öbekke “ibid.” 
(<*ebe eke-si “ninenin annesi, ninenin babası?”; krş. Yak. ebe “nine”, Kzk. eke 
“baba”), Yak. ebige ese “dedenin dedesinin dedesi, onun kardeşi”,30 (Yak. ese 
“dede, büyük baba”). 

tāy ~ tay ~ dāy ~ dayı (<taġay ~ taġayı) kelimesi ile kurulan akrabalık ad-
ları için makalemizin ikinci kısmına bakınız. 

2. Bazı Türk dil ve lehçelerinde “amca” karşılığı olarak kullanılan tabirler de as-
lında “babanın ağabeyi, babanın erkek kardeşi” mânasında birer terkip olmalıdır: 

Yak. abaġa “l. kabilenin en yaşlısı, 2. Özb. babanın büyük kardeşi, büyük am-
ca, öz amca, baba tarafından dedenin büyük kardeşinin oğlu, dedenin kardeşi, 
babanın öz amcası, büyük dedenin kardeşi”31 ~ Kum. abaġa “Onkel, auunculus32 
~ Tel., Çağ. abaġa ʿbrat ottsa-Vatersbruder, Onkel”33 ~ Alt., Leb., Kmd. abaġay 
“ibid”,34 Çağ. abaḳa “brat ottsa-Vatersbruder”35 (<*aba aġa-sı “babanın ağabe-
yi”?); Tel., Alt. ataça “l. starşiy brat, dyadya-alterer Bruder, Onkel”36 (<*ata aça-sı 
~ ata eçe-si “babanın ağabeyi, erkek kardeşi”?); Kırg., Kar. aġaça 
“dyadya-Onkel”37 (<*aġa aça-sı ~ ağa eçe-si “babanın ağabeyi, erkek kardeşi”?). 

                                                             
27  TTS, IV, s. 21. 
28  TTS, IV, s. 49. 
29  Abdullah Battal, İbnü Mühenna Lûgati, İst. 1934, s. 12. 
30  Yakut Sözlüğü, s. 297. 
31  Yakut Sözlüğü, s. 1. 
32  K. Grønbech, Komanisches Wörterbuch, Kopenhagen 1942, s. 27. 
33  Wb., I, 622. 
34  Aynı yer. 
35  Aynı yer. 
36  Wb., I, 502. 
37  Wb., I, 150. 
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3. aba kelimesi Türkçede “baba” mânasında kullanılmış ve kullanılmaktadır. 
Divanü lûgat-it-türk’teki iki aba kelimesinden biri “baba” mânasındadır.38 Kök-
türk yazıtlarında geçen eçü apa “ecdat” tabirindeki apa gerek şekil gerekse mâna 
bakımlarından Kâşgarlı’daki aba “baba” kelimesine çok yakındır. Orta Türkçede-
ki kullanılış alanı hakkında şimdilik Divan’daki kayıttan başka bir bilgiye sahip 
olmadığımız bu aba “baba” kelimesi “baba, dede, ihtiyar, amca, ağabey” gibi çeşit-
li mânalarla bazı lehçelerde bugün de yaşamaktadır: 

Tel., Şor, Sag. aba “otets-der Vater”,39 Sag. uluġ aba “dyed- der Grossvater”,40 
Tel. abay “otets-der Vater”41. 

4. aça ~ eçe kelimesi de Türkçede, umumiyetle, “yaşça büyük kardeş, ağa-
bey, abla” mânaları ile kullanılmış ve kullanılmaktadır. Bu kelimeye aça 
(açamḳa) imlâsı ile eski Türk yazıtlarında rastlıyoruz.42 aça kelimesinin bir akra-
ba adı olduğu anlaşılmakla beraber mânası metinden kesin olarak çıkarılamıyor. 
Divanü lûgat-it-türk’te eçe kelimesi “büyük kız kardeş, abla” diye mânalandırıl-
mıştır.43 Bu kelimeyi Uygur metinlerinde “ağabey, büyük erkek kardeş” mânası 
ile buluyoruz.44 Eski Anadolu Türkçesinde ece, “reis, ulu, pir, ileri gelen” 
mânasında kullanılmıştır.45 

Bu kelime bugünkü Türk dil ve lehçelerinde aça, aca, eçe, ece gibi çeşitli söy-
lenişlerle daha çok “abla, anne, yaşlı kadın” mânalarında kullanılmaktadır. Bu-
nunla beraber bazı lehçelerde “ağabey, büyük erkek kardeş” mânası ile de yaşa-
maktadır: 

Tel., Alt. aça “l. starşiy brat”.46 

Kelime bu mânası ile çeşitli Anadolu ağızlarında da yaşamaktadır: 

eçe “ağabey” (Kesim-Maraş),47 aca “ağabey” (Yürükler: Eğridir-Isparta),48 
ece “ağabey (Çakırlar-Akşehir, Beyşehir-Konya, Demirciler-Gebze, Akhisa-Geyve, 

                                                             
38  I., s. 86. 
39  Wb., I, 620. 
40  Aynı yer. 
41  Wb., I, 621. 
42  H. N. Orkun, Eski Türk Yazıtları, III, s. 119, Çakul V. yazıtı. 
43  I, s. 86. 
44  A. Caferoğlu, Uygur Sözlüğü, s. 50. 
45  TTS, I, s. 252. 
46  Wb., I, s. 502. 
47  SDD, II, s. 505. 
48  SDD, I, s. 66. 
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Söke, Alihan-Çine, ve başka ağızlar),49 ece “erkek kardeş” (Denizli, Erzi-Dörtyol, 
Seyhan),50 eci “büyük erkek kardeş, ağabey” (Çaparlı aşireti-Giresun, Sungur-
lu-Çorum).51 

5. Anadolu ve Rumeli ağızlarında “kayın birader, karının veya kocanın erkek 
kardeşi” mânasında olmak üzere kayınça ~ kayınçı52 ~ kayinci53 kelimesi kulla-
nılır. Bu kelimenin birinci unsuru olan kayın mâlûmdur. İkinci unsurunun da 
“ağabey, erkek kardeş” mânasındaki aça ~ eçe olması kuvvetle muhtemeldir: 
*kayın eçe>kayınça ~ kayınçı ~ kayinci. 

6. Nihayet, Kumandı lehçesinde “hala” mânasında bir abıça kelimesi vardır.54 
Bu kelime “baba” mânasındaki aba kelimesi ile “abla, büyük kız kardeş 
mânasındaki aça ~ eçe kelimesinden teşekkül etmiş olmalıdır: *aba eçe-si “ba-
banın ablası veya kız kardeşi, hala”>abıça. 

İşte, bütün bu deliller karşısında biz, amca (<abıca) kelimesinin aba eçe-si 
“babanın ağabeyi veya erkek kardeşi” tarzında bir terkipten geliştiği kanaatine 
varıyoruz. 

2. teyze. 

Etimolojisi karanlık olan Türkçe akrabalık adlarından biri de “annenin abla-
sı veya kız kardeşi” mânasında olan teyze kelimesidir. Bu akrabalık adı da, 
Radloff’ta, amca gibi sadece Türkiye Türkçesine mahsus bir tabir olarak kayde-
dilmiştir.55 Gerçekten, öbür Türk dil ve lehçelerinde, teyze kelimesinin etimolojik 
karşılığı olabilecek herhangi bir kelimeye rastlanmıyor. 

Kelime belli başlı Osmanlıca sözlüklerinde تيزه imlâsı ile kaydedilmiş bu-
lunmaktadır.56 XVII. yüzyıl ortalarında (1665’te) Roma’da basılmış olan bir İtal-

                                                             
49  SDD, II, s. 503-504. 
50  Aynı yer. 
51  Aynı yer. 
52  Kocaeli ağzı. 
53  Hamit Zübeyr-İshak Refet, Anadilden Derlemeler, Ankara 1932, s. 213: kayinci 

(Samsun): kayın birader. 
54  Wb., I, 629: abıça (Kuman.) “tetka po ottsu-die Tante von Vatersseite”. 
55  Wb., I, 1012: teyze (Osm.) “sestra materi-die Mutterschwester”. 
56  Büyük Türk Lûgati, III., s. 230; Kamus-u Türkî, s. 457; Redhouse, s. 619; Zenker, s. 

333; Bianchi, s. 569. 
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yanca-Türkçe sözlükte de kelimeye َّتَْيزه imlâsı ile rastlıyoruz.57 Bu kayıtlar bu-
günkü teyze söylenişinin epeyce eski olduğunu göstermektedir. 

Daha eski devirlere doğru inildikçe kelimenin Osmanlıcadaki imlâsından ve 
bugünkü söylenişinden oldukça farklı yazılışları ile karşılaşılır. XVI. yüzyıl ürün-
lerinden Farsça-Türkçe bir sözlük olan Cāmiʿ-ül-fürs’te kelime طايزه imlâsı ile gö-
rülüyor.58 Yine XVI. yüzyılda yazılmış Arapça-Türkçe bir sözlükte, 
Bābūs-ül-vāsıt’ta, teyze kelimesine ديه زه  yazılışı ile rastlıyoruz.59 XIV. yüzyıl 
ürünlerinden Erzurum’lu Mustafa Darir’in ünlü Fütūh-uş-şām tercümesinde ke-
lime, 3. şahıs iyelik eki ile, ديازاسى şeklinde,60 yine XIV. yüzyılda Aydınoğlu 
Mehmed Bey adına Arapçadan tercüme edilen Ḳıṣaṣ-ı enbiyā’da ise, 3. şahıs iye-
lik ekli ve harekeli olarak, َديََزسي tarzında geçmektedir.61 

Eski Türk dili yadigârları teyze kelimesinin Oğuzlara komşu bulunan Kıpçak 
Türklerine de yabancı olmadığını göstermektedir. Kilisli Muallim Rifat tarafindan 
istinsah edilen Kitāb-ül-idrāk li-lisān-il-etrāk haşiyesinde, kelimenin, bir yerde 
dayıza,62 başka bir yerde de dıyaza veya diyeze okunabilecek tarzda yazılmış ol-
duğu anlaşılıyor.63 Arap harfli imlâlarını tesbit etmek imkanını bulamadığımız bu 
şekillerden birincisinin, ön vokalli olarak, deyize suretinde de okunabileceğini 
söyleyebiliriz. 

İşte, teyze kelimesinin tesbit edebildiğimiz en eski yazılışları bunlardır. Bu 
yazılışlara göre teyze kelimesinin eski söylenişleri olarak şunları biliyoruz de-
mektir: tayaza veya tayıza, dayaza veya deyeze, dayıza veya deyize, diyaza veya 
diyeze. Aşağı-yukarı üç yüzyıllık bir devreyi temsil eden ve Oğuz-Kıpçak sahala-
rına ait olan bu çeşitli söylenişlerin en eskisi, kelimenin aslına en yakın olanı 
acaba hangisidir? Bunu tesbit etmek de güç olmayacaktır. Kelime başındaki t>d 
ötümlüleşmesi dikkate alınırsa, Cāmiʿ-ül-fürs’teki t’li şeklin öbür d’li şekillerden 
daha eski olması gerektiği anlaşılır. t’li tek şeklin ط ile yazılmış olması da kelime-

                                                             
57  Bernardo da Parigi, Vocabolario Italiano-Turshesco, Roma MDCLXV, Tom. III, s. 

2454: Zia da canto di madre: َّتَْيزهَّ خاَلَتە 
58  TTS, IV, s. 193. 
59  TTS, IV, s. 193. 
60  TTS, III, s. 170. (Kelimenin Arap harfli imlâsı için Dil Kurumu’nda saklı orijinal fişten 

faydalanılmıştır.)  
61  TTS, I, s. 182. (Kelimenin Arap harfli imlâsı için Dil Kurumu’nda saklı orijinal fişten 

faydalanılmıştır.)  
62  Velet İzbudak, El-idrâk haşiyesi, s. 14. 
63  El-idrâk haşiyesi, s. 16 (Buradaki diyaza okunuşu vokal uyumuna aykırı olduğu için 

dıyaza tarzında düzeltilmiştir). 
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nin aslında art vokallerle teşekkül ettiğini gösteren kuvvetli bir delildir. Öyle ise 
kelimenin asla en yakın söylenişi tayaza veya tayıza’dır. 

Tesbit edebildiğimiz en eski şekli tayaza ~ tayıza olan bu kelime acaba nasıl 
teşekkül etmiştir? Hangi kök ve ek veya hangi birleşik unsurlardan ibarettir? Bu 
soruyu cevaplandırmaya girişmeden önce bugünkü Türk dil ve lehçelerinde “tey-
ze” karşılığı olarak kullanılan kelime veya birleşikleri görmek faydalı olacaktır. 

Bugünkü Türk dil ve lehçelerinden bazılarında “teyze” karşılığı olarak şu 
birleşikler kullanılmaktadır: 

Yak. tāy aġas//tāy eciy “Söyleyenin cinsi ne olursa olsun: ana cihetinden bü-
yük kadın akraba: a. annenin dayısının oğlunun kızı, b. teyze, c. annenin teyzeza-
desi, d. annenin halası yahut teyzesi”,64 Oyr. taay-ece “tetka po materi”65, Kırg. tay 
ece “sestra materi (starşaya i mladşaya)”,66 Alt. tay yeñe//tay eye “tetka po 
materi-Tante von Mutterseite”,67 Tuva. daay-ava “tetya”,68 Kklp. dayı apa 
“starşaya i mladşaya sestrı (materi)”.69 

Bu birleşiklerde dikkati çeken nokta, ilk unsurun, farklı söylenişlerle, hep-
sinde ortak oluşudur. “Anne tarafından akrabalık” ifade eden bu tāy ~ tay ~ daay 
~ dayı kelimelerinin aslında bir kelimenin, taġay ~ taġayı (>Türkiye Türkçesi: 
dayı) kelimesinin, bugünkü çeşitli söylenişleri olduğu açıktır: taġay>tāy ~ dāy, 
taġayı>dayı. Eski ve Orta Türkçede “annenin ağabeyi veya erkek kardeşi” 
mânasında kullanılmış olan taġay ~ taġayı70 kelimesi Yakutçada ve Türk lehçele-
rinin çoğunda bugün de yaşamaktadır. Kırgız lehçesinde bu kelime iki ayrı yönde 
gelişerek taġa ve tay şekillerini vermiştir. taġa şekli kelimenin asıl mânasını de-
vam ettirmekte, tay ise umumi bir mâna ile “anne tarafından akrabalık” ifade 
eden bir tabir olarak çeşitli akrabalık adlarının terkibinde kullanılmaktadır: tay 
ata “annenin babası, anne tarafından dede”, tay ene “annenin annesi, anne tara-
fından nine”, taa-ceñe (<tay ceñe) “annenin büyük kadın akrabası, annenin bü-
yük erkek akrabasının karısı”.71 

                                                             
64  Yakut Sözlüğü, s. 7: tāy agas; s. 274: tāy eciy. 
65  Tıdıkov, Rusça-Oyrotça sözlük, s. 237: tetka po materi “taay ece”. 
66  K. K. Yudahin, Kirgizsko-russkiy slovar’, s. 476. 
67  Wb., III, 765. 
68  A. A. Pal’mba∫, Russko-tuvinskiy slovar’, s. 603: tetya “daay-ava”. 
69  N. A. Baskakov, Karakalpaksko-russkiy slovar’, s. 157. 
70  taġayı şekli Mukaddimet-ül-edeb’de geçmektedir. Bkz. N. N. Poppe, Mongol’skiy 

slovar’ Mukaddimat al-adab, I-II, Moskva-Leningrad 1938, s. 407: taġayı طغايى 
“dyadya po materi”. 

71  Kırgız Sözlüğü, II, 717. 
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Anne tarafından çeşitli akrabaların bu tarz terkiplerle adlandırılmasına baş-
ka lehçelerde de rastlıyoruz: Yak. tāy balıs (balıs: yaşça küçük kadın veya kız) 
“anne veya nine tarafından küçük kadın veya kız akrabalar; teyze kızı, annenin 
teyzezadesi, annenin teyzesinin kızı”,72 Alt. tay yeste (yeste: enişte) “teyze koca-
sı, enişte”,73 Oyr. taay ada ~ tayda (ada: baba) “anne tarafından dede”,74 Sag. tay 
iye (iye: anne) “anneanne, nine”,75 Kklp. dayı ata “anne tarafından dede”,76 Kklp. 
dayı şeşe (şese: anne) “anne tarafından nine”.77 

“Teyze” mânasındaki terkiplerin ikinci unsuruna gelince: Yak. tāy eciy, Oyr. 
taay-ece ve Kırg. tay ece terkiplerinin “büyük kız kardeş, abla” mânasında olan 
eciy ~ ece (<eçe), Kklp. dayı opa, Tuva. dooyara terkiplerinin ise “büyük kız kar-
deş, abla” mânasında başka bir Türkçe kelime olan apa ~ ava (<aba<apa) ile 
teşkil edildikleri görülüyor. Alt. tay eye terkibindeki eye’nin mânalarından biri 
de “büyük, kız kardeş, abla” dır.78 “Teyze” mânasındaki terkiplerden sadece Alt. 
tay yeñe, “ağabeyin karısı, amcanın karısı, dayının karısı” demek olan yenge ke-
limesi ile kurulmuştur. Burada yeñe<yenge kelimesinin Altaycada “teyze, hala” 
mânasında kullanıldığını da hatırlamak yerinde olur.79 

Biz, çeşitli Türk dil ve lehçelerinde “teyze” karşılığı olarak kullanılan bu ter-
kipleri göz önünde tutarak, Türkiye Türkçesindeki teyze (<tayaza ~ tayıza) ke-
limesinin de bu çeşit bir terkipten geliştiği kanaatine varıyoruz. Bu terkip *tay 
eze-si veya *tayı eze-si olabilir. 

*tay//tayı eze-si terkibinin ikinci unsuru olan eze kelimesi Türkçede “büyük 
kız kardeş, abla” mânasında kullanılmış eski bir kelimedir. Kâşgarlı eze kelime-
sini “büyük kız kardeş” diye mânalandırıyor ve bu kelimenin Oğuzca olduğunu 
tasrih ediyor.80 Kelime Abu Hayyan’da “teyze” mânası ile kayıtlıdır.81 Daha ziyade 
Oğuz-Kıpçak grubuna ait bir tabir olduğu anlaşılan bu kelime Anadolu ağızların-

                                                             
72  Yakut Sözlüğü, s. 63. 
73  Wb., III, 766; tay yeste “tetkin muj-der Mann der tante (von Mutterseite). 
74  Tıdıkov, Rusça-Oyrotça sözlük, s. 53: dyed po materi “taay ada”. 
75  Wb., III, 766: tay iye “babuşka po materi”. 
76  Karakalpaksko-russkiy slovar, s. 58: dayıata “dyed po materi” 
77  Aynı eser, s. 157: dayı şeşe “babuşka”. 
78  Wb., I, 720: eye (Alt., Şor, Tel.) “sestra ottsa ili materi, tetka, starşaya sestra”. 
79  Wb., III, yeñe (Alt., Tel.) “jena starşego brata, jena dyadya po ottsu, tetka”. 
80  Kâş., I., s. 90. 
81  Kitâb-ül-idrak li-lisan-il-etrâk, s. 13. 
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da bugün de yaşamakta ve “teyze, hala, yenge” gibi yaşça büyük kadın veya kız 
akrabaları adlandırmakta kullanılmaktadır.82 

teyze kelimesinin vurgusunun ilk hece üzerinde olması da, onun, *tay//tayı 
eze-si “dayı ablası, anne cihetinden yaşça büyük kadın veya kız akraba” tarzında 
bir terkipten geliştiği yolundaki görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. Terkibin ilk 
unsuru üzerinde bulunan grup vurgusu çeşitli fonetik değişme ve gelişmelere 
rağmen, yerini korumuş olmalıdır. 

                                                             
82  SDD, 2, s. 567: eze “1. teyze (Urla, Kuşadası, İzmir; Harput, Elâzığ; Van; Zile; Muş; Er-

zurum; Konya; Bayburt; Arapkir; Erzincan), 2. Hala, babanın kızkardeşi (Erzurum; 
Zile), 3. Yenge (Zile)”. 



 

24 

“YANLIŞ TÜRKÇE” KILAVUZU 
 

Türk Dil Kurumu Sade Türkçe Kılavuzu’nun ikinci baskısını yayımladı. Söz-
lük Kolu Başkanı Mehmet Ali Ağakay tarafından hazırlanan bu eserin yeni baskı-
sı küçük boyda 205 sayfadır. Kılavuz’un ön sözünde belirtildiğine göre bu kitap 
“temiz Türkçe yazmak, olabildiği ölçüde yabancı sözcüklerden kaçınmak isteyen 
eli kalem tutanlara yardımcı olmak” maksadıyla hazırlanmıştır. Sade Türkçe Kı-
lavuzu, şayet doğru adlandırılmışsa, bize biraz gereksiz bir eser gibi geliyor. 
Çünkü eli kalem tutan herhangi bir kimse, elinden geldiğince sade ve temiz bir 
dille yazmak istiyorsa, bu işi zaten yardımcısız başarır. Yok, eğer böyle bir niyeti 
yoksa, yazılarında Osmanlıca kelimeleri kullanmaktan zevk duyuyorsa, o takdir-
de önüne bir değil bin Sade Türkçe Kılavuzu koysanız yine bildiğini okuyacak ve 
yazacaktır. Bu noktayı böylece kaydettikten sonra esere, eserde yer alan kelime-
lere ve karşılıklarına geçelim.  

Kılavuz’un ön sözünde yeni baskının taşıdığı nitelikler sayılırken ilk olarak 
“Kullanıldığı artık hiç görülmiyen birtakım Osmanlıca sözcükler kitabın kadro-
sundan çıkarılmıştır.” denildiğine göre biz de eseri önce bu bakımdan gözden ge-
çireceğiz. Kitabın ilk on sayfasında yer alan yabancı kelime ve terkipler arasında 
şunlar da var: abıru, acûl, adavet, adem, ademi iktidar, ademi imkân, ademi imti-
zaç, ademi mesuliyet, ademi mevcudiyet, ademi mutabakat, ademi tecavüz, adlâ, 
affı hususi, affı umumi, âguş, ağyar, âhar, ahfat, ahiren, ahlâf, ahvali sıhhıye, ahva-
li şahsiye, ahzü ita, akdem, âkilül haşayiş, âkilül lühum, aksayı şark, akur, 
alâhalihi, alâkabahş, alâküllihal, alâmeleinnas, aleddevam... 

Şimdi sade Türkçe ile yazmak isteyen bir yazarın bu gibi Osmanlıca kelime 
ve terkipleri kullanacağı, kullanabileceği düşünülebilir mi? Bu kelime ve terkip-
lerin çoğu zaten artık kullanılmıyor, bir kısmı ise yaşlı Osmanlıcacı neslin dilinde 
ve kaleminde son günlerini yaşıyor. Genç nesilden yazarların, sanatçıların bu ke-
lime ve terkipleri bilmelerine, kullanmalarına yaşlı Osmanlıcacıların da bu yaş-
tan sonra dillerini düzeltmelerine, sadeleştirmelerine imkân ve ihtimal yok. Öyle 
ise bu kabristan yolcusu kelime ve terkiplerin Kılavuz’da işleri ne? On sayfada 
böyle en az 60 kelime var. Eser 200 sayfa olduğuna ve her sayfada ortalama 60 
kelime bulunduğuna göre, Kılavuz’daki 5000 kelimedan aşağı yukarı 1200’ü ki-
taba boşuna alınmış demektir. Emeğe ve masrafa yazık.  

Eserde yabancı asıllı kelimelere verilen karşılıklara gelince... İtiraf etmek gerekir ki bu 
karşılıkların çoğu isabetsiz, sevimsiz, Türkçe olduğu şüpheli ve bir kısmı da yanlıştır. Yan-
lışlar 1. sayfanın ilk kelimesinden başlıyor. Kılavuz’daki yabancı kelimeler dizisinin başın-
da abıhayat bulunmaktadır. Bu Farsça terkip bengi su diye karşılanmış. Bengi kelimesi Es-
ki ve Orta Türkçedeki bengü, mengü olacak. Bu kelime, bilindiği gibi, “ebedî, daimî, sonsuz” 
manasında sıfattır. O takdirde “bengi su” terkibi “ebedî su” demek olur ki, saçmalığı bir ya-
na abıhayat’ın karşılığı olamaz. Bilindiği gibi abıhayat, içene sonsuz hayat verdiği onu 
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ölümlülükten kurtardığı söylenen efsanevi bir sudur. Bu su Türkçede, olsa olsa hayat suyu, 
ölmezlik suyu, ölümsüzlük suyu gibi terkiplerle ifade edilebilir. Nitekim bu kelime Eski 
Osmanlıcada, doğru olarak, dirilik suyu diye karşılanmıştır (bkz. Tanıklarıyla Tarama Söz-
lüğü, I, s. 210). Yanlışlara hemen her sayfada rastlanıyor. Kılavuz’un 3. sayfasında ahmak 
kelimesi budala ile karşılanmış. Bundan daha akılsızca bir iş olabilir mi? Ahmak Arapça ise 
budala necedir? O da Arapça değil mi? Üstelik ahmak kelimesinin en az budala kadar yay-
gın olmadığını kim iddia edebilir? Bu Sade Türkçe Kılavuzu mudur, yoksa Eş ve Yakın 
Mânalı Kelimeler Sözlüğü mü? 

6. sayfada bir yanlış var ki bundan öncekilere ve sonrakilere rahmet okutu-
yor. O da şudur: âmâ kelimesi kör, gözsüz diye karşılanmış. Bir defa âmâ’ya kör 
demek yetişmez. İki gözü kör demek gerekirdi. Çünkü âmâ’ya kör de denir ama 
her kör âmâ değildir. Sonra kör olan âmâ olan gözsüz müdür? Körün de âmânın 
da gözü veya gözleri vardır, fakat görmez. Âmâya gözsüz demek sağıra kulaksız 
demek gibi bir şeydir. Bir göz hekimi olan Mehmet Ali Ağakay hiç değilse bu âmâ 
kelimesini doğru karşılayabilmeli idi.  

Eserdeki öz Türkçe karşılıklar arasında da çok yanlışlar var. 4. sayfada akıl 
kelimesi us’la karşılanmış. Eski ve Orta Türkçede akıl mânasında kullanılmış 
olan bu kelime bugün sadece uslu sıfatında yaşıyor ki bu da “akıllı” demek değil-
dir, yaramaz’ın zıddıdır. Yine aynı sayfada akit kelimesinin karşısında bağıt var. 
Akit veznindeki bu kelimenin kökü belli ki bağ’dır; fakat bunun sonundaki t ne-
dir? İsimden yine isim yapan böyle bir ekimiz var mıdır? Yoksa, hangi yetki ile 
bağıt gibi bir kelime türetilebiliyor? Âkil baliğ karşılığı olarak da erin denilmiş. 
Türkçede böyle bir kelime olmadığı gibi uydurmaya da lüzum yoktur. Çünkü er-
gin’le ergen vardır. Akran sıfatının Türkçede ilk akla gelen karşılığı yaşıt’tır, değil 
mi? Sade Türkçe Kılavuzu’nda akran’ın karşısında bu güzel kelimeyi boşuna 
aramayın, bulamazsınız. Bunun yerine üç tane üçü de birbirinden baskın karşılık 
var: boydaş, taydaş, öğür. Beğen, beğendiğini kullan. 

Bu kılavuz yabancı asıllı kelimelerin Türkçe karşılıklarını gösterdiğine göre 
bunların içinde yabancı asıllı olanlarının bulunmaması gerekir, değil mi? Ne ge-
zer, ahmak kelimesini budala ile karşılayan bu kitapta Türkçe sanılıp konulan 
karşılıklar arasında bir yığın yabancı asılllı kelime var. İşte bunlardan birkaçı: 
amma=kamu, bakire=erden, âlem=acun, hedef=amaç, hudut=sınır, mua-
dil=denk, esas=temel, siyaset=siyasa, siyasi=siyasal, zaruret=zorunluluk, zaru-
rî=zorunlu. Türkoloji öğrenimi yapan bir gencin bile kolayca bileceği gibi saydı-
ğımız karşılıklardan kamu orta Farsça hamag’dan, erden Sanskritçe ratna’dan, 
acun Soğdça ajun’dan, amaç Farsça âmâç’dan, sınır Grekçe sinoron’dan, denk 
Çince teng’den, temel Grekçe temelion’dan, siyasa Arapça siyaset’ten, zorun ve 
zorunluluk da Farsça zûr’dan gelmektedir.  

Eserdeki yanlışları birer birer saymaya kalkışsak makale değil, ayrı bir kitap 
yazmak gerekecek. Bu kadarı okuyuculara yeter sanırız. Son olarak şunu söyle-
yelim: eserin adı yanlış konulmuştur. Buna Sade Türkçe Kılavuzu değil, Yanlış 
Türkçe Kılavuzu denilmeliydi.  
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Fred W. House-Holder JR. and Mansour Lotfi. Basic Course in Azerbai-
jani. (Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series, 45). Pp. 
xiii+275. Bloomington: Indıana University Press and The Hague: Mouton 

Co., 1965. 
 

Azerbaijani or Azerbaijan Turkic belongs to the southern or southwestern 
(Oghuz) branch of the Chuvash-Turkic family of languages. Other languages be-
longing to this group are Turkish, Gagauz and Turkmenian. Like Gagauz, Azerbai-
jani is so close to Turkish that it may well be regarded as a dialect of the latter. It 
is spoken by more than six million Turks who are almost equally divided be-
tween Northern Azerbaijan (now a Soviet Socialist Republic on the western 
shore of the Caspian Sea, Baku being its capital) and southern Azerbaijan (now a 
northern province of Iran, Tabriz being its center). There are Azerbaija-
ni-speaking communities in Georgia, Armenia and Daghestan. Azerbaijani is also 
the native tongue of the Kashkais and Ainallus who live in the vicinity of Shiraz 
in southern Iran. 

Azerbaijan Turkic has been a literary dialect since the fourteenth century. It 
was the native tongue of such great poets as Nesīmī, ·abībī and FuΩūlī. Today 
Azerbaijani is the official language of the Soviet Socialist Republic of Azerbaijan, 
and is flourishing as a literary medium. Its use in Iran, however, is officially dis-
couraged by the government. 

Literature on Azerbaijani is plentiful in Russion and -of course- in the 
vernaular itself. In western European languages, however, the number of studies 
on Azerbaijan Turkic is very limited, and in English there is a serious lack of lit-
erature dealing with this Turkic dialect. If we disregard the rather sketchy work 
of C. G. Simpson, namely The Turkish language of Soviet Azerbaijan (Oxford, 
1957), Basic Course in Azerbaijani is the first voluminous book on Azerbaijani in 
a western European language, and therefore deserves appreciation. 

The book under review is designed to help those who wish to learn spoken 
Azerbaijani, and the dialect presented in the work is as closely Tabrizi as possi-
ble. Although only the names of the two chief authors are given on the cover, 
Basic Course in Azerbaijani seems to be the product of a collective work of a 
larger group of individuals. As we learn from the introduction, all the Azerbaijani 
text of basic sentences, exercises and conversations is the original work of 
Mansour Lotfi of Marand; the pronunciation and analysis sections and chapters 
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on spelling are the work of Fred W. Householder jr.; Salim Neysari of Tabriz has 
been consulted and many points of the original text have been checked with him; 
the special chapter on the Baku dialect has been prepared with the help of Yusuf 
Kachramanoglu from Baku; the whole book whose original draft was prepared in 
1952-54 was condensed and rechecked by Gerd Fraenkel in 1959-60 with the 
help of Parvin Atai from Tabriz (the latter has also helped considerably with the 
preparation of the vocabulary); finally, final proofreading and completion of the 
vocabulary are the tasks of Harold Battersby. 

Basic Course in Azerbaijani is based in plan, form and method on the series 
begun in 1942 for the U.S. Armed Forces. The book comprises twenty-five units, 
three appendices and a glossary. There is also a small chapter on phonology at 
the beginning. Most of the units contain five different sections: Basic Sentences, 
Pronunciation. Analysis, Exercises and Conversations. Basic sentences are gen-
erally arranged in the manner of natural conversations on various topics such as 
getting around, meeting people, getting acquainted with friends, eating, going 
shopping, sightseeing, traveling, etc. Beside these basic sentences whose English 
equivalents are given, each unit also contains two shorter conversations. These 
conversations are not translated into English, but words occurring in them are 
found in the Basic Sentences section of the proper unit. Both the basic sentences 
and conversations are written so naturally, vividly and flowingly that Mansour 
Lotfi, the author, can only be congratulated for this excellent production of spo-
ken Azerbaijani. Each unit also contains a number of exercises (prepared by the 
same author) which help the student to check his knowledge of various gram-
matical forms explained in that particular unit and enable him to master them. 

Basic Sentences are followed by Pronunciation and Analysis sections. In 
pronunciation sections, sounds of Azerbaijani and all facts regarding the pro-
nunciation are fully explained with the help of examples chosen from the text 
and other sources. Certain sound contrasts are illustrated by means of word 
pairs such as ġïš “winter” versus ġuš “bird.” But most of the pairs are not real 
pairs from the point of view of a structuralist, e.g. ġïz “girl”: diz “knee”, süt “milk”: 
tut “catch!”, etc. Real pairs like ġïl “hair”: gil “clay” and duz “salt”: düz ‘”straight” 
could have been found easily by the author. A shortcoming of these sections is 
that certain important sound contrasts have not been illustrated at all. For ex-
ample, the contrast between the vowels ä and e should have been illustrated 
with good examples, because this contrast is one of the most important charac-
teristic features of Azerbaijan Turkic, e.g. äl “hand” versus el “people”, är “man, 
husband” versus er “early”, an “most” versus en “width”, etc. 
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As for the analysis sections, these are the sections in which grammatical 
facts about Azerbaijani are discussed and rules with regard to them determined. 
The author, himself being a structuralist, sets out from his observations of Azer-
baijani words and phrases, and arrives at conclusions with regard to the under-
lying grammatical rules. This is, of course, the only right method in trying to dis-
cover or rediscover the grammatical facts of a language. But it cannot be denied 
that it is always useful for a structuralist and descriptivist to check his findings 
with the data of traditional grammars and, in some cases, even with those of his-
torical and comparative studies. If such a checking is not made, there is always 
the danger of making some serious mistakes. Thus, for instance, in explaining 
forms like gedím “let me go, I shall go”, gédin “go!” (plural or singular polite) and 
gédiz id. on page 77, the author says: “The remaining forms (i.e., the forms just 
mentioned) may be analyzed as consisting of a suffix -(y)U- meaning imperative, 
followed by the personal endings of Unit 8 (i.e., those occurring in such forms as 
gäl-di-m “I came”, gäl-di-n “you (sg.) came” and gäl-di-z “you (pl.) came’’).” This 
analysis is, of course, wrong. It is obvious from the difference in accentuation 
that the form gedím does not belong to the same category as gédin and gédiz. 
The fact is that gedím is the 1st person singular of the voluntative and goes back 
to a *gediyim which, in its turn, has developed from *gedäyim (compare the lat-
ter with the corresponding Turkish form gideyim). Azerbaijani gedím and Turk-
ish gideyim go back to Old Turkic kītäyin in which the suffix element is -äyin. 
This suffix cannot be further analyzed. Therefore, the modern Azerbaijani form 
gedím can only be analyzed as ged-im, not as ged-i-m. As for the real imperative 
forms gédin and gédiz, the first cannot be analyzed as ged-i-n, but only as ged-in, 
-in being the imperative suffix of second person plural. The vowel in the suffix -in 
is a connective vowel in origin. As is known, in Old and Middle Turkic this suffix 
occurs as -ñ after vocalic stems, e.g., unama-ñ “do not agree!”, avla-ñ “hunt!”, etc. 
The latter, namely the form gédiz is a contraction of an older *gediniz which is 
nothing else than a double plural. 

The author of the analysis sections sometimes fails to identify certain 
grammatical forms and suffixes. Thus, analyzing such forms as ġala bil- “to be 
able to stay”, verä bil- “to be able to give”, diyä bil- “to be able to say”, etc. on 
page 157, he says: “Comparing the columns, we see a suffix -(y)A´ followed by 
some form of the verb bil- know. This -(y)A´ is identical with the optative suffix, 
and also with a gerundive suffix which we have not yet studied, and since there 
is no analogous phrase with a different ‘auxiliary’ verb than bil- we cannot say 
which of the two the -(y)A´ is (if either). The simplest procedure isto take 
-(y)A´bil- as a unit.” Here there is no reason to doubt that the suffix -(y)A´ of the 
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main verb is a gerundive suffix. The optative, being a finite verb form, cannot be 
followed by an auxiliary. The form in question is a typical example of what are 
called ‘gerund compounds’ in Turkic linguistics. A gerund compound consists of 
a gerund (main verb) plus a verb which functions as an auxiliary, e.g., Turkish 
al-ı ver- “to take something for someone”, gid-e dur- “to keep on going”, etc. 

The book under review is not a reference grammar of Azerbaijani. Therefore 
one should not expect to find grammatical facts about Azerbaijan Turkic ex-
plained in the proper order in it. Nor should he expect to get an answer to all 
questions regarding the grammatical structure of Azerbaijani. Thus, for example, 
plural forms are given in Unit 6, and after, among others, the declension of nouns 
in Unit 5; on pages 17 and 18, where the possessive suffix of the third person 
singular is explained as occurring as -s  or -s  after vowels, no mention has been 
made of whether this applies also to the word su “water”; in Units 22 and 23 
where the postpositions are discussed no mention has been made of the exist-
ence and use of sarï “toward” which governs the dative case and occurs several 
times in the texts, e.g., bulvara-sari “toward the boulevard” (p. 38), sänä-sarï 
“toward you”, bizä-sarï “toward us” (p. 183), etc. 

Throughout the book there are some mistakes regarding word-formation 
and etymology. Thus, the verb bäslän- “be raised” (p. 149) has nothing to do 
with the word bäs “enough” which is a borrowing from Persian. The verb bäslän- 
goes back to a *bäsilän- which has derived from *bäsi, a noun meaning “raising, 
breeding” (cf. Abū Ḥayyān, pp. 27 and 31: bisü/bis id.). The verb danïš- “to talk” 
(p. 133) is not the reciprocal or, to use the author’s term, “collective voice” of 
dan- “to deny”, but that of tanï- “to know, to know by acquaintance.” The causa-
tive suffix in durġuz- “to stand (tr.)” (p. 148) is not -Uz-, but -ġuz-, because the 
intransitive stem is only dur-. 

In this connection I would also like to draw attention to an old and general-
ly-accepted etymology in Turkic linguistics. It is generally believed that Turkish 
bıldır “last year” has developed from the phrase bir yıldır “it has been a year.” It 
seems that the author of the analysis sections shares this view, because he writes 
Azerbaijani bildir “last year” as bil-dir on pages 212 and 235, and analyzes it as 
bir=il-dir on page 343. This etymology cannot be correct, for we know that this 
word occurred as bïldïr even in the eleventh century (cf. Kāšġarī), a time by 
which the suffix -dïr had the phonetic shape turur! The word bïldïr is perhaps re-
lated to Middle-Turkic baldïr “first, first of the year” in such phrases as baldïr 
tarïγ “cultivation sowed in early spring.” baldïr qozï “first-born lamb”, etc. 
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As for the vocabulary section, it is the method of the authors to list homo-
nyms separately as independent items, e.g., baγ “bunch; band, bond, tie” and baγ 
“garden, park, orchard”, saγ “right” and sa-γ “well, alive, healthy”, etc. This rule, 
however, is not always observed. There are quite a few entries which look as if 
they have two entirely different meanings, e.g., ud-, ut- “ swallow; win (a game)” 
and udul- “be swallowed; be won” (p. 268), yanïl- “be burned; make a mistake” 
(p. 273), žilet, jilet “waistcoat, vest; safety-razor, razor blade(s)” (p. 275). Azer-
baijani ud- “to swallow” goes back to yūt-, whereas ut- “to win (a game)” to ut- 
again (cf. Kāšġarī yūt- “to swallow”, but ut- “to win a game”; cf. Also Turkmenian 
yuvut- “to swallow”<(yūt-, but ut- “to win a game”). It follows that these are two 
different verbs in origin. Similarly, two verbs of different origin have merged in 
modern Azerbaijani yanïl-: yanïl- “to be burned” is the passive voice of yan- “to 
burn”, but yanïl- “to make a mistake” goes back to yañïl-. As for the two žilet/jilet 
forms, the one meaning “waistcoat, vest” is a loanword borrowed from Russian, 
the other is a borrowing from Turkish, ultimately going back to English Gillette. 

The special chapter on the Cyrillic alphabet and the spelling system used in 
Soviet Azerbaijan, and that on the Baku dialect are useful. Another chapter deal-
ing with the Arabic script, however, would not have been out of place, because 
the Turks of Persian Azerbaijan still use this alphabet and there are quite a few 
publications in it. 

Throughout the book there are also some printing mistakes, e.g., tesäkkür 
(p. 32) instead of tešäkkür, görünlär (p. 77) instead of görsünlär, üs=milion (p. 
91) instead of üš=milion, sürun- (p. 263) instead of sürün-, sübhä (p. 263) in-
stead of šübhä (listed under s- in the glossary!), usax (p. 268) instead of ušax, 
etc. Most of these mistakes, however, are easily predictable. 

In conclusion, it should be remarked that, despite the errors and shortcom-
ings mentioned above, Basic Course in Azerbaijani can serve as a useful guide for 
those who wish to learn spoken Azerbaijani. It will also be welcomed by 
Turkologists as a valuable collection of material of the Tabriz dialect produced 
by native speakers. 
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BURLİNGAME’DE KAZANLI “YEŞLER TÜGEREĞİ” (GENÇLER KULÜBÜ) 
 

San Francisco’nun 15-20 mil kadar güneyinde Burlingame şehrinde 80-90 
hanelik bir Kazanlı (Tatar) topluluğu vardır. Bu ırkdaşlarımızın bir kısmı doğru-
dan doğruya Japonya’dan, bir kısmı da Türkiye’de bir müddet kaldıktan sonra 
Amerika’ya gelip yerleşmişler. Bazıları Türkiye’de evlenip geldikler için arala-
rında Türkiyeli Türkler de var ve Türkiye’de kalmış olanlar tabiatıyla Türkiye 
Türkçesini de çok güzel konuşuyorlar. Aralarında çok yakın ve samimi dostlarım 
var. Meselâ Salih Apakay, çok münevver ve efendi bir adam. Türk Kültürü’nü 
muntazam alır ve okur. Karısı Şemsiye hanım da çok muhterem ve münevver bir 
kadın. Ne ise asıl söylemek istediğim bunlar değil. Burlingame’deki ırkdaşlar mil-
liyetçi ve çalışkan insanlar. American Turco-Tatar Associaion (Amerikan Türk-
Tatar Derneği) adıyla bir de cemiyet kurdular. Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyet-
lerde bulunuyorlar. Geçen sene cemiyetleri için bir bina da satın aldılar. Şimdi bu 
binayı cemiyete daha elverişli bir duruma sokmak için tadil etmekle meşguller. 
Ayrıca Yeşler Tügereği adıyla bir Gençler Kulübü de kurmuşlar. Bu kulübün ga-
yesi çeşitli spor ve eğlenceler tertip ederek Tatar gençlerini bir arada tutmak ve 
yabancı muhit içinde dağılmalarını önlemektir. 

Yeşler Tügereği’ne mensup gençler bu sene, daha doğrusu geçen sene, 9 Ey-
lül 1966 gecesi Amerika’da ilk defa olmak üzere Tatarca bir piyes oynadılar. Bu 
piyes Kerime Nadir’in “Namus Bekçisi” adlı eserinden adapte edilmiş “Namus 
Sakçısı” adlı bir komedi idi. Beni de davet etmişlerdi. Gittim. San Mateo’da 
American Legion binasında büyük bir seyirci kütlesi karşısında bu oyunu üstün 
bir başarı ile oynadılar. Anayurtları olan Kazan’dan ve Türkiye’den binlerce mil 
uzakta zevk ve eğlenceleri pek bol olan bu muhitte bu gençlerin iki perdelik de 
olsa böyle bir piyesi sahneye koymaları büyük bir fedakârlıktır ve her bakımdan 
takdire lâyıktır. Bu hâdiseden okuyucularınızı ve Türk halk efkârını haberdar 
etmek istersiniz düşüncesiyle Kulübün başkanı Fuat Sadri’den bana bu husuta 
daha fazla malûmat vermesini ve mümkünse temsile ait bir iki fotoğraf da gön-
dermesini rica etmiştim. Biraz geç de olsa bu arzumu yerine getirdi ve bana ilişik 
olarak bulacağınız resimleri gönderdi. Bunları size postalıyorum. 
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TÜRK DİL VE LEHÇELERİNDE ÜNSÜZ İKİZLEŞMESİ 
 

1. Türkçedeki aslî uzun ünlüleri tesbitte kullanılabilecek başka bir ölçü de 
ünsüz ikizleşmesi (gemination) ya da ünsüz uzaması olayıdır. Tarihî ve bugünkü 
Türk dil ve lehçelerinde bol örnekleri bulunan ikizleşme olayı araştırıcıların 
ötedenberi dikkatini çekmiş olmakla birlikte, bu seslik (fonetik) olayın sebepleri 
üzerinde şimdiye kadar pek durulmamış, çok kere örnek vermek ve ikizleşen ün-
süzlere işaret etmekle yetinilmiştir. Yalnız A. von Gabain Brahmi metinlerinde 
sık sık rastlanan ikizleşme örnekleri dolayısıyla bir izah teşebbüsünde bulun-
muştur. Ona göre, ilk hece sonunda r, t, s, ş ve n seslerinde ve kelime içinde daha 
ileride r ve t seslerinde vukua gelen bu ikizleşme keskin bir şekilde sona eren bir 
heceden sonra gelen ünsüzlerin uzatılmasının yazıya aksetmesinden ibarettir.1 
Bizce bu izah belirsizdir; çünkü “keskin bir şekilde sona eren hece” ile neyin kas-
tedildiği belli değildir. Bu ibare ile “vurgu” mu kast ediliyor yoksa “ünlü niceliği” 
mi? Gabain açıkça ünlü niceliğinden bahsetmediğine göre ikizleşme olayını bu-
nunla ilgili görmüyor olmalıdır. 

Halbuki Türkçedeki ünsüz ikizleşmesi olayını pek çok halde kelimede aslî ya 
da ikincil uzun bir ünlünün varlığı ile izah etmek mümkündür. Açık hecedeki 
uzun ünlünün çekici etkisi ile sonraki hecenin başındaki ünsüz ikizleşir. İkizleş-
me (ünsüz uzaması) bir nevi karşılama (telâfi) uzamasıdır. Kaybolan ünlü uzun-
luğunun yerini ünsüz uzaması alır. 

Şimdi bunu Türk dil ve lehçelerindeki birkaç alınma kelime ile gösterelim: 

Özb. såddä “sade”<A. ساده; krş. Trkm., Özb. Oğuz (Abd. 130) sāda, Türk. vb. 
sade. 

Kum. (Buynak) tazza, taza “taze” (Benz. Fund., 397)<F. تازه; krş. Trkm. tāzä, 
Türk. tāze. 

Çuv. pattĭr “yiğit, bahadır”<*bātur: krş. Kırg., Oyr. bātır, Alt. pātır, Tuv. 
mādır<Uyg. baġatur<Mo. 

İkincil uzun ünlü bulunduran şu kelimelerdeki ikizleşme de ilgi çekicidir: 

Türk. (TTS) issi “sahibi”<* -si<*iyi; aş. bkz. 

Türk. ıssız<* -siz: krş. TTS IV 440 isüz “ıssız”. Muk. 324  “sahip”, 325 -leri 
“sahipleri, efendileri”<*iyi. 

                                                             
1  1. “Das Alttürkische”, Fundamenta l, Wiesbaden 1959, s. 26.  
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Uzun ünlülerin ikizleştirici etkisi kelimede ileriye doğru olduğu gibi geriye 
doğru da işler. İşte yine alınma kelimelerden birkaç örnek: 

Türk. cüzam, cüzzam<A. جذام 

Az. çaġġal “çakal”, Özb. Oğuz (Abd. 131) şakkal<Fars. شغال 

Az. (Muğan) harrın “harın”<A. حرون 

Trkm. (Yomud) maşşīn “makine” (İşler III, 1117), ed. maşīn<Rus. 

2. Ünsüz ikizleşmesi olayına tarihi ve modern Türk dil ve lehçelerinin he-
men hepsinde rastlıyoruz. D vānu luġāti-t-türk’teki ikizleşme örneklerinden şu 
aşağıdakiler kelimedeki aslî uzun ünlünün ilerleyici etkisi ile açıklanabilir: 

ikki “2” ~ iki (daha seyrek)<* ki; krş. Yen. ėki. Özb. vb. ikki, Türk., Az. 
iki<ikki. 

ikkiz “ikiz”<*e  kiz; krş. Çuv. yĩkĩr<*ekir ay. 

yetti ~ yeti “7”<*ye  ti: krş. Orh. yeti ~ yiti. Az. ye  ddi, Yak. sette, Türk., Trkm. 
yedi<*ye  ti. 

arrıġ “temiz”<*ārıġ; krş. Kırg. ārçı- “temizlemek”<Mo.<*ār-tı-=AT *ārıt-. 

Ünsüz ikizleşmesi örnekleri tarihî lehçelerden Brahmi yazılı Uygurca metin-
lerde de pek boldur. Gabain’in tesbit ettiği örneklerden2 şu aşağıdakiler aslî uzun 
ünlülerin etkisi ile meydana gelmiş olabilirler: 

ārra, ārā “ara”; IB, Trkm. āra. Yak. āra, āran. 

ārri-, āri- “temiz olmak”<*ārı-; yuk. bkz.  

ātti, ādhi “adı, ismi”<*āt-i; MK vb. āt. 

pirr ikindiske ~ bir, pir “1”<*b r; MK, Yak. b r. 

qānnim “kanım”, qām<*qān-ım; MK kān, Trkm. ġān.  

tāttir “tadar”<*tāt-ır; MK tātıġ, Trkm. dāt-, vb. 

3. D vānu luġāti’-türk’ten başlayarak, tarihî metin ve sözlüklerle modern 
Türk dil lehçelerinde rastlanan ve aslî uzun ünlülerin etkisi ile meydana geldik-
leri belli olan ünsüz ikizleşmesi örnekleri alfabetik sıra ile aşağıya çıkarılmıştır: 

Özb. åççiq, YUyg. aççiq, Kum. aççı, Kzk. aşçı, Kklp. aşşı, Tob. (Böht. 195) aççı 
“acı”<*āçıġ3; krş. Trkm. ācı, Özb.Oğuz (Abd. 130) ācı. 

                                                             
2  Bkz. Türkische Turfan Texte, VIII, s. 77.  
3  Räs. Laut., 142. 
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Yak. aççık “aç; açlık”<*āçık; krş. Tuhf. açık “aç”, Orh., MK āç- “acıkmak”, Yak. 
ās- ay. 

Türk. (Sul.Vel.) adda- ~ ada- “vâdetmek”<*āda-; krş. Trkm. āda- ay.<āt “ad”. 

Az. addım “adım”<*ādım: krş. Trkm. (A.-B.) ādım, ed. ēdim, Türk. adım<TTS 
ad- “adım atmak, basmak”<*āt-, Trkm. (A.-B.) āt-, ed. ēt- ay. 

CC altında ~ alında “önünde”, Çağ. (Bor. 75) allında “karşısında, önün-
de”<*āl-ı-n-da4; krş. Tefs. alında, Abuş. alıda<*āl “ön”, Trkm. ālın “alın”, bkz. 
allıġa. 

Çağ. (Şeyb.) allıġa “önünde, karşısına” (Abd. 132)5<*āl-ı-ga; bkz. allında. 

AH appaq, TTS appaq ~ apbaq, Az. ağ-appaġ, Özb. åppåq, YUyg., Kzk., Kırg. 
appak, Tat. appağım “bembeyazım” (okşama)<*āp āk; krş. İM (Mel. 65) ~ āpaq, 
Trkm. apāk<ap āk. 

Uyg. Br. ārri-, āri- “temiz olmak”<*ārı-, MK arrıġ “temiz”, CC arrı, arı, 
arov<*ārıġ6; krş. Kırg. ārçı- “temizlemek”<Mo.<*ārtı-=AT ārıt-. 

Trkm. ed. ve Merv-Teke arrık “zayıf, cılız” (Dmit. İssi. l, 262), Özb. (Şehr-i 
Sebz) erriġ ay. (Abd. 128)<*āruq; krş. MK, Trkm. ār- “yorulmak, bitkin hale gel-
mek”. 

Tarc. assıġ, Kum. assov7, Türk. (Sul.Vel.), Bulg., Tuhf., TTS assı “fayda, kâr, 
kazanç”<*āsıġ; krş. Özb.Oğuz (Abd. 65) āsıy. 

CC aşşa- “yemek”8<*āşa-; krş. Uyg.Br., MK āş, Turf. III. ön 7-8 āşa-. 

Türk. (G. Antep) azzık “azık”9<*āzık; krş. Trkm. āzık. 

Çağ. (Eck., 51) baqqa ~ baqa “kurbağa”, Özb. (Abd. 41) qurvaqqa ~ 
qurväqä<*qur-bāqa; krş. Trkm. ġurbāğa, Türk. kur-bağa, kaplumbağa, Az. bağa 
“kaplumbağa, kurbağa”. 

Özb.(Bahmal) çüççi “tatlı” (Abd. 130)<*sǖçig; krş. Özb.(Oğuz) sǖçi, Trkm. 
süyci ay.<MK sǖçig. 

                                                             
4  Grønbech’in bu kelimenin alın’dan geldiğine dair açıklaması (Kom.Wört., s. 35) yan-

lıştır. 
5  F. A. Abdullayev, Fonetika horezmskih govorov, Taşkent, 1967, s. 132. 
6  Grønbech yalnız arı şeklini veriyor (bkz. S. 41) 
7  Grønbech asov okuyor (s. 42) 
8  Grønbech, s. 44. 
9  Ö. Asım Aksoy, Gazi Antep Ağzı, I, İstanbul, 1945, s. 71. 
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Yak. ekkirie- “sıçramak, koşmak”, ekkiret- “atı dört nala koştur-
mak”<*sēkri-; krş. Trkm. sēk-dir- “koşturmak”, Türk. seğirt-, Az. seyirt- “koş-
mak”. 

Trkm. (A. B.) eyyer “eyer”<*ēyer; krş. Az. yeher ay.<*eyer. 

Trkm. ġarrı, (Räs.) qarrı, Kklp., Özb.(Oğuz) qarrı “ihtiyar” (Abd. 126)<*qārı; 
krş. Az.(Dmanisi) ġārı, Kzk. (Räs., Laut., 142) qǟri ay.; 

Trkm. ġarra- “yaşlanmak, ihtiyar olmak”<*qārı-. 

Trkm. giccele- “kızdırmak, tahrik etmek”<*k çi-le- (tekerrür fiili); krş. Trkm. 
g ce- “gicişmek, kaşınmak”<*kiçi-, g ci “gıcık, kaşıntı”<*k çig. 

Trkm. Nohur (İşler III, 108) ġurrı “kuru” ed. ġurrı “kuru, zayıf” (ġarı-ġurrı 
deyiminde)<*qūrug. 

Yak. iççi “sahip, malik”<Mo. *e  ci; krş. AT di, Çağ. (Muk. 152) iyyele- “sahip 
olmak”<* di, Az. yiye “sahip”<* ye<* di. 

MK, Bulg., Çağ. (Eck. 51) ikki ~ iki, CC ekki ~ eki, İM, Tuhf., Türk.(Urfa), Özb., 
YUyg., Yak. ikki, YUyg. (Sink.) ike ~ ikke, (Hami) ikki ~ ikke, Çuv. ikki “2”<*e  ki; 
krş. Yen. ėki, Tarc. yeki, vb.; aş. bkz. 

MK, Tuhf. ikkiz “ikiz”<*e  kiz; krş. Tarc. yekiz ~ yikiz=Çuv. yĩkĩr ay.<*ekir; 
aş. bkz. 

Tuhf. ikkindi “ikindi”<*e  kinti; krş. Bulg. yekindü ay.; yuk. bkz. 

Tar.(Rad.) issi- “ısınmak”<* si-, CC, YUyg. issin-<* sin-, YUyg. issit-<* sit- 
vb.; aş. bkz. 

Tuhf., Bulg., Türk. (Sul.Vel.), AH, CC, Nog., Krç.-Blk., Kum., Tob., Kırg. issi “sı-
caklık”<* sig; CC, AH, Türk. (TTS IV) issi-lik “hararet, humma”, Türk.(TTS IV) ıssı 
“sıcak”, ıssı-caq ay., Tefs., Türk. (TTS IV) ıssı-lıq “hararet”; Tat. issi, Özb., YUyg. 
issiq, D.Türk. (Raq.) ıssıq, (Jar) ıssıġ ~ ıssıq, Kırg.(Rad.) ıssık, Çağ. (Bor. 127) 
ıstıġ, Kzk. ıstık, Trkm., Kklp. ıssı, Az. isti<*issi<* sig; krş.Tefs. ايسك ايسى , CC 
yisi<* sig; yuk. bkz. 

YUyg. işşi- “şişmek”<D.Türk. (Jar.) işi- ~ ışı- ay.<*sīşı-<*sīş-ī, krş. MK sīş 
“şişmiş olan her nesne, yumru”; krş. bir de Kzk. isi- “şişmek”<*işi-<*sīş-ī-. 

Özb. qappay- “kabarmak, şişmek”<*qāpay-; krş. Trkm. ġāba-, MK qāpar- ~ 
qapar-. 

Türk. (Sul.Vel. MM 77) qıssa, Osm., Az.(Rad.) kıssa, Türk. (G. Antep) kıs-
sa<*qīsa; krş. Trkm. ġīsġa ay.<*qīsġa. 
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Özb.(Bahmal) qoşşa “çift” (Abd.128)<*qōş-a: krş. MK, Özb. (Abd. 48) qōş 
“iki, çift”, Uyg, qooş ay. 

Özb. påççä “bacanak”<*bāca; krş. Trkm. bāca ay.  

Çuv. pillĩk “5”<*be  l=AT be  ş, Yak. bies. 

Çuv. pĩrre vb. ‘1”<*b r; krş. Uyg.Br. pirr ikindiske, MK, Trkm., Yak. b r. 

CC sassı- ~ sası- “kokmak, fena kokmak”<*sāsı-, sassı “kokmuş, kokan”, Uyg. 
sarsıġ, sarsaġ, sasıġ “çürük”. 

Özb., YUyg. silliq “düz, düzgün, pürüzsüz”<*sīlıq: krş. D.Türk. (Jar.), Kırg. 
sılık ay.<*sīlıq, Trkm. sīl- “silmek, süpürmek”. 

Özb. tappånçä “tabanca”, Az., Kırg., YUyg. tapança, D.Türk. (Jar. tapançı, Kzk. 
tapanşa ay., TTS tabanca “tokat”<طپانچه<Türk.) tāpan-ça “küçük taban”. 

Bulg. II 75 tirri- “yaşamak” (Zay. tiri-)<*t r-i-; krş. Trkm. d ri<*t rig. 

Özb. tizze “diz”, Kzk., Kırg. tize, Kklp. dize<t ze; krş. Trkm. dīz<MK t z. 

Çuv. tĭvattĭ ~ tĭvatĭ “4”<*tövert<*tȫrt; krş. Trkm. dȫrt, Yak. tüört<MK tȫrt. 

Özb.(Kıpçak) uvva “köy”<Özb.(Oğuz) ova: krş. Trkm. ōba ay. 

Türk (TTS) uss-ı vb.<*ūs-ı: krş. AH us, ūslan-. 

Ad. ükküs (Räs. Laut. 142) “çok”<*ǖküş; krş. Fuzûlî yügüş, Esrārnāme (36a) 
yügüş ay.<*ǖküş. 

Yak. ülles- “üleşmek, paylaşmak”<*ǖleş-, üllehin-<*ǖleş-il-: krş. Tuhf. 
yüleştir- ~ üleştir-. 

Çuv. viśśĩ “3”<*ǖç; krş. Tuna Bulg. veç-im, Volga Bulg. veç-im, vüç-im... 

Çuv. vunnĭ, vunĭ, vun “10”<*ōn; krş. Volga Bulg. vān<*ōn, MK, Trkm. ōn, 
Yak. uon. 

CC yaşşıl-lık “yeşillik”<*yāşıl: krş. Trkm. yāşıl.  

Oyr. yekken “obur”, Tel. d’ekken, Şor çeken (<*çekken)<*yē-ken; krş. Yak. 
siegen ay.<*yē-ken (Laut., 142). 

MK, CC, Çağ. (Eck. 51) yetti ~ yeti, Tefs. yetdü ~ yeti, AH yetti ~ yedi, Bulg. 
yedi, Az. yėddi, Özb., Kum. yetti, YUyg. yette, Yak. sette, Çuv. śiççĩ “7”<*ye  ti; krş. 
Yen. yėti, Koyb. d’e  te, Soy. t’e  te, Tofa. çēte, Türk., Trkm. yedi<*ye  ti. 

4. Aşağıdaki örnekler de kelime içindeki uzun ünlünün geriye doğru olan 
ikizleştirici etkisi ile meydana gelmiş olmalıdır: 
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Trkm. akġın “cereyan”<*aqqın<*aqīn; krş. Trkm. -īn, - n: büt n “bütün”, 
yakīn “yakın”; krş. bir de MK l, 376 aqīn ( ~ aqın). 

Orta Anad. (Räs., Laut., 142) aşşağa, G. Antep (Aksoy) aşşağı<*āşaq-a; krş. 
Trkm. aşāk “aşağı, alt”. 

Gag. (Doer. Fund. 268) büttün<*bütǖn; krş. Trkm. büt n. 

Bulg. toqquz, Çağ. (Eck. 51) toqquz ~ toquz, Trkm. (Dmit. 263) dokkuz, Az. 
doġġuz, Özb. toqqiz, YUyg. toqquz<*tōquz; krş. MK II 1, 127 تقوز toquz, Osm. طقوز; 
krş. bir de Çuv. tĭhhĭr ~ tĭhĭr<*tōqur.  

Trkm. topbak “tomar, yığın, küme”<*tōpaq.  

Özb. yåvvåş ~ yuvåş “yavaş”<*yawāş: krş. Tarc. yavāş, AH yavāş ~ yavaş, 
Osm. يواش 

CC 125, 33 yıllan ~ ılan “yılan”10<*yılān: krş. Kırg. cılān ~ çılan.  

Az.(Mugan) yoġġuş, (Foy, 175) yokġuş, ed. yohuş “yokuş”<*yoqūş.  

CC 137, 18 ayttalum “söyleyelim”<*aytālum<ayt-ālum: krş. MK -ālım/-ēlim, 
Uyg.Br. -ēlim, Trkm. -ālı (bakalı “bakalım, görelim” vb.), Alt. -ālık/-ēlik. 
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28 

ELER: 1 
 

Bir dilin söz hazinesi iki yolla zenginleştirilir: 1. ödünç alma, 2. yaratma. 
Ödünç alma (borrowing) bir dilin komşu dillerden ve kültür etkisi altında kaldığı 
başka dillerden kendisinde hazır karşılıkları olmayan kelimeleri alarak onları 
kendi ses ve şekil şemasına uydurması ve öz kelimeleri arasına katmasıdır. Dilbi-
limi araştırmalarının gösterdiğine göre diller söz hazinelerini zenginleştirmek 
için en çok bu yola başvururlar. Bazı diller başka dillerden pek çok, bazıları ise 
daha az sayıda ödünç kelime alır; fakat hepsi birşeyler alır. Yeryüzünde, bilindiği 
gibi, yüzde yüz saf dil yoktur. 

Başka dillerden pek çok ödünç kelime alan dillere örnek olarak İngilizce 
gösterilebilir. Gerçekten, İngilizcenin söz hazinesinde öz, yani Anglo-Sakson 
menşeli kelimelerin oranı yüzde yirmi beşten daha az olup İngilizce kelimelerin 
yüzde yetmiş beşten fazlası ödünç, yani yabancı menşeli, kelimelerdir İngilizce 
daha İngiltere’ye getirilmeden başka dillerden (başlıca Latinceden) ödünç keli-
me almaya başlamış (örnekle vine “şarap”<Latince vinum, street “so-
kak”<Latince strata, vb.) ve bu işe daha sonraki devirlerde Dancadan (they, 
them, their, are, skin, skirt, sky, call, die, egg, hit, law, sister, wrong, vb.), Norman 
Fransızcasından (pork, beef, veal, annual, cordial, reply, spirit, chamber, vessel, 
fountain, vb.), Latince ve Grekçeden (bunlar pek çoktur), Avrupa, Asya ve Afrika 
dilleri ile Avusturalya ve Amerika yerli dillerinden pek çok ödünç kelime almakla 
devam etmiştir. 

Türkçemiz de metinlerle izleyebildiğimiz aşağı yukarı 1250 yıllık tarihi bo-
yunca temasta bulunduğu pek çok dilden ödünç kelimeler almış ve söz hazinesi-
ni bunlarla zenginleştirmiştir. Türkçeye kelime veren diller arasında Çince (inci, 
ütü, denk, tuğ, vb.), Soğdca (kadın, borç, acun “dünya”, kent “şehir”, tamu “ce-
hennem”, uştmah ~ uçmak “cennet”, vb.), Turfan Pehlevicesi (katır, çorak, kamu 
“hepsi, bütün”, vb.), Orta İranca (şeker, din vb.), Saka (veya Hotan) dili (don vb.), 
Harezmce (akşam, vb.), Toharca veya Kuça dili (tümen “10,000”, vb.), Moğolca 
(ağa, ceylân, maral, kaburga, şakak, serin, sicim, vb.), Süryanca (leğen, vb.), Er-
menice tekfur, vb.), Rumca (papaz, ayazma, vaftiz, körfez, liman, lodos, poyraz, 
gönder, dümen, gümrük, gübre, kirizme, üvendire, avlu, temel, sınır, anahtar, ız-
gara, istavrit, uskumru, levrek, lüfer, palamut, sünger, ıhlamur, fesliğen, vb.), 
İtalyanca (kaptan, güverte, karyola, fırtına, lokanta, gazino, iskele, iskelet, masa, 
iskemle, madalya, banka, patiska, vb.), Slav dilleri kral, kraliçe, kuluçka, folluk, 
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izbe, kapuska, vb.), Fransızca (vapur, tren, istasyon, bagaj, garaj, plaj, ruj, rol, hol, 
salon, sinema, gişe, bilet, vagon, adres, telgraf, telefon, taksi, şoför, vb.), Macarca 
(kadana, varoş, vb.), İngilizce (istim, istimbot, lider, miting, spiker, vb.) ve tabiî 
Arapça ile Farsça vardır.1 

Bir dilin söz hazinesini zenginleştirmenin ikinci yolu yaratma (creation) dır. 
Yaratma dilde var olan hazır malzeme ile, yani kelime, kök ve eklerle yeni kelime 
yapmadır. Yeni kelime yaratmanın şu çeşitleri vardır: Birleştirme (composition), 
türetme (derivation), ters türetme (inverse derivation) veya geri türetme 
(back-formation, Almanca Rückbildung), uydurma (coinage), bölük değiştirme 
(functional change). Saydığımız bu yollarla yapılan yeni kelimeler yapılış şekille-
rine göre iki grupta toplanabilir: 1. Örneksemeli yaratma (analogic creation), 2. 
Kasıtlı yaratma (deliberate creation). 

Örneksemeli yaratma halkın dilde var olan kelime ve şekilleri örnek alarak 
veya bunların etkisinde kalarak, farkında olmadan veya düşünüp taşınmaksızın 
yeni kelime ve şekiller yaratmasıdır. Dildeki türeme kelime ve yeni şekillerin bü-
yük bir kısmı böyle kendiliğinden meydana gelmiş örneksemeli yaratma ürünle-
ridir: Eski Türkçe ekiz ~ ikiz örneğinde üçüz, dördüz, beşiz vb., akındı, süpründi 
vb. örneğinde kırıntı, döküntü, girinti, çıkıntı, esinti, çisenti vb., bıçgu. içgü, birgü 
(vergi) örneğinde sergi, yaygı, sevgi, saygı, duygu, görgü vb., Eski Osmanlıca gi-
yecek vb. örneğinde yiyecek, içecek, yakacak, alacak, silecek vb., cümle tipinde 
albastı, dalbastı, külbastı, fırdöndü, gecekondu vb., çıngırdak, fırıldak vb. örne-
ğinde ışıldak vb., emir tipinde kalk-otur, dur-dinlen, var-gel vb. gibi. 

Örneksemeli yaratma, dilin kökleri, ekleri ve kelime yapma kuralları üzerin-
de düşünmeden sadece var olan kelime ve şekil örneklerine bakılarak yapıldı-
ğından, örneklerin yanlış anlaşılması ve çözümlenmesi sonucu, bazan ortaya 
gramer bakımından yanlış kelime ve şekiller çıkar. Örnekle Eski Fransızca 
cherise “kiraz” kelimesi cheris şeklinde Orta İngilizceye geçtiği zaman sonundaki 
/z/ fonemi çokluk eki sanılarak ayrılmış, böylece cherry teklik (singular) şekli 
ortaya çıkmıştır. İngilizce pea “bezelye” kelimesi de Orta İngilizce pese, pees 
(<Anglo-Sakson pise<Latince pisa, kelimesinden aynı şekilde yanlış çözümleme 
(metanalysis) ile meydana gelmiştir. Yine, örnekle Eski İngilizce /bó.k/ “kitap” 
kelimesinin çokluk şekli, iç ünlü değişmesi ile, /bé.k/ idi. Her iki şekil /bowk/ ve 
/beyč/ şeklinde Orta İngilizceye geçti. Orta İngilizcede pek çok kelimenin çokluk 
şekilleri /as/ eki ile kurulduğundan /beyč/ yanında /bowkas/ şekli de ortaya 

                                                             
1  Bugün için aşırı sayılabilecek bir hesaplamaya göre Türkiye Türkçesi kelime hazine-

sinin yüzde altmışı Arapça, yüzde yirmisi de Farsça asıllıdır (bkz. A. Dilâçar, Türk Di-
line Genel bir Bakış, TDK Yayınları: 227, Ankara 1964. s. 35).  
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çıktı ve zamanla eski şekil ortadan kalkarak bugünkü book-s şeklini kelimenin 
tek düzgün çokluk şekli olarak yalnız bıraktı. 

Türk dili tarihinde de bu şekilde ortaya çıkmış yeni kelime ve şekiller vardır. 
Örnekle Eski Türkçede, başkaları arasında, oγul “oğul, evlât” ve är “adam” keli-
melerinin çokluk şekilleri oγlan ve ärän idi. Daha sonra -lar/-ler çokluk ekinin 
yaygınlaşması sonucu oγullar ve ärlär şekilleri, ortaya çıktı. Türkçe gündelik ke-
limesi de, büyük bir ihtimalle haftalık kelimesinin etkisinde kalınarak, yanlış çö-
zümleme ile meydana gelmiştir. 

Kasıtlı yaratma (deliberate creation) kendiliğinden meydana gelen örnek-
semeli yaratmanın zıddıdır. Bir dilin konuşurları, özellikle okumuş ve aydınları, 
sık sık kasıtlı olarak, yani bilerek, yeni kelimeler yaratırlar. Örnekle, İngilizcede 
Fransızcadan geçmiş physic kelimesi ile yine Fransızca asıllı physician “hekim” 
kelimesi vardır. Physic kelimesine -s çokluk eki getirilerek “fizik” anlamına 
physics kelimesi yaratılmış, sonra da “fizikçi”ye physician denilemeyeceğinden, 
physics ismine -ist ekinin eklenmesi ile, “fizikçi” anlamına physicist kelimesi ya-
ratılmıştır. İngilizce “bilgin” demek olan scientist kelimesi de science “bilim” ke-
limesinden aynı ekle yaratılmıştır. Physicist ve scientist kelimeleri İngilizcede 
yaygın olan -ist eki ile kurulmuşlardır ama bu kelimeler bu eki örneksemeli ya-
ratma ile alamazlardı. Çünkü, örnekle, dilde var olan journal “gazete”: journalist 
“gazeteci” modeline uyulsa ortaya *physicsist veya *physikist ile *scienceist gibi 
şekiller çıkardı. Bunların yerine şimdiki şekillerin elde edilmesinde dile ait başka 
bilgilerin yardımı olmuştur. Örnekle İngilizcede public, cynic ve cynical gibi k’lı 
şekillerin yanında public-ist, cynic-ism gibi s’li şekiller de vardır. İşte physicist 
şeklinin yaratılmasında bu ses nöbetleşmesinin rolü olmuştur. Bunun gibi, 
science isminin sıfat şeklinin scient-ific olması da scient-ist kelimesinin ortaya 
çıkmasında etkili olmuştur denilebilir. 

İşte dil üzerinde bu şekilde düşünüle taşınıla, bilerek, yani bilinçli veya far-
kında olarak, yeni kelime yaratma yoluna kasıtlı yaratma denir. Buna bilgin veya 
aydın yaratması da denilebilir. Bilim adamları, teknikçiler, yazarlar, çeviri ile uğ-
raşanlar, sanatçılar kendi dallarında ve alanlarında ihtiyaç duydukça ana dilin 
imkânlarından bu şekilde faydalanarak yeni terim ve kelimeler yaratırlar. Bunlar 
önce öğretim veya kullanış yolu ile yaygınlaşır, daha sonra da dilin söz hazinesi-
ne katılır. 

Türkiye’de de yazı devriminden sonra dil işine devletçe karışılmaya başlan-
dığından beri pek çok yeni kelime (neologism) yapılmıştır. Atatürk ve İnönü gibi 
devlet adamlarımızın isteği ve öncülük etmeleri ile başlayan ve “dil devrimi” ve-
ya “özleştirme” adı verilen hareket başlıca yine Atatürk tarafından kurdurulan 
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Türk Dil Kurumu (eski adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti) aracılığı ile yürütülmüştür 
ve yürütülmektedir. Dil Kurumu mensupları ve çevresindekilerce önce dilimizde 
kullanılan Arapça ve Farsça asıllı kelimelere Türkçe karşılık arama işine girişil-
miş ve Anadolu ağızlarından derlenmiş kelimelerle başlıca Radloff sözlüğünden 
taranan bütün Türk dil ve lehçelerine ait kelimeler Tarama Dergisi adı ile 
1934’te yayımlanmıştır.2 Türkiye Türkçesi dışındaki Türk dil ve lehçelerinden 
alınan karşılıklar bizim Türkçemizin ses ve şekil kalıplarına çok kere uygun ol-
madığından, kök ve yapılışları bilinmediğinden, bunlar çok tabiî olarak yadır-
ganmış ve karışıklığa yol açmıştı. Tarama Dergisi’nin yarattığı karışıklığı gider-
mek için buradaki karşılıklar elenmek ve ilbay “vali”, ilçebay “kaymakam”, işyar 
“memur” vb. gibi yeni yaratılan birçok kelime de bunlara eklenmek suretiyle 
1935’te Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu adlı küçük bir karşılıklar sözlüğü 
yayımlanmıştır.3 Bundan sonra, 1936 yılı sonbaharında, yine Atatürk’ün buyruğu 
ile, orta öğretimde kullanılan terimlerin Türkçeleştirilmesi işine girişilmiştir. Çok 
kısa sayılabilecek bir süre içinde matematik, astronomi, fizik, kimya, jeoloji, biyo-
loji, zooloji ve botanik terimleri hazırlanmış ve 1937-38 ders yılına yeni terim-
lerle yazılmış kitaplarla girilmiştir. Terim ve kelime yaratma işi bilindiği gibi ge-
rek Dil Kurumunca gerekse Kurum dışındaki bilim adamları, yazar, çevirici ve 
sanatçılarca günümüzde de devam ettirilmektedir. 

Çoğu terim veya terim niteliğinde olan, ve resmî yazışmalar, öğre-
tim-öğrenim ve yayım yolu ile dile (aydın diline) girmiş bulunan yeni kelimeler 
Türk dili grameri ve Türk Dilbilimi verileri ile ne dereceye kadar uyuşmaktadır? 
Başka bir deyişle, bu kelimelerin kuruluş ve yapılışları Türk dilinin (Türkiye 
Türkçesinin) sesçe kuruluşuna, seslik (phonetic) gelişmesine, kelime yapma ve 
sözdizimi kurallarına ne dereceye kadar uygundur? Bu ve bunlara benzer soru-
lardan hareketle “dil devrimi”ne karşı olan “evrimcilerle” devrim’e karşı olan ve 
olmayan dilciler tarafından zaman zaman bazı örnekler gösterilerek gazete ve 
dergilerde tenkit yazıları yazılmış, hattâ kitaplar yayımlanmış olmakla birlikte 
bunların çoğu duygu alanına giren, çatma, takılma ve alaylar olmuş, yeni terim ve 
kelimelerin Türk dili grameri ve Türk Dilbilimi bakımından tarafsız bir tenkidi 
yapılmamıştır.4 

                                                             
2  Tarama Dergisi, 2 cilt, Ankara 1934. 
3  Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 2 cilt, Ankara 1935. 
4  Burada Ataç’ın uydurduğu ve kullandığı yeni kelimeler üzerine yazdığım bir tenkit 

yazısını hatırlatmak isterim: “Ataç’ın Dilciliği ve Tilcikleri”, Türk Dili, cilt. VII, sayı 
80, ss. 408-413. 
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Son kırk küsur yılda yaratılan yeni kelimelerin mühimce bir kısmı yapılış ve 
anlam bakımından doğrudur: öğrenci (krş. dilenci), insancıl (krş. adamcıl, evcil), 
anlam, kavram, toplam, öğrenim, öğretim, işlem, istem, basım, yayım, seçim, ey-
lem, deyim, bilim, kurum vb., konu, kazı, bildiri, duyuru vb. (krş. sayı, yapı, yazı, 
vb.) tapınak vb. (krş. durak, yatak, tünek vb.), bölge vb. (krş. yonga, damga<tam- 
“yakmak, dağlamak” vb.), bilgin vb. (krş. dalgın vb.), basın, yayın vb. (krş. akın. 
ekin, vb.), basınç vb. (krş. sevinç, kazanç vb.), sakınca vb. (krş. düşünce, eylence 
vb.), ayrıntı, yaşantı vb. (krş. akıntı, gezinti, vb.), yazar, okur, gider, vb. (krş. ke-
ser, gelir vb.), öğretmen, seçmen vb. (krş. değirmen<teğir- “dönmek”, MK ört-
men “dam”), bakan vb. (krş. sıçan vb.), özel vb. (krş. güzel<gözel, gövel<gök-el, 
etken vb. (krş. çalışkan, yapışkan, unutkan vb.), oluş- vb., eleştiri vb. (krş. ovuş-
tur-, atıştır-, tıkıştır- vb.), vb. gibi. 

Ancak, 1930’lardan beri yaratılıp resmî yazışmalar ve öğretim-öğrenim yolu 
ile dile giren kelime ve terimler arasında yanlış kurulmuş, yani Türkçenin (Tür-
kiye Türkçesinin) sesçe kuruluşuna (phonological structure), şekilce kuruluşuna 
(morphological structure) ve sözdizimine (syntax) aykırı olan, pek çok uydurma 
kelime (coinage) vardır. Başka dillerde de bu türlü uydurma yaratmalar varsa da 
(örnekle, İngilizce motel<motor ve hotel, smog “yapma sis”<smoke “duman” ve 
fog “sis”, vb. gibi) bunlar sayıca çok azdır ve dilin sistemini bozacak güçte değil-
dir. Türkçedeki bu tür yaratmalar ise, sayıları pek çok olduğundan, yapısının gü-
zelliği ve kurallarınin düzgünlüğü bakımından dünya dilcilerinin dikkatini ve 
hayranlığını çekmiş olan dilimizin bu niteliklerine zarar verip onun öğretilmesini 
ve öğrenilmesini güçleştirebilir. 

Bu gibi uydurma kelimeler şu şekilde sınıflandırılabilir: 

1) Türkçenin (Türkiye Türkçesinin) sesçe kuruluşuna (phonological 
structure) aykırı olanlar; 

2) Türkçenin seslik (phonetic) gelişmesine aykırı olanlar; 

3) Türkçenin kelime türetme kurallarına aykırı olanlar; 

4) Türkçenin sözdizimi kurallarına aykırı olanlar; 

5) Anlam bakımından isabetsiz olanlar. 

Uydurma kelimelerin tartışma ve tenkidini bu sıraya göre yapacağız. 
 

1. Türkçenin Sesçe Kuruluşuna Aykırı Olanlar: 

Türkçenin sesçe kuruluşuna aykırı olan kelimeler şöyle gruplandırılabilir: 

a) İsimlerden “bir şeyde ortak olan” anlamında isimler türeten -daş eki ile 
yapılmış kelimeler: denkteş “denk eşit, küfüv” (TS 206), işteşlik “işte ortaklık; gr. 
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müşareket” (TS 402), köydeş “aynı köyde oturan” (TS 494), özdeş mat. ve fels. 
“aynı” (TS 613), sesteş “eşsesli, homophone” (TS 678), yöndeş mat. “yönü aynı 
olan aynı yöne bakan” (TS 837), vb.5 

Bu kelimelerin ve benzerlerinin Türkiye Türkçesinin seslik yapısına veya 
kuruluşuna aykırı olmaları şundandır: -daş eki edebî (standart) Türkçede uyuma 
girmeyen eklerdendir (öbürleri -leyin, -ki, -iyor ve -mtırak) ve bu yüzden ön 
ünlülü kök ve gövdelere dahi -daş olarak eklenir. krş. din-daş, meslek-taş. vb. gi-
bi, (*dindeş, *meslekteş gibi uyumlu farazî şekillerin ne kadar yadırganacağını 
hatırlatmak bile gereksizdir). O halde yukarıdaki kelimeler denktaş, iştaşlık, 
köydaş, özdaş, sestaş, ve yöndaş şeklinde kullanılırsa Türkçenin seslik kuruluşu-
na ilişkin bu kural bozulmamış olur. 

b) Türkiye Türkçesinde bulunmayan Kıpçakça -av/-ev eki ile yapılmış görev, 
işlev, ödev, sınav, türev gibi uydurmalar da dilimizin seslik kuruluşuna aykırıdır. 
Çünkü /v/ fonemi Türkçemizde yalnız tek heceli kelimelerin sonunda bulunur 
(av, ev, yiv, vb. gibi), iki ve daha çok heceli kelimelerin sonunda bulunmaz. Bu 
-av/-ev’li uydurmaların bizde yadırganmasının sebebi de budur.6 

c) Anadolu ağızlarından alınmış güney “bir dağın güne bakan yanı veya ya-
macı, cenup tarafı” (krş. Azerî günäy, Türkmence güney, Özbekçe küngäy, Kırgız-
ca küngöy aynı) kelimesinin zıddı olarak kuz “dağın gün görmeyen yanı, şimal 
tarafı” kelimesinden yapılan kuzey kelimesinin de ünlü uyumuna göre *kuzay 
olması beklenirdi. Kelime uydurulurken güney’in etkisinde kalındığı anlaşılıyor.7 

 

2. Türkçenin Seslik Gelişmesine Aykırı Olanlar: 

a) Eski Türkçeden alınmış /t/ fonemi ile başlayan tin (TS 763) “ruh” kelime-
si ile bundan türetilen tinsel ruhb. “ruhanî, manevi” tinselcilik fels. “spiritualism” 
vb. de Türkçenin seslik gelişmesine aykırıdır. Çünkü Eski Türkçede t ile tın şek-
linde ve “soluk, nefes, can” anlamında kullanılan bu kelime bugün dinlen- “nefes 
almak, istirahat etmek” fiilinde din- şeklinde yaşamaktadır. Eski Türkçe tın’ın ün-

                                                             
5  Türkçe Sözlük, s. 269’daki evdeş “aynı evde oturan”, DD (Derleme Dergisi) yaftalı 

olduğuna göre diyalekt kelimesidir. 
6  Kıpçak grubu Türk dillerindeki -av/-ev eki -a/-e ile biten fiil kök ve gövdelerine 

-γ/-g fiilden isim yapma ekinin eklenmesiyle meydana gelmiştir. Başka bir deyişle, 
bu Kıpçakça ek Türkçe -ı/-i (ve -u/-ü) ekinin ta kendisidir: Tatarca sora-v=Türkçe 
sor-u, vb. gibi.  

7  Kuz kelimesi tek başına “şimal” anlamında olduğuna göre herhangi bir ekle genişle-
tilmeden de kullanılabilirdi. 
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lüsü değiştirilmiş, fakat başındaki ünsüzü olduğu gibi bırakılmıştır; yani son de-
rece keyfî olarak hareket edilmiştir. 

b) Matematik terimi olarak kurulan teğet (TS 764) “bir eğrinin yanından ge-
çen ve ona ancak bir noktada değen doğru” kelimesi de, Türkçemizdeki d’li şekli 
(değ-, dey-) dikkate alınmaksızın, Eski Türkçe teg- kökünden yapılmıştır. Ek un-
suru da hatalı olan bu kelime yapılırken Güneş-Dil teorisinin etkisinde kalındığı, 
yani kelimeyi Frenkçe karşılığı olan tangent’e hiç değilse imlâca benzetme çabası 
içinde olunduğu apaçıktır. 

c) Yine Eski Türkçeden alınmış olan berk (Ts 104) “sert, katı; sağlam”, ber-
kit- “sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek”, berklik “sağlamlık, sertlik” kelimeleri 
ile bunlara bakılarak uydurulan berkin- “kuvvet kazanmak, sağlamlaşmak” keli-
mesi de, berk’in Türkçedeki seslik gelişmesine aykırıdır. Eski Türkçe berk keli-
mesi, bilindiği gibi, baştaki b-’nin p- olması ve r’nin düşmesi ile bugün pek şeklini 
almıştır (pek âlâ, pek iyi, karnı tok sırtı pek, vb. gibi). O halde bu kelimeyi ve tü-
remelerini pek, pekit-, peklik ve pekin- tarzında değiştirmek doğru olur.8 

d) “İnkâr etmek” anlamında yok kelimesinden türetilen yokumsa- (TS 835) 
fiili de yoğumsa- şeklinde düzeltilmelidir. Çünkü yok kelimesinin son ünsüzü, bu 
kelimedeki o ünlüsünün aslında uzun olması sebebiyle, bir ünlüden önce ötümlü-
leşerek ğ olur: Krş. varım yoğum bu, vara yoğa karış- vb. ile “istihlâk etmek” an-
lamına türetilen yoğalt- (TS 833). 

e) “Tayin etmek” anlamında kullanılan ata- (TS 61) ile bunun edilgen şekli 
atan- da Türkiye Türkçesinin seslik gelişmesine aykırıdır. Çünkü Eski Türkçe at 
“ad, ünvan” kelimesinin son sesi Türkçemizde (aslında Oğuz grubu Türk dilleri-
nin hepsinde) bir ünlüden önce ötümlüleşir, yani d olur: ad-ım, ad-ın, ad-ı, vb. Ni-
tekim, bu isimden türemiş ada- (<*āt-a-) “nezretmek” fiilinde de böyle olmuştur. 
Çünkü aslî uzun ünlülerden sonraki t (ve p, ç, k) ünsüzünün iki ünlü arasında ka-
lınca ötümlüleşmesi Türkçemizin seslik gelişmesine ilişkin ve çok düzgün işleyen 
bir kuraldır: et-, eder (<*ēt-); git-, gid-er (<*kēt-); güt-, güd-er (<*kǖt-), yet- 
“yedekte götürmek”, yed-er (*yēt-) vb. Yeni ata- ve atan- şekilleri bu kuralı ve 
Türkçenin seslik gelişmesini hiçe saymıştır.9 

                                                             
8  Türkçe Sözlük’te pekin- hariç, öbür -ip’li şekillerin hepsi vardır (s. 626). 
9  Bu kuralın Türk Dil Kurumu mensuplarınca bilinmesi beklenemezdi elbet. Ancak ad 

kelimesinin son ünsüzünün d’ye değiştiği kelimenin imlâsından bile anlaşılmaktadır. 
Ada- şekli başka bir anlamla dilde var olduğu için ata- şeklinin yeğlendiği besbelli-
dir. Fakat, bu yeğleme sözünü ettiğimiz seslik gelişme kuralını çiğneme pahasına 
olmuştur.  
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f) Son bir örnek olarak vaktiyle “beynelmilel, international” karşılığı uydu-
rulan arsıulusal’daki arsı- unsurunu vermek isterim. Bu, arası kelimesinin orta 
hecesindeki a ünlüsü keyfî olarak düşürülmek suretiyle uydurulmuştur. Türkçe-
de orta hece ünlüsünün kendiliğinden düştüğü haller vardır: aln-ı, burn-u, bur-da 
vb. gibi. Ama arası yapısında olan kelimelerde (orası, burası, şurası, vb. gibi) böy-
le bir düşme olmaz, olamaz. Arsı-ulusal uydurması Türkiye’de kelime yaratma 
işine girişenlerin Türkçenin seslik kuruluşundan ne derece habersiz olduklarını 
veya bu işte ne kadar keyfî davrandıklarını ve Türkçeye karşı ne derece saygısız 
olduklarını gösteren pek çok örnekten sadece bir tanesidir.10 

                                                             
10  Arsı-ulusal Türkçenin sözdizimi kurallarına da aykırıdır, çünkü arası kelimesi ancak 

bir ismin sonuna getirilebilir: şehirler-arası, milletler-arası, vb. gibi. Resmî dilde yıl-
larca kullanılan bu uydurma (Arsı-ulusal İzmir Fuarı, vb.) şimdi galiba yalnız Türk 
Dil Kurumunun sözlüğünde kalmıştır. 
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ATATÜRK VE DİL REFORMU 
 

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleş-
tirdiği reformlar arasında dil reformunun, kültür ve eğitim hayatımızla doğrudan 
doğruya ve çok sıkı şekilde olan ilgisi bakımından ayrı bir değeri ve önemi var-
dır. Başlangıcı Tanzimat devrine kadar giden dil reformu konusu, 1928’de ger-
çekleştirilen yazı devriminden sonra ve onun tabiî bir sonucu olarak yeniden ele 
alındı. Atatürk, 1932 Temmuzunda dil işlerinin düşünülmesi zamanının artık 
geldiğini ifade ederek, “Türk dilini tetkik ve elde edilen neticeleri neşir ve tamim 
etmek” için 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdurmuş, aynı yı-
lın sonbaharında da “Türk dilini menşelerine, ilmî, medenî ihtiyaçlara ve müs-
takbel inkişaflara göre tetkik ve tesbit etmek” üzere İstanbul’da, Dolmabahçe Sa-
rayında l. Türk Dil Kongresi’ni toplamıştı. Böylece, Tanzimat devrinde gazetecili-
ğin gelişmesiyle başlayan ve Meşrutiyet devrinden beri başlıca şair, yazar ve ga-
zetecilerin gayretleriyle sürdürülen dil reformu ilk olarak Cumhuriyet devrinde 
devletçe ele alınıyor ve resmî bir mahiyet kazanıyordu. 

Atatürk reformları birşeyi kaldırıp yerine yenisini koymak şeklinde olmuş-
tur. Siyasî reform veya rejim reformu ile saltanat kaldırılmış, cumhuriyet ilan 
edilmiştir. Layisizm ile hilafet kaldırılmış, din ve devlet birbirinden ayrılmıştır. 
Hukuk reformu ile şeriat kaldırılmış, yerine Batı dünyasının medenî kanunu ka-
bul edilmiştir. Yazı reformu ile Arap alfabesi yerini Latin asıllı yeniTürk alfabesi-
ne bırakmıştır. Yazı reformundan sonra girişilen dil reformu ile kaldırılmak iste-
nen şey ise Osmanlıca dediğimiz geniş ölçüde Arapça-Farsça kelime ve kurallarla 
yüklü resmî ve edebî dil ile bilim dilinde ve öğretimde kullanılan Arapça-Farsça 
terimler idi. 

Dil reformunun anlam ve önemini daha iyi kavrayabilmek için Türk dilinin 
başlangıçtan Cumhuriyet devrine kadar geçirdiği safhalara kısaca bir göz atmak 
faydalı olacaktır. 

Türk dili, bilindiği gibi, içine Moğolca, Mançuca ve Tunguzcanın da girdiği 
Altay dilleri ailesine bağlı bir dildir. İslâm dünyası ile temasa gelmeden önce, ya-
ni 8. ve 10. yüzyıllar arasında, Türkçede pek az yabancı asıllı kelime vardı. Bunlar 
Türkçenin o devirlerde temasta bulunduğu diller olan Çince, Tibetçe, Hotanca, 
Toharca ve Soğdcadan ihtiyaç karşısında alınmış kültür kelimeleri ile Sanskrit, 
Pehlevî ve Süryani dillerinden geçmiş dinî terimler ve akraba dil olan Moğolca-
dan girmiş kelimelerdi. Sayıca pek az olan bu gibi kelimeler Türk dilini esas ba-
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kımından değiştirmeyen ve her dil için normal sayılabilecek olan ödünçleme ve-
ya alıntılar idi. 

İslam dininin kabulünden sonra Türkçe 10. ve 11. yüzyıllarda İslâm kültür 
ve medeniyetinin iki büyük dili olan Arapça ve Farsça ile temasa geldi. Bu temas 
sonunda, Kur’an ve bilim dili olarak Arapçanın, İslâm dünyasının gelişmiş ve iti-
barlı edebiyat dili olarak da Farsçanın Türk aydın ve okumuşları üzerinde büyük 
etkisi oldu. Arapça Farsça dinî terimler ve kelimeler geniş ölçüde Türk diline 
girmeye başladı. Bununla beraber, 11. yüzyılda Selçuklular tarafından Anado-
lu’ya getirilen Oğuz Türkçesi henüz çok sade ve temiz bir dildi. Fakat, Anadolu 
Selçuklularında 12. yüzyıl sonlarına kadar Arapçanın, sonra da Farsçanın resmî 
dil olarak kullanılması bir yandan bu iki dilin bilim ve edebiyat dilleri olarak bü-
yük bir önem ve itibar kazanmasına sebep olurken, öte yandan da Türkçenin 
Anadolu’da yazı dili olarak yayılmasını ve gelişmesini engellemiş ve geciktirmişti. 
Selçuklular devrinde böylece ikinci planda kalan ve itibardan düşen Türkçenin Ana-
dolu beylikleri zamanında, yani 13. yüzyıl sonları ile 14. yüzyılda, yeniden itibar ka-
zandığını ve yazı dili olarak geliştiğini görüyoruz. Türkoloji literatüründe yanlış ola-
rak Eski Osmanlıca diye adlandırılan 13.-14. yüzyıllar Anadolu Türkçesi, içinde 
Arapça Farsça kelimeler bulunmakla beraber, gerek grameri gerekse kelime hazine-
si bakımından millîlik vasfını henüz kaybetmemiş sade bir Türkçe idi. 

15. yüzyıl ortalarında Osmanlı devleti hudutlarının genişlemesi ve impara-
torluğun kurulması ile birlikte saray ve çevresindeki aydın ve okumuşlar toplu-
luğunda Arap-Fars kültürleri, dolayısıyla da bu iki dil yeniden büyük bir önem ve 
itibar kazandı. Aydın çevreler artık yalnız Arapça ve Farsça eserlere itibar edi-
yor, buna karşılık Türkçe yazılmış eserler küçümseniyor, hattâ hor ve hakir gö-
rülüyordu. Türkçenin ve bu dili konuşan Türklerin küçümsenmesi, bilindiği gibi, 
daha 14. yüzyılda başlamış ve Aşık Paşa’nın ünlü şikayetine sebep olmuştu: 

Türk diline kimsene bakmaz idi 
Türklere hergiz gönül akmaz idi 
Türk dahi bilmez idi bu dilleri 
İnce yolı, ol ulu menzilleri 

16. ve 17. yüzyıllarda, yani Klâsik Türk edebiyatının oluştuğu devirlerde, 
resmî ve edebî dil, yapısındaki sayısız Arapça-Farsça kelimeler ve gramer kural-
ları ile, Arapça Farsça Türkçe karması yapma bir dil haline gelmiş, millîlik vasfını 
tamamıyla kaybetmişti. Klâsik Türk şiirinin en kuvvetli temsilcilerinden Baki 
Efendi’nin Kanunî Sultan Süleyman için yazdığı ünlü mersiye, bilindiği gibi, şöyle 
başlar: 

Ey pâybend-i dâmgeh-i kayd-ı nam ü neng 
Tâ key hevây-i meşgale-i dehr-i bî-direng 
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Bu beyitte, ey ünlemi hariç, hiçbir Türkçe unsur yoktur ve ey ünlemi Farsça-
da da mevcut olduğuna göre beyit pekalâ Farsça sayılabilir. Osmanlıca, bazıları-
nın hâlâ sandığı ve iddia ettiği gibi, Türkçenin tabiî bir gelişme sonucu meydana 
gelmiş tabiî bir safhası değildir. Osmanlıca, imparatorluk düzeni içinde saray ve 
çevresinde oluşan yüksek veya hakim sınıfın, üç dilin kelime hazinesiyle gramer 
kurallarından faydalanarak meydana getirdiği melez ve yapma bir sınıf dili, daha 
doğrusu bir hakim sınıf “jargon”udur. Yabancı kelime ve gramer şekilleriyle dolu 
olan bu yapma dille Türk halkı Karagöz ağzından yüzyıllarca alay etmiştir. 

Eski yazı dilini, yani Osmanlıcayı, sadeleştirme ihtiyacı Cumhuriyet devrin-
den önce duyulmuş, Osmanlıcanın mutlak şekilde hakim olduğu devirlerde bile 
yazarlar arasında sade Türkçeye doğru bir eğilim başlamıştı. Bu eğilim, Tanzimat 
devrinde, gazeteciliğin başlayıp gelişmesiyle daha da güçlendi. Bununla beraber, 
Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Ahmet Mithat Efendi gibi Tanzimat 
devri yazarları Osmanlıcadan şikayet edip durmuşlarsa da, bizde yazı dili ko-
nuşma dili ikiliği, bilindiği gibi, Meşrutiyet devrine kadar sürmüştür. 

Meşrutiyet devrinde dil reformu konusunda başlangıçta iki ayrı görüş orta-
ya çıktı. Bunlardan biri tasfiyecilerin, öbürü de sade Türkçecilerin görüşü idi. 
1909’da çıkmaya başlayan Türk Derneği dergisi etrafında toplanan tasfiyeciler 
yüzde yüz özleştirme davası güdüyor, Türkçedeki bütün yabancı kelimelerin 
atılmasını istiyorlardı. Bu görüş rağbet bulmamış, tasfiyeciler bir başarı sağla-
yamadan dağılmışlardır. 

Bizde dil reformu konusunda ilk şuurlu ve olumlu adımı 1911’den itibaren 
Selanik’te çıkmaya başlayan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan “Yeni Li-
san”cılar, yani Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp, atmışlar ve bir sadeleş-
tirme programı getirmişlerdi. Gerçekçi ve ilmî bir görüşle hazırlanan bu progra-
ma göre Türkçesi bulunan Arapça-Farsça kelimelerle Arap-Fars gramerleri ku-
rallarına göre yapılmış çokluk şekilleri, terkipler ve Arapça-Farsça edatlar artık 
kullanılmayacaktı. Türkçe gece kelimesi varken Arapça leyl ve Farsça şeb kelime-
lerine ne lüzum vardı? Osmanlıcada kitab kelimesinin çokluk şekli Arap kuralına 
göre kütüb, zabit kelimesininki de Fars kuralına göre zabitan idi. Yabancı çokluk 
şekillerine Türkçenin ihtiyacı olmadığından kütüb yerine kitaplar, zabitan yerine 
de zabitler demek tutulacak en doğru yoldu. Bir dil başka dillerden kelime alabi-
lir, fakat kural alamazdı; çünkü buna ihtiyacı yoktu. Mekteb kelimesinin Arapça 
çokluk şekli mekatib ile askerî sıfatının dişi şekli askeriye’yi Fars kuralına göre 
birleştirerek mekâtib-i askeriye demek Türkçeye yabancı kural sokmaktan başka 
bir şey değildi. Bunun Türkçesi ancak askerî mektepler olabilirdi. İşte, edebî 
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Türkçe Cumhuriyet devrine Arap ve Fars dillerinin kapitülasyonlarından böylece 
geniş ölçüde kurtulmuş olarak geldi. 

Cumhuriyet devrinde Atatürk tarafından başlatılan dil reformu, Meşrutiyet 
devrindeki dilde Türkçülük hareketine bakarak daha radikal, yani daha kökten 
bir hüviyet taşır. Atatürk, bu reforma girişmeden önce Türk dili ve gerçekleştir-
mek istediği dil reformu hakkındaki görüşlerini en az üç kere açıklamıştır. Bun-
lardan birincisi Birinci Dünya Harbi’nin sonlarına doğru Macar Türkologlarından 
J. Németh’in o sıralarda çıkan Türkische Grammatik adlı Türkçe gramerindeki 
bir tasnif dolayısıyla yapılmıştır. Macar Türkologu bu kitabında üç türlü Türkçe 
bulunduğunu belirtmişti: 1. Fasih Türkçe yani resmî ve edebî Türkçe, 2. Orta 
Türkçe yani orta sınıfın kullandığı Türkçe, 3. Kaba Türkçe yani halk ve köylü ve-
ya avam Türkçesi. Atatürk bu tasnifteki kaba Türkçe deyimine öfkelenmiş ve üç 
türlü Türkçe için “Bu farklar kalkmalı; ortak dili, yani gazete dilini, yalnız aydın-
lar değil, herkes anlayabilmeli.” demiştir.1 

Atatürk, dil reformu konusundaki ikinci açıklamasını 27 Ekim 1922’de Bur-
sa’da öğretmenlerle görüşürken yapmıştır. Konuşmasına “Muallime hanımlar” 
yerine “Muallim hanımlar” hitabıyla başlayan Atatürk, daha sonra, “İhtimal ki 
muallime demediğim için beni tahtie ediyorsunuz. Ben lisanımızda tâ-i te’nisi 
kullanmak zaruretinde olmadığımızı zannediyorum.” demiş ve Türkçeyi Arapça 
kurallardan kurtarmak fikrini savunmuştur.2 

Atatürk’ün dil konusundaki üçüncü ve dil reformunu başlatmadan önceki 
son ve en kesin açıklaması ise, bilindiği gibi, Sadri Maksudi Arsal’ın 1930 sonla-
rında yayımlanan Türk Dili İçin adlı eseri münasebetiyle yapılmıştır. Atatürk bu 
eser için yazdığı ve kitabın başına alınan 2 Eylül 1930 tarihli elyazısı notunda bi-
lindiği gibi şöyle der: “Millî his ile millî dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin 
millî ve zengin olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dille-
rin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin.. Ülkesini, yüksek istiklâ-
lini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kur-
tarmalıdır.” 

Atatürk’ün dil reformuna girişmeden önce belirttiği bu görüşler başlıca iki 
fikir etrafında toplanır: 

1.Türk dili millîleştirilmeli, yani yabancı dillerin boyunduruğundan kurta-
rılmalı ve herkesin anlayabileceği bir ortak dil haline getirilmelidir. 

2. Türk dili şuurla işlenmek suretiyle zenginleştirilmelidir. 

                                                             
1  Türk Dil Kurumunun 40 Yılı, TDK Tanıtma Yayınları, Ankara, 1972, s. 29. 
2  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. II, Ankara, 1959, s. 42. 
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Bu fikirlerden birincisi yeni değildi. Meşrutiyet devri Türkçülerinin ortaya 
attıkları ve gerçekleştirmeye çalıştıkları bir fikirdi. İkincisi, yani Türk dilinin şu-
urla işlenerek zenginleştirilmesi fikri ise yeniydi ve Cumhuriyet Türkiyesinin 
devrimci lideri tarafından ilk defa olarak ortaya konuyordu: 

“Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin...” Ata-
türk’ün giriştiği dil reformu karakteristik vasfını daha çok bu ikinci fikirden alır. 

Atatürk dilde reforma girişmeden önce bu reformu gerekli hattâ, kaçınılmaz 
kılacak iki esaslı adım atmış, daha doğrusu iki devrim yapmıştı. Bunlardan biri, 
1928 Kasımında Arap yazısının kaldırılarak yerine Latin alfabesi esaslı yeni Türk 
yazısının kabul edilmesi, öbürü de bu tarihten bir yıl sonra, yani 1 Eylül 1929’da 
Arapça-Farsça derslerinin öğretimden kaldırılması idi. Bu iki devrim yalnız 
Türkçedeki Arapça-Farsça unsurları anlaşılmaz hale getirmekle kalmıyor, yeni 
kelime ihtiyacı için bu dillere başvurma yolunu da tamamıyla kapatıyordu. Ata-
türk bundan sonra, konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi, 1932 Temmu-
zunda Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdurdu. İki ay sonra da 1. Türk Dil Kongre-
sini toplattı. Dil reformu böylece resmî olarak başlatılmış oluyordu. 

l. Türk Dil Kongresinde Türk Dili Tetkik Cemiyetinin maksadı şöyle tesbit 
edilmişti: “Türk dilinin öz güzelliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri ara-
sında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek.”3 Dil reformu ile hangi ilkelerin 
gerçekleştirileceği ise Kongrece seçilen yeni Yönetim Kurulunun 17 Ekim 1932 
tarihli bildirisinde şöyle ifade ediliyordu: “1. Türk dilini millî kültürümüzün ek-
siksiz bir ifade vasıtası haline getirmek; Türkçeyi muasır medeniyetin önümüze 
koyduğu bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir mükemmeliyete erdirmek; 2. Yazı 
dilinden Türkçeye yabancı kalmış unsurları atmak; halkçı bir idarenin istediği 
şekilde halk ile münevverler arasında birbirinden mahiyetçe ayrı iki dil varlığını 
ortadan kaldırmak ve temel unsurları öz Türkçe olan millî bir dil yaratmak.”4 

Bu ilkeleri gerçekleştirmek ve Osmanlıcadaki Arapça-Farsça kelimelerin 
Türkçe karşılıklarını meydana çıkarmak için Dil Kurumu ve çevresindekilerce 
hummalı bir faaliyete girişildi. Bir yandan halk dilindeki kelimeler derlenirken, 
bir yandan da eski eserler, sözlükler ve yazılı vesikalar taranmak suretiyle Türk 
dilinin asıl kelime hazinesinin tesbitine çalışılıyordu. Bu derleme ve tarama so-
nunda elde edilen malzeme Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama 
Dergisi adıyla 1934’te yayımlandı. Fakat, Dil Kurumunun 1932 ile 1934 yılları 
arasında başlıca yayını olan ve kısaca Tarama Dergisi diye tanınan bu sözlük baş-

                                                             
3  Zeynep Korkmaz, Türk Dilinin Tarihi Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi, Ankara, 

1963, s. 56. 
4  Aynı eser, aynı yer. 
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ta Atatürk olmak üzere kimseyi tatmin etmemiş ve dil konusunda bir kargaşalık 
yaratmıştır. Bunun başlıca sebepleri şunlardı: 

1. Osmanlıcadan Türkçeye söz karşılıkları yalnız Türkiye Türkçesinden, 
Anadolu ve Rumeli ağızlarından, Azerî ve Türkmence gibi bizim Türkçemize en 
yakın Oğuz grubu Türk dillerinden değil, Türkiye Türkçesinden çok önce ayrıl-
mış ve bambaşka bir gelişme yönü tutturmuş Kıpçak, Çağatay ve Altay grupları-
na bağlı Türk dillerinden de toplanmıştı. Türkçe asıllı olmakla beraber, Türkiye 
Türkçesinin ses ve şekil kalıplarına uymayan bu gibi karşılıklar, pek tabiî olarak, 
herkesçe yadırganıyordu. 

2. Sözlükte bir tek Osmanlıca kelimeye çok kere beş on, bazı hallerde de da-
ha çok karşılık gösterilmişti. Meselâ bir akıl kelimesinin karşısında tam 28 karşı-
lık bulunuyordu ve bunlardan hiçbiri yazı dilimizde yer almamıştı. Yazarlar an, 
arga, ay, ayla, bilik, böğüş, es, is, kapar, ok, ön, on, oy, öğ, ök, sağ, uğak, us, üğ gibi 
karşılıklardan kendi zevklerine göre birini seçiyor, akıl yerine kullanıyorlardı. 
Kimi an diyor, kimi ok veya oy’u tercih ediyor, kimi de es, us veya uz kelimele-
rinden birini zevkine daha uygun buluyordu. Bu durum bir anlam kargaşalığı ya-
ratıyor, okuyucu hangi kelimenin hangi kavramı karşıladığını kestiremiyor, böy-
lece de okuduklarını anlamıyordu. 

Yüzde yüz tasfiyeci bir tutumla hazırlanan bu sözlük ve yarattığı kargaşalık 
en başta Atatürk’ü memnun etmemişti. F. R. Atay, Atatürk’ün o günlerde kendisi-
ne “Dili bir çıkmaza saplamışızdır.” dediğini, sonra da “Bırakırlar mı dili bu çık-
mazda? Hayır. Ama ben de işi başkalarına bırakmam. Çıkmazdan biz kurtaraca-
ğız.” diye ilave ettiğini Çankaya hatıralarında anlatır.5 

Atatürk Tarama Dergisi’nin yarattığı karışıklık ve kargaşalığın bir an önce 
giderilmesi için içinde Falih Rıfkı, Hasan Âli, Reşat Nuri ve Köprülü Fuat gibi üs-
lûp sahibi yazar ve edebiyatçıların da bulunduğu yeni bir sözlük komisyonu kur-
durdu. Komisyon 1935 baharına kadar çalışmış ve Tarama Dergisi’ndeki karşı-
lıklar elenmek ve Türkçe köklerden yeni kelimeler türetilmek suretiyle 25 Mart 
1935’te Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu adıyla küçük bir karşılıklar sözlü-
ğü yayımlanmıştır. Sonradan içine yüzde yüz tasfiyecilerin de alındığı bu komis-
yonun nasıl çalıştığını yine Falih Rıfkı’nın hatıralarından dinleyelim: “Artık pek 
tartışmalı toplantılar yapıyorduk. Aramızda Frenkçe hangi kelimeyi ortaya atsa-
nız aslının Türkçe olduğunu iddia eden rahmetli Yusuf Ziya, veya Arapça kelime-
lerin köklerini Türkçeye çıkaran Naim Hazım üstadımız olduğu halde ve bir ke-
limenin kökü Türkçe ise onu bugünkü kullanıldığı şekilde kullanmak gibi bir 

                                                             
5  Falih Rıfkı Atay, Çankaya: Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar, İstanbul, 1969, 

s. 477. 
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prensip üzerinde de anlaşmışken, hiçbir lüzumlu kelimeyi lûgatte bırakamıyor-
duk. Bu devirde biz şiveciler ne kadar kelime teklif ettikse, hemen hepsi sevil-
miştir ve dilde kalmıştır. Bunların yekûnu yüzlercedir. Özleştirmecilerin teklifle-
ri ise uydurmacılık damgası yiyerek hareketin kötülenmesine sebep olmuştur.”6 

Cep Kılavuzu, Tarama Dergisi’nin yarattığı kargaşalığı bir ölçüde gidermiş, 
bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını aydınlatmıştı. Meselâ akıl kelimesinin kar-
şılığı olarak kılavuzda yalnız us gösterilmişti. Bununla beraber, kılavuz birçok 
yerde çelişmelere düşüyordu. Meselâ katiyyen kelimesine karşılık olarak gösteri-
len asla, cuda ve uzkes’ten birincisi, bilindiği gibi, yine Arapça, Özbekçeden alın-
mış olan cuda ise Farsça asıllı bir sözdü. Yine Kılavuzda öz Türkçe olarak verilen 
karşılıklardan acun, amaç, kent, uçmak, tamu gibileri eski Türkçe eserlerde bu-
lunmakla beraber öz Türkçe olmayıp Türkçeye çok eskiden girmiş yabancı asıllı 
kelimelerdi. Kılavuzdaki başka bir çelişme de yabancı asıllı kelimeleri gelişigüzel 
değiştirip Türkçe diye sunmasıydı. Meselâ Arapça siyaset kelimesi siyasa biçimi-
ne, siyasî sıfatı da siyasal kılığına sokularak sözde öz Türkçeleştirilmiş oluyor-
lardı. Yine bu sözlükte Türkçeyi akraba olmadığı Hint-Avrupa dilleri kalıbına 
zorla uydurma ve Türkçe karşılıkları Batı dillerindeki mukabillerine benzetme 
gayretiyle uydurulmuş arsı-ulusal (milletler-arası, international), üst-insan (in-
sanüstü, Fr. surhomme, Alm. Übermensch), töz (tez), somtöz (sentez), yantı-tez 
(antitez), imge (hayal, Fr. image), simge (remiz, Fr. symbol), okan (okyanus, Gr. 
okeanos), örgen (organ), okay (aferin, İng. okay) gibi pek çok yakıştırma karşı-
lıklar da yer alıyordu. Kılavuz’da ayrıca subay, albay, yarbay, ilbay, ilçebay, işyar 
gibi Türkçenin kelime yapma ve sözdizimi kurallarına aykırı pek çok yeni türet-
me ile saylav gibi başka Türk dillerinden alınmış kökü ve eki bilinmeyen kelime-
ler de bulunuyordu. 

Atatürk’ün dil reformu konusunda başlangıçta aşırıcı ve özleştirmecilerin 
tarafını tuttuğu ve dilde devrim yani Türkçeyi bir anda kökten değiştirme dene-
mesine giriştiği doğrudur. Dil Kurumunun ne dilci ne de edebiyatçı olmayan aşı-
rıcıları yüzde yüz saf bir Türkçe davası üzerine Atatürk’ün o kadar merakını 
uyandırmışlardı ki bu bir denemeye değerdi. “Atatürk denemeden ürkmeyen, 
onun bütün risklerini göze alan bir lider idi. Öz bir dil denemesinde son neticele-
ri alıncaya kadar bu teze inanmış ve bağlanmış izlenimi verecek, en acayip keli-
meleri Meclis kürsüsünde kullanmaktan çekinmeyecekti.”7 Nitekim Atatürk, ge-
rek 1 Kasım 1934 ve 1 Mart 1935’teki Meclis açış konuşmalarında gerekse bu ta-
rihlerde muhtelif yerlerde muhtelif vesilelerle yaptığı konuşmalarda pek çok ye-
ni kelime kullanmıştır. Millet Meclisi yerine kamutay, milletvekili yerine saylav, 
dünya yerine acun, millet yerine ulus, milletlerarası yerine arsı-ulusal, siyaset 

                                                             
6  Aynı eser, ss. 477, 478. 
7  Aynı eser, s. 475. 
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yerine siyasa, siyasî yerine siyasal, ticaret yerine tecim, refah yerine genlik, faali-
yet yerine kınav, hazır yerine anık, asil yerine soyak demiş, “Yurtdaşların özel ve 
genel asığları ve genlikleri, ayrasız göz önünde tutulmuştur.” gibi cümleler kul-
lanmıştır. Atatürk’ün bu yoldaki en aşırı denemesi 3 Kasım 1934’te İsveç veliahdı 
Prens Gustaf Adolf’u Çankaya Köşkünde ağırladığı zaman yaptığı konuşmadır. Bu 
konuşmasında Atatürk tükel özgü bir kıvanç, o denlü yaltırıklı yöndem gibi iba-
relerle “Avrupa’nın iki bitim ucunda yerlerini berkiten uluslarımız, ataç özlükle-
rinin tüm ıssıları olarak baysak, önürme, uygunluk kıldacıları olmuş bulunuyor-
lar; onlar bugün en güzel utkuyu kazanmaya anıklanıyorlar: baysal utkusu” gibi 
anlaşılması çok güç hattâ imkânsız cümleler kullanır.8 

Cep Kılavuzu’nun sekiz bin küsur acayip kelimelik dar sözlüğü ile yazmak 
hele konuşmak kolay iş değildi. Tarama Dergisi gibi bu kılavuz da başta Atatürk 
olmak üzere kimseyi tatmin etmemişti. Atatürk’ün Falih Rıfkı’ya “İsmet Paşa’yı 
gördüm: Konuşamıyoruz, dilsiz kaldık. Bu kadar çalıştık, küçük bir kılavuz çıkar-
dık, diyor.” dediği Çankaya hatıralarında yazılıdır.9 

Atatürk, aşırıcıların sebep oldukları bu dil çıkmazından kurtulma yolunu 
1935 Kasımında ortaya attığı Güneş Dil teorisiyle bulmuştur. Atatürk’ün bu teo-
risi, Viyanalı Dr. Hermann F. Kvergitch’in La psychologie de quelque elements 
des langues turques (“Türk dillerindeki bazı unsurların psikolojisi”) adlı Fran-
sızca küçük bir etüdünden ilham almıştır.10 Dr. Hermann F. Kvergitch, Viyana 
Üniversitesinde, dilciliği sosyoloji ve antropolojiye yardımcı olarak kullanan bir 
metoda göre yetişmiş idi. Bu metod ile elde ettiği bilgileri Freud’un psikanaliz 
görüşleri ile birleştirerek, dil akrabalıklarının araştırılmasında yeni bir yöntem 
bulmak istiyordu. Seslerin sembolizmine, yani ses ile anlam arasındaki ilgiye, 
dayanan küçük bir inceleme hazırlamıştı. Dr. Kvergitch yukarıda adını andığımız 
incelemesinde bu metodu Türk, Moğol, Mançu, Tunguz, Fin, Macar, Japon ve Hitit 
dillerine uygulayarak bu diller arasındaki akrabalık ve yakınlığı ortaya koyacak 
kanıtlar arıyordu. Dr. Kvergitch 41 daktilo sayfası hacmindeki bu incelemesini 
1935 Şubatında Atütürk’e göndermiş, Atatürk de 1935 yılının Şubat-Ağustos ay-
larında bu yazı ile yakından ilgilenmiş ve onu incelemiştir.11 Atatürk işte başlıca 
bu eserden ilham alarak Güneş Dil Teorisinin ana çizgilerini tesbit etmiş, 1935 
yılı güzünde de bu teorinin esaslarını anlatan Etimoloji, Morfoloji ve Fonetik Ba-
kımından Türk Dili adlı kitabını (küçük boy 68 sayfa+renkli 2 levha) imzasız 
olarak yayımlatmıştır. Bu eserin 7. sayfasında Dr. Kvergitch’in yazısı hakkında 
şöyle denilmektedir: “Bu sırada Dr. Phil. Orient. H. F. Kvergitch’in Psychologie de 

                                                             
8  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. II, İkinci Baskı, Ankara 1959, ss. 277-278. 
9  Falih Rıfkı Atay, Çankaya, ss. 478-479. 
10  A. Dilaçar, “Atatürk ve Türkçe”, Atatürk ve Türk Dili, ss. 47-49. 
11  Aynı eser, s. 47. 
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quelque elements des langues turques adlı basılmamış kıymetli eserini okuduk. 
Türk dilindeki süfikslerin gösterici manalarını bulmak için Dr. Kvergitch’in bu 
nazariyesini Türk Dil Kurumunun ekler hakkındaki geniş ve çok misalli çalışma-
ları sayesinde anlayabildik ve istifade ettik.”12 

Güneş Dil teorisi, ana çizgileri ile, şöyledir: 

İnsanoğlu, içgüdüleriyle davranan bayağı bir yaratık olmaktan kurtulup dü-
şünen bir yaratık durumuna geçince, kafasında yer alan ilk düşünce, dış âlemde-
ki varlıkların içinde onu en çok ilgilendiren, onun günlük hayatını, davranışlarını 
etkisi altında tutan “güneş” olmuştur. Sıcaklığı ile iyilikçi bir varlık olan güneş, 
ayrıca ışığı ile de ortalığı aydınlatıyor ve insanın ihtiyaç duyduğu şeyleri elde et-
mesine yardımcı oluyordu. Şu halde güneş herşeydi ve her şey de güneş demekti. 
İşte böylece güneş düşüncesi insanoğlunun kafasında çok geniş ve çok yönlü bir 
kavram olarak belirmiştir. İlk insanlar, bu sebeple, su, ateş, toprak, büyüklük, vb. 
gibi bütün maddî ve manevî kavramları, biribirlerine güneşe verdikleri tek ad ile 
anlatmışlardır. Güneş kavramını anlatan bu ilk kelime veya ses işareti, en kolay 
çıkan ve Türk dilinin kökü olan aa (ağ) biçiminde çok anlamlı bir kelime olmak 
gerekir. 

İnsan kafasındaki bu geniş ve çok yönlü kavramın türlü yönleri, zamanla, 
daha çok belli olmaya, yavaş yavaş her biri ayrı bir varlık kazanmaya başlayınca 
ilk kelime olan ağ işaretinin gelişmesiyle yeni yeni ses işaretleri yani kelimeler 
doğmaya başlamış, böylelikle, hayatın ilk belirdiği tek hücreden sayısız canlının 
üremesi gibi, güneşin insan kafasında uyandırdığı ilk kavram ve kelimeden de 
sayısız başka kavram ve kelimeler doğmuştur. Böylece, yeryüzünde hayvan ve 
bitkilerde nasıl sonsuz bir çeşitlenme ve türlenme olmuşsa ilk dilden de öylece 
bir takım tabiî faktörlerin etkisi altında türlü dil aileleri ve diller üremiştir. 

Dr. Kvergitch, yukarıda andığımız etüdünde ses ile anlam arasında 
varolduğunu sandığı ilişkileri Türkçeyi örnek alarak göstermek ve ispatlamak 
istemiştir. Ona göre M sesi “ego”yu, benliği gösteren bir sestir: Türkçe men/ben, 
el-i-m kelimelerinde olduğu gibi. N sesi ise, özün yakınını yani “muhatab”ı göste-
rir: sen, gözün kelimelerinde olduğu gibi. Z’nin alanı daha geniştir: biz, siz keli-
melerinde görüldüğü gibi. Aynı görüş Güneş-Dil teorisinde de vardır. Bu teoriye 
göre M sesi en yakın alanı ve mülkiyeti gösterir; B-P, V-F, Ğ-Y de bu alandadır. N, 
insanın kendisine bitişik olan sınırlı alanı gösterir. Z, oldukça geniş bir alandır; Ç, 
C ve J sesleri esas olarak Z alanındadır, yani S ve Ş gibidir, fakat süje ve objeyi 
gösteren konsonlar yerine de geçebilir; L, en uzak bölgelere kadar gider, her 
alandaki obje ve hareketleri, uzağı, büyüğü, belli olmayanı, enginliği ve şümulü 

                                                             
12  Aynı eser, aynı yer. 
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gösterir. T, D çok kuvvetli yapıcı ve yaptırıcı, hakim bir unsurdur. K, her türlü ob-
je ve düşünceyi tamamlar, anlamı tayin eder. R, yakın, belirli bir alanı ve o alan-
daki hareketi gösterir, istenilen şeyin yapılmış olduğunu ifade eder. Vokallerden 
a, e, ı, i yakın hatlara, o, ö, u, ü ise uzak hatlara işaret eder.13 

İşte Güneş-Dil teorisi, ana çizgileri ile, budur. 

İtiraf etmek gerekir ki ses sembolizmine, yani ses ile anlam arasında tabiî 
bir ilişki bulunduğu görüşüne dayanan ve bütün dünya dillerini tek bir kaynağa 
götürmek isteyen Güneş-Dil teorisinin ilmî bir değeri yoktur. Ses ile anlam ara-
sında tabiî ilişki bulunduğu düşüncesi, bilindiği gibi, çok eskidir ve Eflatun’un 
Kratylos’una kadar gider.14 Ses sembolizmi heveskâr veya amatör dilcilerin öte-
den beri en çok sevdikleri ve uğraştıkları bir konudur. Ne var ki bu görüş mo-
dern Dilbilimi verileri ile asla bağdaşmaz. Ferdinand de Saussure tarafından 
yüzyılın başlarında kurulan modern Dilbilimine göre ses ile anlam arasında hiç-
bir tabiî ilgi veya ilişki yoktur. Aksine, ses ve anlam arasındaki bağ arbitrary yani 
keyfîdir. Bunun böyle olduğu diller arasındaki farklardan veya, başka bir deyişle, 
yeryüzünde birbirinden çok farklı pek çok dil olmasından bellidir. Saussure’ün 
dediği gibi, sınırın bir tarafında b-ö-f ses dizisiyle anlatılan kavram sınırın öbür 
tarafında Ochs yani o-k-s ses dizisiyle ifade edilir.15 Türkçede at işareti ile belirti-
len hayvan İngilizcede horse, Fransızcada cheval, Almancada Pferd işaretleriyle 
belirtilir. O halde a-t kavramının at ses dizisi ile hiçbir iç ilişkisi olamaz. 

Ses ile anlam arasında tabiî bir ilişki olmayınca, buna dayanılarak ileri sürü-
len bütün dillerin tek bir kaynaktan, yani tek bir dilden, çıktıkları görüşü de 
mesnetsiz veya dayanaksız kalır. 

Güneş-Dil teorisi Atatürk tarafından ileri sürüldüğü ve Atatürk’ün etrafın-
dakiler de dilci olmayıp sadece heveskâr veya amatör oldukları için bu teori he-
men bir gerçek gibi kabul edilmiş ve o yıllarda Güneş-Dil analiz metodu ile bir-
çok bilimdışı etimolojik çözümlemeler yapılmıştır. Türkçeye girmiş Arapça, 
Farsça ve Fransızca kelimelerle Eski Yunanca, Hititçe ve Sümerce gibi eski dillere 
ait kelimeler Dilbilimi metodlarına aykırı bir şekilde, yakıştırma ve zorlama ile 
sözde çözümlenerek bunların Türkçe asıllı oldukları sözde ispatlanmıştır. Ata-
türk de bu türlü etimolojiler yapmaktan kendini alamamış ve Arapça zekâ, Fran-
sızca intelligence, elektrik, İtalyanca rota ve İspanyolca merinos gibi kelimeleri 
kendi teorisine göre açıklamıştır. Rota kelimesi Atatürk’e göre Türkçe yürütmek 

                                                             
13  Aynı eser, s. 48-49. 
14  Otto Jespersen, Language: its Nature, Development and Origin, New York, 1964, s. 

396. 
15  Ferdinand de Saussure, A Course in General Linguistics, New York, 1959. s. 68. 
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fiilinin rüt hecesinden gelir, Merinosun aslı emerinos veya eberinos’tur ki bu da 
Yakutça “ince” demek olan ibri/ebri kelimesinden gelir. Bu kelime İspanya’ya gi-
den İber Türkleri ile İspanyolcaya geçmiştir.16 Elektrik kelimesinin aslı ise “par-
laklık” ve “ışık” demek olan Türkçe yaltırık’tır.17 Bu etimolojilerin Dilbilimi ba-
kımından hiç de sağlam olmadıklarını belirtmeye ihtiyaç yoktur. 

Aşırıcı ve özleştirmeciler Atatürk’ün bu teoriye gerçekten inandığını ve ona 
sonuna kadar bağlı kaldığını iddia ederler. Bu iddia doğru değildir. Atatürk’ün bu 
teoriyi ölümünden bir yıl önce bıraktığını gösteren pek çok delil vardır. Ata-
türk’ün dil işlerine merak sardığı yıllarda daima onun yanında bulunmuş olan F. 
R. Atay’ın, Y. K. Karaosmanoğlu’nun ve daha başkalarının hatıra şeklindeki be-
yanları bu yoldadır. Ayrıca Atatürk’ün Güneş-Dil teorisini okutmak üzere DTC 
Fakültesine profesör olarak tayin ettiği ve bu teoriyi savunmak üzere 1937 Eylü-
lünde Bükreş’te toplanan Antropoloji ve Arkeoloji kongresine gönderdiği Hasan 
Reşit Tankut’un TDK tarafından yayımlanan Atatürk ve Türk Dili adlı kitaptaki 
(Ankara, 1963) yazısı da bu görüşü doğrulamaktadır. Güneş-Dil profesörü bu ya-
zısında şöyle demektedir: “Atatürk’ün, üzerinde önemle durduğu bu teori kendi 
çevresi ve konusu içinde kalsa idi, değerini koruyacaktı. Fakat o sırada, tanınmak 
gayretinde olan bazı kimseler teoriyi çığırından çıkardılar. Ben, Atatürk’le anla-
şarak bu konu üzerindeki çalışmalarımı, eski yer adlarına, yani toponimi’ye da-
ralttım. Atatürk de artık teoriyi bıraktı.”18 

Atatürk’ün Güneş-Dil teorisini başlıca iki maksatla ileri sürmüş olduğu dü-
şünülebilir: 1) Kendi tarih tezini desteklemek, 2) Birçok yabancı asıllı kelimele-
rin Türkçe olduklarını sözde ispat ettirerek Türkçede kalmalarını sağlamak, 
Türk dilinin sözlüğünü böylece zenginleştirerek onu dünyanın en zengin sözlük-
lü dillerinden biri haline getirmek. 

Atatürk tasfiyeciliğin, yani yüzde yüz özleştirmeciliğin, çıkar yol olmadığını 
anlamış ve bu teori ile dil konusundaki tutumuna bir orta yol aramıştır.19 

                                                             
16  Melâhat Özgü, “Atatürk’ün dilimiz üzerinde eğilişi”, Atatürk ve Türk Dili, ss. 30-31 
17  A. Dilâçar, “Atatürk ve Türkçe”, Atatürk ve Türk Dili, s. 50.  
18  Hasan Reşit Tankut, “Atatürk’ün Dil Çalışmaları”, Atatürk ve Türk Dili, s. 125.  
19  Güneş-Dil teorisi devrin hemen bütün yazar ve edebiyatçılarınca böyle anlaşılmış ve 

böyle yorumlanmıştır. Yunus Nadi bu konuda şöyle demiştir: “Gazi gayet tılsımlı bir 
anahtar buldu. Öyle bir anahtar ki en yabancı sandığımız kelimeler bile Türkçe olu-
veriyor...” (Bkz. İsmail Habib Sevük, Dil Davası, İstanbul 1949, s. 29). Şemsettin Gü-
naltay ile Hasan Reşit Tankut’un görüşleri de bu yoldadır. (Bkz. Şemsettin Günal-
tay-Hasan Reşit Tankut, Dil ve Tarih Tezimiz Üzerine Gerekli Bazı İzahlar, İstan-
bul,1938; Türk Dili, Haziran 1938, ss. 29-30). 
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Nitekim Atatürk, 1934 ve 1935 yıllarında giriştiği öz dille yazıp konuşma 
denemesini 1936’dan itibaren bırakmış, denemeden önceki tabiî diline dönmüş-
tür. 1936’dan ölümüne kadar gerek Meclis’te gerekse Meclis dışında yaptığı ko-
nuşmalarda kamutay yerine millet meclisi, saylav yerine milletvekili, ulus yerine 
millet, ulusal yerine millî, acun yerine dünya, siyasa yerine siyaset, siyasal yerine 
siyasî, tecim yerine ticaret, genlik yerine refah demiş, dilde ırkçılığı ve aşırı öz-
leştirmeciliği bırakmıştır. 

Atatürk’ün tabiî dile dönüşü, hiç şüphesiz, dilde, yazıda olduğu gibi, kısa sü-
rede bir devrim yapılamayacağını anlamış bulunduğunu gösterir. Gerçekten, 
dünya gibi, millet gibi, akıl gibi, siyaset gibi, ticaret gibi, hür gibi, sebep gibi, şart 
gibi halk konuşma diline girmiş yabancı asıllı kelimeler bir hamlede dilden atı-
lamazdı. Hattâ bu konuda kanun çıkarılsa, bu gibi kelimeler yasaklansa bile bir 
faydası olmazdı. Nitekim 1934’te çıkarılan ve bey, efendi ve hanım gibi kelimele-
ri yasaklayan kanun işlememiş, Türk halkı yüzyıllardan beri kullandığı bu keli-
meleri, kanun yasağına rağmen, kullanagelmiştir. Dilde devrim ancak bir alanda, 
yani bilim dilinde veya terimlerde, yapılabilirdi. Nitekim bu devrim yapılmıştır. 
Gerçekten, Atatürk’ün giriştiği dil reformunun en olumlu tarafı bilim dilimize 
Türkçe terimleri kazandırmış olmasıdır. Bilindiği gibi, eski terim sistemimiz 
Arapça Farsça idi. “Dik açı”ya Arapça zaviye ve kaime kelimeleri Fars kuralına 
göre birleştirilerek zaviye-i kaime, “çokyüzlü”ye Arap kelimeleri yine Arap kura-
lına göre bir araya getirilerek zû-kesîr-ül-vücûh, “iç ters açılar”a Arapça kelime-
ler Fars kuralına göre bağlanarak zâviyetan-ı mütekabiletân-ı dâhiletân denili-
yordu. Bütün bilim dallarında kullanılan terimler bu şekilde millî dil ilkesine ay-

                                                                                                                                                                
İsmail Habib Sevük ise kendi görüşünü şöyle belirtmiştir: “Atatürk dilde inkılâb 

olamayacağını Güneş-Dil nazariyesiyle güneş gibi ortaya atmıştı. O, ne bir nazariye, 
ne de bir şey; o, apaçık şanlı bir ricattir. Atatürk’ün yüksek kumandanlık vasfını 
onunla da anladık. İyi kumandan yalnız taarruz etmeyi değil, icabında çekilmeyi de 
bilir... (Bkz. “Eserinin Muhasebesi”: Cumhuriyet, 10 Kasım 1947). Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu Atatürk’ün dil konusundaki değişik tutumunu şöyle yorumluyor: “Ata-
türk yetişişi bakımından en koyu Osmanlıcadan gelmiş, yıllar yılı bu ağdalı, terkipli 
dili kullanmıştı. Bunun arkasından Türkçedeki bütün yabancı kelimeleri atmak 
istiyen tasfiyecilerin yanını tutmuştu. Güneş-Dil teorisi evresinde ise dil konusunda-
ki tutumuna yeni bir biçim, bir orta yol arama endişesi görülmektedir. Ne yazık ki bu 
denemenin sonunun neye varacağını görmemize ömrü vefa etmedi”, Atatürk ve 
Türk Dili, s. 110). 

Falih Rıfkı Atay ise Güneş-Dil teorisi için şunları söylüyor: “Ben bu teoriye hiç-
bir zaman inanmamıştım. Atatürk’ün maksadı birçok yabancı kelimelerin Türkçe ol-
duğunu isbat ettirerek, Türk lûgatını dünyanın en zengin olanlarından biri haline ge-
tirmekti...”, Çankaya, (s. 479).  
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kırı olarak Arapça-Farsça yani yabancı dilde idi. Terim devrimi Türk çocuklarını, 
işte, bellenmesi ve anlaşılması çok güç olan bu acayip terimlerden kurtarmıştır. 

Terim çalışmalarına Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da toplanan III. Dil 
Kongresinden sonra hız verilmiş ve kısa zamanda ilk ve orta öğretim matematik, 
fizik, kimya, biyoloji, zooloji, botanik ve astronomi terimleri Türkçeleştirilmişti. 
Dil Kurumundaki bu çalışmalara Atatürk’ün kendisi de katılmış, 1936-37 kış ay-
larında geometri öğretenlere kılavuz olmak üzere 48 sayfalık küçük bir Geometri 
kitabı da yazmıştır.20 Atatürk’ün koyduğu terimler arasında açı, artı, eksi, bölü, 
çarpı ve eşkenar gibi doğru ve güzel pek çok karşılık vardır. İlk ve orta öğretim 
terimleri 1937 yılı güzünde Türk Dil Kurumunca tamamlanmış ve 1937-38 ders 
yılına yeni terimlerle hazırlanmış kitaplarla girilmiştir. Atatürk terim devriminin 
kültür hayatımızdaki önemine 1 Kasım 1938’deki Meclis açış konuşmasında şöy-
le işaret etmiştir: “Bu yıl okullarımızda tedrisatın Türkçe terimlerle yazılmış ki-
taplarla başlamış olmasını kültür hayatımız için mühim bir hadise olarak kay-
detmek isterim.”21 

Terim çalışmaları Atatürk’ün ölümünden sonra da devam etmiş, 1924 tarihli 
Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun dili Türkçeleştirilerek hazırlanan yeni Anayasa 
tasarısı 10 Ocak 1945’te Meclisçe kabul edilmiş, böylece devlet ve hukuk dilinin 
Türkçeleştirilmesi yolunda büyük bir adım atılmıştır. Türkçe terim bulma ve 
koyma işi bilim adamları ve uzmanlarca, bilindiği gibi, bugün de sürdürülmekte 
ve Türkçe bir bilim dili olarak gittikçe gelişmektedir. 

Yazı dilimizdeki reform hareketine gelince, bu iş günümüzde başlıca edebi-
yatçıların ve gazetecilerin gayretleriyle yürütülmektedir. Bu da son derece 
tabiîdir. Çünkü yazı diline herhangi bir şekilde karışma, dili her gün kullanarak 
işleyen ve ona şekil veren yazar, çevirici ve gazetecilerin işidir. 

Atatürk’ün başlattığı dil reformu çoktan millete mal olmuştur. Bugün bir 
topluluk karşısında konuşan veya geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden her ay-
dın fikirlerini daha kolay anlaşılır bir Türkçe ile ifade etmek kaygısı içindedir. 
Çoktan tarihe karışmış Osmanlıca bozuntusu bir dille konuşup yazmakta dire-
nenler yeni nesillerce anlaşılmamak veya yanlış anlaşılmak tehlikesiyle karşı 
karşıya olduklarını bilmelidirler. 

                                                             
20  Geometri, Geometri öğretenlerle bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür 

Bakanlığınca neşredilmiştir, İstanbul, 1937 (ikinci baskı, Geometri, TDK Yayınları 
333, Ankara 1971).  

21  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. 1, İstanbul 1945, s. 395. 
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Konuşmamı bitirmeden önce bir başka aşırı uçta olanlara da kısaca dokun-
mak isterim. Bir grup aydın ve edebiyatçılarımız, Dil Kurumunun ve dilde ırkçı 
ünlü bir yazarımızın etkisiyle, “öz Türkçe” veya “arı Türkçe” denilen yüzde yüz 
özleştirmeci bir akıma kendilerini kaptırmış görünüyorlar. Bunlar, halk diline 
girmiş, Türkçenin öz malı olmuş kelimeleri dahi, sırf yabancı asıllı oldukları için 
kullanmamakta ve halkın millet dediğine ulus, akıl dediğine us, hür dediğine öz-
gür, eser dediğine yapıt, şart dediğine koşul diyerek halk dilinden, yani ortak dil-
den, ayrılmakta, yeni ve yapma bir “aydınlar argosu” yaratmaktadırlar. Bu, halk 
ve milletle birleşme değil, tam tersine, halktan ve milletten kopmadır. Tasfiyeci-
lik önce Meşrutiyet devrinde, sonra da Cumhuriyet devrinde olmak üzere iki ke-
re denenmiş, ikisinde de başarılı olmamıştır. Bilindiği gibi yeryüzünde yüzde yüz 
saf olan hiçbir dil yoktur. En geri kabilelerin dillerinde bile komşu kabilelerin dil-
lerinden alınmış kelimeler vardır. Dilde ırkçı tutum, millî ve ortak dil ilkesine ay-
kırı olduğu gibi, dili de kısırlaştırır ve yoksullaştırır. Unutmayalım ki dil refor-
mundan maksat dar ve anlaşılmaz sözlüklü yeni bir argo yaratmak değil, Ata-
türk’ün de defalarca belirtmiş olduğu gibi, Türkçeyi herkesin kolayca anlayabile-
ceği millî ve zengin bir dil haline getirmektir. 
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Türk Dili dergisinin Ocak 1974 tarihli 268. sayısında yayımlanan “Bir Ko-
nuşma Üzerine” başlıklı ve İ. K. imzalı yazıda Hacettepe Üniversitesinde yaptığım 
bir konuşma dolayısıyla şahsıma, bağlı bulunduğum kuruluşa ve konuşmadan 
sonra söz alarak benim görüşüme katılanlara sataşılmış, konuşmamda ileri sür-
düğüm görüşler yanlış aksettirilmek ve yanlış yorumlanmak suretiyle okuyucu-
da hakkımda olumsuz kanılar uyandırılmak istenmiştir. Baştan sona bir pole-
mikçi edasıyla kaleme alınmış olan bu yazıda yalnız şahsımla ilgili haksız çatma, 
takılma ve sataşmalara kısaca cevap vereceğim. 

1. Yazının başında “Genç bir bilgin tanıtıldı. Amerika’da bilmem ne üniversitesinde 
doktorasını vermiş, öğretim görevlisi olmuş, şimdi de Hacettepe’de doçent” denilerek 
Amerika’da bir bilim derecesi almış olmaklığıma çatılmakta ve bu husus küçümsenmek 
istenmektedir. Yurt dışında doktora yapmış olmak suç mudur? Acaba Sayın Bay İ. K. 
için böyle bir fırsat veya imkân çıkmış olsaydı red mi ederdi? Yoksa yurt dışına gi-
derdi de bir bilim derecesi almadan mı dönerdi? Şunu da belirteyim: Bu satırların 
yazarı Amerika’ya devletçe veya herhangi bir kuruluşça gönderilmiş değildir; baba-
sının parası ile de gitmemiştir; Los Angeles’taki California Üniversitesi tarafından 
kendisine iş teklif edilmiş olduğu ve Dil Kurumundaki işine de bundan altı ay önce 
son verilmiş bulunduğu için gitmiştir. 

2. Bay İ. K. yazısının bir yerinde “Türk dilinin geçirdiği tarih evresini anlatırken, di-
limize giren sözcüklerin bir gereksinme olduğunu ileri sürdü. Toharca, Sogodca...dan 
alınan bu tür sözcüklerin çıkartılamayacağını anlattı.” diyor. İkinci cümle gerçeği tahrif 
etmektedir. Ben konuşmamda bu gibi kelimelerin dilimizden çıkartılamayacağını söy-
lemedim; sadece şöyle dedim: “Bunlar, Türkçenin o devirlerde temasta bulunduğu diller 
olan Çince, Tibetçe, Toharca, Hotanca ve Soğdcadan ihtiyaç karşısında alınmış kültür ke-
limeleri ile Sanskrit, Pehlevî ve Süryanî dillerinden geçmiş dinî terimler ve akraba dil 
olan Moğolcadan girmiş kelimelerdi. Sayıca pek az olan bu alıntılar Türk dilini esas ba-
kımından değiştirmeyen ve her dil için normal sayılabilecek olan ödünçlemelerdir.” Gö-
rüldüğü gibi, ben “Bu gibi kelimeler dilden çıkarılamaz.” dememişimdir. Kaldı ki bu gibi 
eski alıntılar gerçekten dilden çıkarılamaz. Soğdca ḫvātēn’den qatun şeklinde Eski Türk-
çeye geçmiş ve giderek Türkçede kadın biçimine girmiş kelime dilden nasıl atılabilir? 

3. Konuşmamı özetlemeye devam eden Bay İ. K. daha aşağıda şöyle diyor: “Ata-
türk’ün İsveç veliahdına söylevini okumayı da unutmadı. Söylevin sunuluşundaki erek 
apaçıktı. Konuşmacı genç bilgin, yorulan dinleyicilerin dudaklarına bir gülüş kondurmak 
istiyordu. Başarıya ulaştığını belirtmeliyim.” Atatürk’ün İsveç veliahdını Çankaya köş-
künde ağırlarken yaptığı konuşma, Bay İ. K.’nın iddia ettiği gibi dinleyicileri güldürmek 
için değil, Atatürk’ün öz bir dil denemesinde bir ara ne kadar ileri gitmiş olduğunu be-
lirtmek için okunmuş veya aktarılmıştır. Konusu “Atatürk ve Dil Reformu” olan ve Üni-
versitede verilen bir konferansta böyle bir aktarma asla yersiz veya maksatlı sayılamaz; 
tam tersine, çok yerinde hattâ gereklidir. Yoksa Sayın Bay İ. K. bazı gerçeklerin genç ne-
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sillere duyurulmasını istemiyor mu? Bay İ. K.’ya hatırlatalım ki Atatürk her şeyden önce 
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” demiş adamdır ve üniversite Atatürk’ün bu sözünü 
baş tacı etmiştir. 

4. Bay İ. K. Yazısının bir yerinde de şöyle diyor: “Sayın Gündüz Akıncı, genç 
bilginin ‘Türk Dil Kurumu şimdiye dek hiç bilim adamı yetiştirmedi.’ sözüne kar-
şılık ‘Siz varsınız ya, siz de oradan yetiştiniz.’ demişti. Genç bilgin, bilginliğine 
değil de oradan yetişmiş olması sözüne kızmış, sert bir biçimde, ‘Hayır, ben ora-
dan yetişmedim.’ buyurmuştu. Öğrendik ki, sayın bilgin oradan -kendi beğenece-
ği biçimde söyleyelim- feyz almamışsa da, orada görevli olarak çalıştığına göre 
para almamış değildir. Kurumun kaynaklarından yararlanmamış olamaz. Yıllarca 
bir kurumun bir basamağında çalış, sonra da onu tümden yadsı. Önceleri övdüğü 
kişilere ters düşünce ayrıl, sonra da acısını Kurumdan çıkart... Bu da bir yöntem.” 

Burada bir değil, birkaç tahrif vardır. Bir kere benim Sayın Gündüz Akıncı’nın so-
rusuna cevabım “Hayır, ben orada yetişmedim.” değil, fakat “Ben orada yetişmedim, 
sadece çalıştım.” şeklinde olmuştur. Bu cevap son derece açıktır ve bunda bir inkâr 
yoktur. Bir kurum veya kuruluşta çalışmak başka, yetişmek başkadır. Ben birer bilim 
kuruluşu olan üniversitelerde yetiştim. Dil Kurumu bir bilim kuruluşu değildir ki bil-
gin yetiştirsin. Dil Kurumu sadece “Kamu yararına çalışır bir dernek”tir. Kuruma yeni 
intisap ettiği anlaşılan Bay İ. K.’ya Kurum tüzüğünün birinci maddesini bir kere daha 
ve bu sefer çok dikkatli olarak okumasını tavsiye ederim. 

Kurum kaynaklarından faydalanma iddiasına gelince, Kurumun çok zengin olan 
kütüphanesinden, pek tabii olarak, herkes gibi ben de faydalandım. Ama bir kurumun 
kütüphanesindeki kitaplardan faydalanma o kurumdan yetişmek mi demektir? Bunun 
böyle olmadığını, herkes gibi, Bay İ. K. da bilir. Bilir ama gerçekleri tahrif etmeyi ve bana 
kara çalmayı bir kere kafasına koymuş, bile bile öyle diyecek artık. 

“Önceleri övdüğü kişilere ters düşünce ayrıl” isnadı da başka bir tahrif örneğidir. 
Bir kere ben Kurumdan ayrılmadım, fakat çıkarıldım. Sonra Kurumda çalışırken eserleri 
hakkında övücü nitelikte yazı yazdığım tek kişi o zamanki sekreter Agâh Sırrı 
Levend’dir. Aradan on beş yıl geçmiş olmasına rağmen bundan pişmanlık da duymuyo-
rum. Sayın Agâh Sırrı Levend’i bugün de över, takdir ederim. Sayın Levend dilci değildir 
ama tanınmış bir edebiyatçıdır, edebiyat araştırıcısıdır. Kırk yıllık hayatında Kurumun 
başına gelen ve çoğu ne dilci ne de edebiyatçı olmayan sekreterler arasında o mevkie en 
çok yakışan da yine odur. Sayın Levend’le anlaşmazlığımız onun ilmî değil tamamıyla 
idarî tasarruflarından ötürü olmuştur. Bu bambaşka bir konudur ve tartışma yeri burası 
değildir. 

5. Bay İ. K. konuşmamda dilde ırkçı olduğunu söylediğim Ataç’tan Kurumda çalışır-
ken yayımladığım yazılarda saygılı bir dille söz ettiğimi söyleyerek çelişmeye düştüğü-
mü belirtmek istiyor. Bu da doğru değildir. Ataç’ın ırkçılığını hiç bir zaman övmüş deği-
lim. Övmek şöyle dursun, Ataç’ı bu tutumundan ötürü tenkit eden tek yazıyı ben yazmış 
(Bkz. “Ataç’ın dilciliği ve tilcikleri”) ve Türk Dili dergisinde çıkan bu yazı yüzünden Ku-
rum yöneticileri tarafından kınanmışımdır. 



Talat TEKİN  │  233 

 

6. Bay İ. K. devam ediyor: “Bilim adamı yetiştirmediğinden ötürü kınamalardan kı-
nama beğendirdiği, tek bir olumlu işi bulunduğunu söylemeyip hep yanlışlar yaptığını 
ileri sürerek yerden yere vurduğu Türk Dil Kurumunda görevli iken, yine o Kurumun 
yayın organı olan Türk Dili dergisinin, hemen her sayısında dili, Kurumu, yöneticileri 
öven genç bilginin, Sayın Doç. Dr. Talât Tekin gibi söyleyenleri yeren yazıları var.” 

Bir kere ben “Kurumun tek bir olumlu işi yoktur.” demedim. Tam tersine, terimler 
konusuna değinirken ilk ve orta öğretimde kullanılan terimlerin bulunup konulmasında 
Kurumun emeği geçtiğini özellikle belirttim, hattâ “Atatürk’ün başlattığı dil reformunun 
en olumlu ve faydalı tarafı bilim dilimize Türkçe terimleri kazandırmış olmasıdır.” de-
dim. Bay İ. K. sözlerimi bu şekilde tahrif ettikten sonra benim bundan 14-15 yıl kadar 
önce Türk Dili dergisinde yayımlanmış olan yazılarımdan parçalar aktararak kendi ken-
dimle çelişmeye düştüğümü göstermek istiyor. On beş yıl önceki yazılarımda Peyami Sa-
fa, Ulunay, Nihad Sami Banarlı gibi yazarların saldırılarına karşı Kurumu savunduğumu 
inkâr edecek değilim. Dil Kurumunu Osmanlıcacıların haksız saldırılarına karşı gerekir-
se yine de savunurum. Ama bu Kurumu tenkit etmeme asla engel değildir ve olamaz. 
Tutumundaki aşırılık, bilimdışılık ve yayımladığı eserlerdeki yanlışlar vb. gibi sebeplerle 
Kurumu başkaları gibi, ben de tenkit ederim ve edeceğim. Şunu da belirteyim ki Kurumu 
uyarma ve tenkit yolundaki yazılarımı ancak ve sadece oradan ayrıldıktan yani çıkarıl-
dıktan sonra yazmış değilim. Uyarıcı nitelikteki bu tür yazılarımı yayımlamaya daha Ku-
rumda iken başlamışımdır. Kurum yöneticilerinin iyi niyetle yapılan uyarılara kulak as-
madıklarını ve yüzde yüz aşırıcılıkta ve bilimdışı uydurmacılıkta inatla direndiklerini gö-
rünce Kurumdan çıkarılmayı göze alarak kaleme sarılmış ve tenkit vazifemi yerine ge-
tirmeye çalışmışımdır. İşte benim “yöntem”im budur ve Kurumdan çıkarılmama da bu 
yöntem sebep olmuştur. 

On beş yıl önce çıkmış yazılarımdan aktarmalar yaparak beni kendi kendimle çe-
lişmeye düşmüş olmakla suçlandırmak isteyen Bay İ. K. başka önemli bir noktayı da 
unutuyor veya unutmuş görünüyor. Sayın Levend’in sekreterlik yıllarında Dil Kurumu 
özleştirmede orta bir yol izliyor, halk diline girmiş yabancı asıllı kelimelere dokunmu-
yordu. Daha sonra Kurumun tutumunda yüzde yüz özleştirmeciliğe doğru bir eğilim be-
lirdi. Yöneticiler tarafından ne kadar inkâr edilirse edilsin Kuruma bugün hakim olan an-
layış yüzde yüz özleştirmeciliktir. Türk Dili dergisi o yıllarda “Dil ve edebiyat dergisi” idi; 
şimdi ise “dil ve yazın dergisi” olmuştur. Halkın şart dediğine koşul, millet dediğine ulus, 
akıl dediğine us deniliyor. Bu halk diliyle birleşmek değil, ondan ayrılmak, kopmak de-
mektir; yüzde yüz özleştirmecilik ve aşırıcılıktır. Kısacası, tutumunu değiştiren bu satır-
ların yazarı değil, uzun süre orta bir yol izledikten sonra yeniden ilk yıllarındaki yüzde 
yüz özleştirmeciliğe doğru giden Türk Dil Kurumudur. 

7. Konuşmamda Güneş-Dil teorisine de değinmiş, bu teorinin bugün için ilmî bir 
değeri olmadığını, ancak Atatürk’ün teorisi olduğu için sadece manevî bir değeri oldu-
ğunu belirtmiş ve Atatürk’ün bu teoriyi kendi tarih tezini desteklemek ve dilimize girmiş 
yabancı asıllı kelimelerin Türkçe asıllı olduklarını sözde ispatlayarak dilde kalmalarını 
sağlamak maksadıyla ileri sürmüş olacağını söylemiştim. Bay İ. K. bu görüşe karşı çıkı-
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yor: “Güneş-Dil kuramı genç bilginin söylediği gibi Atatürk’ün dil ve Türk dili üzerindeki 
düşüncelerini değiştirdiğine kanıt değildir.” 

Ben konuşmamda Atatürk’ün 1934-35 yıllarında giriştiği yüzde yüz özleştirmeciliği 
1936 yılından başlayarak bıraktığını söylemiş ve bu görüşüme kanıt olarak da onun 
1936’dan ölümüne kadar gerek Mecliste gerekse Meclis dışında yaptığı konuşmalarda 
kullandığı 1934-35 öncesi tabiî dilini göstermiştim. Sayın İ. K. bu görüşe katılmadığına, 
tersini iddia ettiğine göre bu iddasını kanıtlaması gerekirdi. Halbuki bunu ispatlayama-
mıştır. Görüşünü ispatlamak için getirdiği kanıt şudur: “Atatürk’ün bundan (yani Gü-
neş-Dil teorisinden) övündüğünü, kendi kuramı olduğunun belirtilmesini istediği de bir 
anı ile kanıtlanabilir. Genç bilginin, Hasan Reşit Tankut’a değişik biçimde söylettiği söz 
şöyledir: Teorinin ilgi topladığını haber veren İbrahim Necmi Dilmen’e Ata soruyor: “Bu 
teorinin benim olduğunu söylememişler mi?” Bir kere ben “Atatürk bu teorisi ile övün-
memiştir.” demedim; sadece “bırakmıştır” dedim ve buna kanıt olarak Güneş-Dil teori-
sini Bükreş Kongresinde okuyan Hasan Reşit Tankut’un şu hatırasını gösterdim: “Ata-
türk’ün üzerinde önemle durduğu bu teori, kendi çevresi ve konusu içinde kalsa idi de-
ğerini koruyacaktı. Fakat, o sırada, tanınmak gayretinde olan bazı kimseler teoriyi çığı-
rından çıkardılar. Ben Atatürk’le anlaşarak bu konu üzerindeki çalışmalarımı, eski yer 
adları (Toponymie)na daralttım. Atatürk de artık teoriyi bıraktı.” (Atatürk ve Türk Dili, 
TDK yayınları 224, Ankara 1963: 125). Bay İ. K. bu görüşe karşı çıktığına göre Ata-
türk’ün bu teoriyi bırakmadığını ispatlamalıydı. Kaldı ki Sayın İ. K.’nın, M. Ali Ağakay’dan 
aktardığı hatıra da gerçeği aksettirmemektedir. Gerçek şudur: Atatürk’e Bükreş Kongre-
si hakkında yanlış bilgi verilmiştir. Tankut’un Bükreş Kongresinde okuduğu teorinin 
şiddetle tenkit edildiği anlaşılıyor. Çünkü kongredeki bilginlerden biri Tankut’a pek çok 
soru yöneltmiştir. Bu sorulardan birincisi şu olmuştur: “Bu teori yalnız Türk diline mi 
hakimdir? Yoksa bütün dünya dilleri için midir?” Şaşıran H. R. Tankut “Hayır, yalnız Türk 
Dili içindir” demek suretiyle durumu kurtarmıştır. Çünkü bilindiği gibi Güneş-Dil teorisi 
bütün dünya dillerinin Türkçeden çıktığı tezini savunur. Durum bu iken, İ. N. Dilmen, 
belki H. R. Tankut’u yanlış anladığı için, belki de Atatürk’ü incitmemek veya ona yaran-
mak için, Atatürk’e yanlış bilgi vermiş, teorinin ilgi ile karşılandığını söylemiş, M. A. 
Ağakay da bunu kitabına almıştır. İşte, Sayın İ. K.’nın iddiasını ispatlamak için getirdiği 
“güçlü” kanıtın aslı esası budur. 

Yazımı bitirmeden önce bir noktayı bir kere daha ve iyice belirtmek isterim: Ata-
türk tabu değildir; Güneş-Dil teorisi tabu değildir. Güneş-Dil teorisinin ilmî bir değeri 
olmaması Atatürk’ü asla küçültmez. Çünkü Atatürk dilci değildi. O, büyük bir asker, eşsiz 
bir kumandandı; Türkiye’nin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve devrim-
lerin uygulayıcısıydı; ama bir dilci değildi. Devrimci olduğu için, yazıda olduğu gibi dilde 
de kısa sürede devrim yapılabileceğine bir ara inanmış ve öz bir dil denemesine giriş-
mişti. Ama yürümeyeceğini anlayınca yüzde yüz özleştirmeciliği bırakmıştı. Bırakınız da 
bunu söyleyelim, söyleyebilelim artık. Kendimiz söyleyemiyorsak bile, hiç değilse söyle-
yenleri, söyleyebilenleri çoktan ucuzlamış “gericilik” filân gibi suçlamalarla karalamaya 
kalkışmayalım. Bırakınız da 50 yıldan sonra olsun artık bilim konuşsun bu ülkede! 
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Eski Metinlerin Dilindeki Tutarsızlıklar: 

Edebiyat kitaplarına alınacak eski metinlerin dili için, genel olarak, şu iki 
yoldan biri tutulur: Eski metinlerin dili ya olduğu gibi korunur ya da bu metinler 
tümüyle modernleştirilir. M. Kaplan da kitabına aldığı metinlerde bu iki yolu iz-
lemiş, daha doğrusu, izlemek istemiştir. Eski metinlerin bir bölüğü (Oğuz Kağan 
destanından alınan parça, Uygurca “Üç Prens ve Pars” hikayesi, Dede Korkut’tan 
alınan destan vb.) bugünkü dille, başka bir deyişle, çeviri olarak verilmiş, kimi 
metinler de Âşık Paşazade tarihinden alınan “Geyikli Baba” adlı parça, Menâkib-i 
Ak Şemseddin adlı yazmadan alınan “Fatih ile Akşemseddin” menkıbesi, Fuzu-
lî’nin Leylâ ve Mecnun’undan alınan parça, Divanü lûgati-t-türk’ten alınan dört-
lükler vb.) kendi dönemlerinin dili ile yazılmıştır. Ne var ki, yazarın “o devir dili 
ile” yazıldığını bir yerde belirttiği (s. 51, not: 3) bu metinlerin dili tümüyle eski 
değildir. Bu metinlerin hemen hepsinde eski söylenişlerle yeni söylenişler, başka 
bir deyişle, eski dil ile yeni dil birbirine karışmıştır. Örneğin “Geyikli Baba” adlı 
menkıbede görelüm, ayrılur, gelür, anı, anun, anunla, kimün, varun, getürün, 
kapuda, niçün, karşuda, gerü, berü vb. gibi eski söylenişler yanında varırlar, var-
dır, kişidir, giderirler, avlu (eserin Arap harfli aslında havlı: bkz. Fahir İz, Eski 
Türk Edebiyatında Nesir, s. 609), senin, kapısının, vilâyetin, dağının, tekke vb. gi-
bi yeni söyleyişler vardır. Yazarın hiç de bilimsel olmayan bu tutumu öbür me-
tinlerde de sürüp gidiyor. “Fatih ile Akşemseddin” (Ak Şemseddin yazılmalıydı!) 
adlı menkıbede alur, kal’a, eylesünler, başın (“başını” anlamında), ol, gelmeyicek 
vb. gibi eski söylenişler yanında ettirdin, var mıdır, kaldırıp, eylesin, içeri, döndü, 
kale, oldu, bulamadı (eserin aslında bulımadı: bkz. F. İz, ay. es., s. 346), beri vb. 
gibi yeni söylenişler de vardır. Leylâ ile Mecnun’dan alınan parçadaki gördü, bu-
rulu (burılu yerine), Mahmud Kâşgarî’den alınan dörtlüklerden birinde geçen 
kuzu (doğrusu kozı), Yunus’tan alınan şiirlerden birindeki yıldızım (doğrusu 
yılduzum), Mevlid’ten alınan parçada geçen oldu, yalnızın (doğrusu yalnuzın, 
muştular (muştılar yerine), içmeklige (içmeklüge yerine) vb. da böyle yenileşti-
rilmiş söylenişlerdir. 

Örnekleri çoğaltmaya gerek yok. Buraya kadar verdiğimiz örneklerden açık-
ça anlaşılacağı gibi, yazar kimi eski metinleri kendi dönemlerinin dili ile vermek 
istemiş, ancak, ya bu iş aceleye geldiğinden ya da dikkatsizlik ve dalgınlık yüzün-
den, bu amacına ulaşamamış, böylece de kitap, bir ders kitabı için gerekli olan 
bilimsellik niteliğini yitirmiştir. 
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Bilimsel Yanlışlar: 

Lise I Edebiyat1 kitabında, metinlerin dilindeki tutarsızlıklardan daha önem-
li olarak, birçok bilimsel yanlış da vardır. Bunların bir bölüğü metinlerde geçen 
kimi sözlerin okunuşları ile ilgilidir, bir bölüğü de çeviri yanlışlarıdır. Bu yazı-
mızda kitaptaki bu tür bilimsel yanlışların en önemlilerine kısaca değineceğiz. 

 
1. ayıtmak-eyitmek: 

Âşık Paşazade tarihinden alınan “Geyikli Baba” adlı parça ile Menâkib-i Ak 
Şemseddin’den alınan “Fatih ile Akşemseddin” adlı menkıbede geçen eyitmek 
“söylemek” fiilinin geçmiş zamanı, ayıttı, geniş zamanı da aydur okunmuştur. Es-
ki Türkçe döneminde, başka bir deyişle, Orhon Türkçesi ile Uygurcada 
aytma/ayıtmak şeklinde art ünlülü olan bu söz Eski Anadolu Türkçesinde, genel-
likle, incelmiş ve eyitmek şekline dönüşmüştür. Birçok eserde mastarı böyle ol-
duğu gibi, pekiştirmeli buyurma eki de bu fiile -gıl değil, -gil olarak eklenir. O 
halde bu fiilin geçmiş zamanı ayıttı değil, eyitti, daha doğrusu, eski imlâya bağlı 
kalınarak, eyitdi şeklinde, geniş zamanı da aydur değil, eydür tarzında okunma-
lıdır. 

 
2. müridin-mürîdiyin: 

“Geyikli Baba” adlı parçada geçen Baba İlyas müridin cümlesinden (s. 8) hiç bir an-
lam çıkmaz. Buradaki müridin sözü yanlıştır. Asıl metinde (bkz. Fahir İz, Eski Türk Ede-
biyatında Nesir, İstanbul 1964, s. 609) söz Arap harfleri ile mim, re, ye, dal, ye ve nun 
tarzında yazıldığı ve Fahir İz yayınında harekeler gösterilmediği için bu söz, yanlış ola-
rak, müridin okunmuştur. Doğrusu mürîdiyin “mürîdiyim” olacaktır. Arapça mürîd sö-
züne 3. kişi iyelik eki -i gelmiş, buna da Eski Anadolu Türkçesi l. kişi yüklem eklerinden 
-in eklenmiştir. Cümlenin doğru şekli Baba İlyas mürîdiyin olmak gerekir. Anlamı da 
“Baba İlyas’ın müridiyim”dir. 

 
3. getürüp-götürüp: 

“Geyikli Baba” adlı parçada şöyle bir cümle var: Bir nice günden sonra bir 
kavak ağacını kopardı, omuzuna getürüp doğru Bursa’nın hisarına geldi (s. 8). Bu 
cümledeki getürüp sözü yanlıştır. Doğrusu götürüp “kaldırıp” olacaktır. Bu söz 
asıl metinde Arap harfleri ile kef, te, vav, re ve be şeklinde yazıldığı ve Fahir İz 
yayınında harekeler gösterilmediği için, yanlış olarak, getürüp okunmuştur. 
Getürmek “getirmek” demektir; oysa burada “kaldırmak” anlamına bir fiil gere-
kir. Bu fiil ise götürmek’tir. Bütün cümle, asıl metne göre, şöyle yazılmalıdır: Bir 

                                                             
1  Mehmet Kaplan, Lise l Edebiyat, Devlet Kitapları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, An-

kara 1976. 
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nice günden sonra bir kavak ağacını kopardı; omuzına götürüp doğrı Bursa’nuñ 
hisârına geldi. 

 
4. dikiyorur-dike yorur: 

Yine aynı parçada geçen dikiyorur “dikiyor” sözü de yanlış okunmuştur. Bu 
söz Arap harfli asıl metinde dike yorur şeklinde yazılmıştır. Doğrusu da budur. 
Çünkü, Eski Anadolu Türkçesinde sürekli şimdiki zaman, asıl fiilin -a/-e’li zarf 
şekline yoru- “yürümek” fiilinin geniş zamanı olan yorur’un eklenmesi ile kuru-
lurdu: Gele yorur, gide yorur vb. gibi. Bu şekillerdeki zarf-fiil eki -a/-e’nin daral-
ması yeni bir seslik gelişmedir. 

 
5. sormayın-sormadın: 

Yine aynı metinde, Orhan Gazi çıktı, gördü kim ağacı dikmiş, dahi sormayın 
Han’a aydur cümlesindeki sormayın sözü de, dizgi yanlışı değilse, yanlış okun-
muştur. Doğrusu, asıl metinde olduğu gibi, sormadın’dır, anlamı da, bilindiği gibi, 
“sormadan”dır. 

 
6. degilüz-degülüz: 

Aynı parçada geçen degilüz sözü de ne tümüyle eski ne de tümüyle yenidir. 
Doğrusu degülüz’dür. Ancak bu da bir dizgi yanlışı olabilir. 

 
7. deyu-deyü/diyü: 

Yine aynı metinde geçen deyu sözü de doğru değildir. Türkçede ünlü uyumu 
bulunduğuna göre bu sözü, harekesine göre, deyü ya da diyü okumak gerekir. 
Bunun gibi, “Fatih ile Akşemseddin” menkıbesinde geçen ve denlu okunan söz de 
denlü şeklinde düzeltilmelidir. Deyu, beru, geru, denlu vb. gibi ünlü uyumuna ay-
kırı söyleyişler ancak klasik Osmanlıca döneminde ve ondan sonra Türkçe sözle-
ri Arapça-Farsça sözler gibi okuma eğilimi gösteren “medrese ulemâsı”na özgü-
dür. 

8. âhar-âhir: 

“Fatih ile Akşemseddin” adlı parçada geçen Âhar Frengistan’dan İstanbul’a 
büyük gemiler geldi cümlesindeki âhar sözü de yanlıştır. Çünkü âhar ya da âher 
“başka, diğer, gayrı” demektir. Buradaki söz ise “nihayet, son olarak” anlamına 
bir zarf olan âhir’dir. Cümlenin doğru şekli şöyle olacaktır: Âhir, Frengistân’dan 
İstanbol’a böyük gemiler geldi. 

 
9. bunalışını-bu nâlişini: 

Aynı parçada yapılan en büyük okuma yanlışlarından biri Şeyhin bu halini 
ve bunalışını görüp dehşet-nâk oldu cümlesindeki bunalışını sözüdür. Bunalmak 
sözü eski yazımızda, bilindiği gibi, sağır kef (kâf-ı nûnî) ile yazılırdı. Burada ise 
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nun’la yazılmıştır (bkz. Fahir İz, ay.es., s. 346). M. Kaplan’ın bunalışını diye oku-
duğu söz, hiç kuşkusuz, bu nâlişini olacaktır. Cümle, doğru okunuşu ile, şöyle ol-
mak gerekir: Şeyhüñ bu hâlini ve bu nâlişini görüp dehşet-nâk oldı. Bu cümleyi 
bugünkü Türkçeye şöyle aktarabiliriz: “(Fatih), Şeyhin bu halini ve bu ağlayıp 
sızlamasını görüp dehşet içinde kaldı.” 

 
10. yolunmuş-yuvalanmış: 

Aynı metinde geçen Tacı mübarek başında yolunmuş cümlesinden de bir anlam 
çıkmıyor. Asıl metinde ye, vav, lam, nun, mim ve şın şeklinde yazılmış olan (bkz. F. İz, 
ay.es., ay.y.) bu fiil yuvalanmış “yuvarlanmış” okunmalıdır. Ayrıca, asıl metinde de 
başında yazılmış olan söz başından olacaktır. Çünkü yuvalanmak fiili burada -den 
halinde nesne ister. Bundan sonra gelen Başınun ak saçı nûr gibi şa’şa’a vermiş cüm-
lesinden de anlaşıldığına göre, şeyhin tacı başından yere yuvarlanmıştır. O halde bü-
tün cümle şöyle olmalıdır: Tâcı mübârek başından yuvalanmış. 

 
11. bulamadı-bulımadı: 

Aynı parçada geçen bulamadı sözü de (s. 51), yazarın deyimi ile söyleyelim, 
“o devir dili ile” değildir, modern söyleniştir. Sözün doğrusu, asıl metinde açıkça 
yazıldığı gibi, bulımadı’dır. 

 
12. mahalle-mahalleye:  

Aynı metinde geçen Ol zamandan beri ol mahalle Ak şeyh mahallesi deyu ad 
kodular cümlesindeki mahalle sözü de yanlıştır. Doğrusu, asıl metinde olduğu 
gibi, mahalleye olacaktır. Bütün cümle şu şekilde düzeltilmelidir: Ol zamândan 
berü ol mahalleye Ak Şeyh mahallesi deyü ad kodılar. 

 
13. belde-i tayyibe-beldetün tayyibetün: 

“Fatih ile Akşemseddin” adlı menkıbede şöyle bir cümle var: Ol feth-i hâkânî 
belde-i tayyibe hurufu işareti muktezâsınca sekiz yüzelli yedi tarihinde vâki oldu. 
Bu cümledeki Farsça belde-i tayyibe tamlaması asıl metinde beldetün tayyibetün 
şeklinde, başka bir deyişle, Arapça tamlama olarak geçmektedir (bkz. F. İz, ay.es., 
s. 346). Böyle olması da gerekir. Çünkü bu cümlede İstanbul’un fetih tarihinin 
ebced hesabı ile Arapça beldetün tayyibetün “güzel bir şehir” tamlamasında var 
olduğu belirtilmektedir. Gerçekten, Arapça tamlamadaki be, lam, dal, te, ti, ye, be 
ve te harflerinin rakam olarak değerlerinin toplam sayısı 857’dir. Bu tamlama 
Farsça belde-i tayyibe şekline sokulunca her iki sözün sonundaki “dişilik te”si 
he’ye değişmiş olacağından ve he’nin değeri de 5 olduğundan tamlamanın top-
lam değeri sadece 67 olur! O halde cümle, aslında da olduğu gibi, Ol feth-i hākān , 
“beldetün tayyibetün” hurūfı işāreti muktezāsınca, sekiz yüz elli yedi tār hinde 
vāki’ oldı şeklinde düzeltilmelidir. 
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14. avcı-avçı: 

Fuzulî’nin Leylâ ve Mecnun mesnevîsinden alınan parçada Azerî diyalektine 
aykırı okuyuşlar vardır. Bunlardan biri, ilk mısradaki avcı sözüdür (s. 96). Doğ-
rusu avçı olacaktır. Çünkü, bilindiği gibi, -çı ekinin başındaki /ç/ fonemi Azerî di-
yalektinde hiç değişmez. 

 
15. âhuyı-âhunı: 
Yine aynı parçada geçen âhuyı sözü (s. 96) de Türkçedir, Azerî değildir. Aze-

rî diyalektinde ünlü ile biten sözlerin yükleme (accusative) hali -nı/-ni eki ile ku-
rulduğundan bu sözün doğrusu âhunı olacaktır. 

 
16. üsneyü-ösneyü/osnayu: 
Kâşgarlı Mahmud’un sözlüğünden alınan dörtlüklerde de pek çok yanlış 

okumalar vardır. Bunlardan biri 2. dörtlükte geçen üsneyü sözüdür: Keldi esin 
esneyü/Kadka tükel üsneyü... “Rüzgar eserek geldi/Tamamıyla kar fırtınasına 
benziyor” (s. 140). “Benzemek” anlamında olan bu fiili B. Atalay I. cildin 288. say-
fasında üsnemek şeklinde, aynı fiilin ettirgen çatısını da aynı cildin 267. sayfa-
sında usnatmak tarzında okumuştur. Her iki okuyuş da yanlıştır. Bunlar 
ösnemek ve osnatmak olacaktır. Çünkü bu fiilin aslı, Eski Anadolu Türkçesinde 
de kullanılmış olan asmak/yosmak “karşılaştırmak, benzetmek” fiilidir. Uygurca 
“tarz” anlamındaki osuğ ismi de bu osmak fiilinden türemiştir. 

 
17. budun-bodun: 
Aynı dörtlükte geçen budun “halk” sözünün doğrusu da /o/ ile bodun’dur. 

Çünkü bu söz, Orhon yazıtlarında da geçen bod “boy, kabile” sözünden gelir. 
 
18. egrişür-ügrişür: 
Üçüncü dörtlükteki Kayguk bolup egrişür mısraında geçen egrişür sözü ile 

bunun çevirisi olan “dolaşıyor” da yanlıştır. Divan’ın I. cildinin 186. sayfasında 
bulunan bu dörtlükteki söz ügrişmek “sallanmak” mastarından gelir. Dörtlükte 
ügrişür “sallanır, sallanıyor” sözünün elifi üzerinde hareke olmadığı için B. Ata-
lay bunu, yanlış olarak, egrişür okumuş ve yine yanlış olarak “dolanır” diye çe-
virmiştir. Dörtlüğün Arapça çevirisine göre fiil, “sallanmak” anlamına gelen 
ügrişmek fiilinin şimdiki zamanı ügrişür olacaktır. Aslı ügrimek “sallamak” olan 
bu fiil (c. I, s. 275) Türkmencede üvremek şeklinde yaşamaktadır. 

 
19. koydı-kuydı: 
Beşinci dörtlüğün ilk mısraı şöyledir: 

Koydı bulıt yagmurın (s. 138). M. Kaplan bunu şöyle çevirmiş: “Bulut, yağ-
murunu bırakıverdi” (s. 10). Bu mısradaki koydı sözü kuydı “döktü” olacaktır. 
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Türkçede, bilindiği gibi, “dökmek” anlamına gelen bir kuymak fiili vardır. Bizim 
Türkçemizdeki kuyumcu sözü de buradan gelir. İşte, B. Atalay Divan’da, koymak 
fiili ile bu kuymak fiilini karıştırmıştır, daha doğrusu, kuymak fiilinin varlığından 
habersiz olduğu için, bu fiili koymak sanmıştır. Sayın M. Kaplan’ın, Atalay’ın bu 
yanlışını düzeltmiş olması gerekirdi. 

 
20. yürgeşür-yörkeşür: 

Dokuzuncu dörtlükte geçen yürgeşür ile onuncu dörtlükte geçen yürkeşip 
sözleri de yanlış okunmuştur. Bunların doğrusu yörkeşür ve yörkeşip’tir. Çünkü 
bu fiilin aslı “sarmak” anlamındaki yörkemek’tir. Atalay bundan -ş eki ile türemiş 
fiili önce yürgeşmek/yürkeşmek diye okumuş ise de sonra yörgeşmek diye dü-
zeltmiştir. Daha doğru şekli /k/ ile yörkeşmek’tir. 

 
21. tızgık-tizig ya da tizük: 

13. dörtlüğün son mısraı kitapta şöyledir: Tızgık tutup sekrişür. Mısra şöyle 
çevirilmiş: “Sıralanıp seğriştiler” (s. 11). Buradaki tızgık sözü yanlıştır. Türkçede 
böyle bir söz yoktur. Divan’ın yazma nüshasında söz te, ze, kef ve kaf (!) şeklinde 
yazılmıştır. Arapça çeviriye göre bu “sıra, saf, dizi” anlamına bir söz olmak gere-
kir. Türkçede bu anlama gelen söz tizig’dir. Ancak, bundan sonra gelen söz de tu-
tup değil, turup olduğundan yanlış yazılmış olan bu sözün “dizili, dizilmiş” anla-
mına tizük olması da mümkündür. O halde bu mısra ya Tizig turup sekrişür ya da 
Tizük turup sekrişür şeklinde düzeltilmelidir. Anlamı da “Sıra sıra durup koşu-
şuyorlar”dır. 

 
22. “Erdemlikle öğünelim”-“Erdemli olmakla övülelim”: 

145. sayfada çeviri halinde verilen bir dörtlük var: “Doğanlar kuşları avla-
sın/Köpekler avları dişlesin/Tilki domuz kaçışsın/Erdemlikle öğünelim.” Bu 
dörtlüğün son mısraı aslında şöyledir: Erdem bile öglelim (c. II, 33). Öglelim sö-
zünün mastarı ögülmek’tir. O halde mısra “Erdem(li olmak)la övülelim” tarzında 
çevrilebilir. 

 
23. elün yüzün-elin yüzin: 

Yunus Emre’den alınan II numaralı manzumenin ilk beyti şöyledir: Bir kez 
gönül yıkdun ise bu kılduğun namaz degül/Yetmiş iki millet dahi elün yüzün 
yumaz degül (s. 158). Bu beytin ikinci mısraındaki elün yüzün sözleri yanlıştır. 
Çünkü elün “senin elin” demektir. Oysa burada söz konusu olan “yetmiş iki mille-
tin eli ve yüzü”dür. O halde bu sözler 3. kişi iyelikeki -i ve yükleme hali eki -n ile 
elin yüzin olacaktır. 
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24. Yukaru-yokaru: 

Yunus’tan alınan III numaralı şiirde de yokaru sözü (s. 159) yukarı okun-
muştur. Bu söyleniş yenidir. Sözün aslı ve eski söylenişi, bilindiği gibi, 
yokaru’dur; ‘“yokuş” anlamındaki yok sözünden gelir. 

 
25. “arkada tekme atsa”-“uzakta tepişse”: 

Kitapta, Tonyukuk yazıtından alınan atasözlerinden birincisi de yanlış 
çevirilmiştir. Çeviri halinde verilen atasözü şöyledir: “Zayıf boğa ve semiz boğa 
arkada tekme atsa, semiz boğa, zayıf boğa olduğu bilinmezmiş derler” (s. 262). 
Bu atasözünün aslı şöyledir: Arık buka semiz buka ırakda böñser, semiz buka 
arık buka teyin bilmez ermiş; (bkz. Talât Tekin, A Grammar of Orkhon Turkic, 
Bloomington 1968, s. 29). Burada geçen ırakda “uzakta” sözünü yazıtı yayımla-
yan Türkologlar arkada şeklinde yanlış okumuşlar, M. Kaplan da bunlara uymuş-
tur. Cümle bugünkü Türkçeye şöyle çevrilebilir: “Zayıf (ve) semiz boğa(lar) 
uzakta tepişse(ler), (hangisinin) semiz, (hangisinin) zayıf olduğu bilinmezmiş.” 

 
26. im “işaret”-im “parola”: 

Kitabın 265-267. sayfalarında Kâşgarlı’nın sözlüğünden alınan atasözlerinde 
de pek çok yanlışlar var. Bu atasözlerinden biri şöyledir: İm bilse er ölmez. Bu 
atasözü şöyle çevirilmiş: “İşaret bilen insan ölmez” (s. 266). Bu çeviriden bir an-
lam çıkmaz. Buradaki im sözü “parola” demektir. Sözün çevirisi şöyle olmak ge-
rekir: “Bir kimse parolayı bilirse ölmez.” 

 
27. koyun-koyın “koynunu”: 

Kitaptaki 23 numaralı atasözü şöyledir: Yitüglig anası koyun açar. Bu sözde 
iki yanlış vardır. İlk söz yitüklig olacaktır. Bundan çok daha önemli olarak da, ko-
yun sözü koyın şeklinde düzeltilmelidir. Çünkü sözün aslı koy “koyun, sine”dir. 
Buna 3. kişi iyelik eki ile yükleme hali eki -n eklenmiştir. Atasözü şöyle olacaktır: 
Yitüklig anası koyın açar. Anlamı da “Bir şey yitiren (insan), anasının koynunu 
(bile) açar”dır. 

 
28 “Sınanmazsa”-“Sınamazsa”, “esirgemezse”-“düşünmezse”: 

Kitaptaki 25 numaralı atasözü şudur: Sınamasa arsıkar, sakınmasa tutsıkar 
(s. 267). Buradaki tutsıkar sözü utsıkar “kaybeder” olacaktır. M. Kaplan bu ata-
sözünü şöyle çevirmiş: “(İnsan) sınanmazsa aldanır, esirgemezse kaybeder” (s. 
267). Bu çeviri de yanlıştır. Çünkü, bir kez, ilk fiil sınanmak değil, sınamak’tır. Son-
ra, sakınmak fiilinin anlamı “esirgemek” değil, “düşünmek”tir! Atasözünün anlamı 
şudur: “(İnsan, bir şeyi önceden) sınamazsa aldanır, düşünmezse kaybeder.” 
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29. hûri-hûrı: 

Sinan Paşa’dan alınan Sûfî olan behişt ü hûri n’eyler, anda bir göz var ki bak-
tığını behişt eyler (s. 267) cümlesindeki hûri sözü şaşırtıcıdır. Çünkü, hûri sözü-
nün yalın hali gibi görünüyor. Oysa, n’eylemek fiili belirli nesne ister. Gerçek şu-
dur ki Sinan Paşa’nın burada kullandığı söz hûri değil, hûr’dur ve bu, behişt ile 
birlikte, n’eylemek fiilinin belirli nesnesidir. O halde, bu sözü hûrı diye okumak 
ve “hûriyi” diye anlamak gerekir. 

 
30. tuşunu-tavuşını: 

Birgivî Mehmed Efendi’den alınan “Tanrı Her Şeyi Bilir” başlıklı parçada 
şöyle bir cümle var: Her şeyi görür, karanu gecelerde kara karıncanın kara taş 
üzerinde yürüdüğünü görür ve ayağı tuşunu işitir (s. 270). Bu cümledeki tuşunu 
sözü bir yanlış okumadır. Türkçede “ses” anlamına gelen söz tuş değil, tavuş’tur. 
Metnin Arap harfli aslında tı, vav, şın, nun ve ye şeklinde yazılan (bkz. Fahir İz, 
ay. es., s. 40) tavuşını sözünü M. Kaplan tuşunu okumuş ve bunu kitabın sonun-
daki sözlüğe “tuş=ses” diye almıştır (s. 305). Cümle şöyle düzeltilmelidir: Her 
şey’i görür; karañu gicelerde kara karıncanuñ kara taş üzerinde yörüdüğini gö-
rür ve ayağı tavuşını işidür. 

İşte, M. Kaplan’ın Lise I Edebiyat kitabında dizgi yanlışı olduğu ileri sürüle-
meyecek türden yanlışların bir bölüğü bunlardır. Kitapta, bunlar kadar önemli 
saymadığımız için değinmediğimiz başka yanlışlar da var. Bunların hepsine de-
ğinilse bu yazının oylumu en az bir bu kadar daha artar. Değindiğimiz yanlışla-
rın, kitabın bilimsel değeri hakkında okuyucuya açık bir fikir vereceği kanısında-
yız. Bilimsel olması gereken bir ders kitabında, hele bir edebiyat kitabında, değil 
otuz-kırk yanlış, üç dört yanlış bile bulunmaması gerekir. Batı’da çıkan edebiyat 
kitaplarında bu türden hiç bir yanlış bulunmaz. Bizde de, eski edebiyat kitapla-
rında, örneğin Abdurrahman Nisari ile Nihad S. Banarlı’nın kitaplarında, bu tür 
metin yanlışları bulunmazdı. Millî Eğitim Bakanlığınca bir kişiye ısmarlatıp 
yazdırtılan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanınca ön sözde övülerek göklere çı-
kartılan bu tek ders kitabındaki yanlışlardan yazarı kadar onu denetleyen ya da 
denetlemesi gerekenler de sorumludur. 



32 

PANTÜRKİZM ÜLKÜSÜ VE DİLDE BİRLİK “İDDİASI” 
 

Türkologlarımızın büyük çoğunluğu ile Tümtürkçü (Pantürkist) eğilimli ay-
dın ve okumuşlarımız arasında yaygın şöyle bir kanı vardır: “Türk dili birdir, bir 
bütündür. Rusların, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca vb. gibi dil adları ile adlandırdık-
ları gerçekte ayrı birer dil değil, bir dilin, Türk dilinin, diyalektleridir.” Bu kanıyı 
son olarak Prof. Mehmet Kaplan şöyle dile getirmiştir: “Bizi birleştiren dil ve 
edebiyatı yok ettik mi, ne hale geliriz bir düşünün. Ezelî düşmanımız olan Ruslar 
bunu dört gözle bekliyorlar. Komünist ihtilâlinden önce Asya Türkleri ile Anado-
lu Türkleri arasında müşterek bir yazı diline doğru gidiliyordu. Komünist Rusya, 
muhtelif Türk şiveleri arasındaki küçük farkları kabartarak, Özbekçe, Kazakça, 
Kırgızca, Azerî diye dil ilmine aykırı beş on dil icad etti. Maksadı Türkler arasın-
daki birliği parçalamaktı.”1 

Tümtürkçülük (Pantürkizm) ülküsü ile sıkı sıkıya bağlı bulunan, hattâ o ül-
künün temel direği ve dayanağı olan bu iddia doğru mu, yoksa yanlış mıdır? Doğ-
ru ise ne dereceye kadar doğrudur? Kanımca, bu sorulara modern Dilbiliminin 
ışığı altında cevap vermenin zamanı gelmiş, hattâ geçmiştir bile. Çünkü, bilimsel 
gerçeklerle bağdaşmayan, onlara ters düşen bu kanı ya da inanç Tümtürkçü üni-
versite hocaları ile politikacılar tarafından üniversiteli hattâ liseli gençler arasın-
da coşkunlukla yayılmaya çalışılmakta ve “ülkücü” adıyla ütopist, taşkın ve sal-
dırgan bir gençlik yetiştirilmektedir. 

Tümtürkçülük ülküsü ve Türk halkları arasında dilde birlik girişimi, bilindiği 
gibi, Kırım Tatarlarından Gaspıralı İsmail Bey’e kadar gider. Rus okullarında ye-
tişen ve 19. yüzyıl Rusya’sındaki Tümslavcılık (Panslavizm) akımından esinlenen 
İsmail Bey (1851-1914), Tümislamcı (Panislamist) Cemaleddin Efgani’nin etki-
sinde kalarak tüm Rusya Müslümanlarını birleştirmeyi amaçlayan bir ideoloji ge-
liştirmişti. Ancak, Rusya Müslümanlarının büyük çoğunluğunu Türk halkları 
oluşturduğu için, İsmail Bey ve arkadaşlarının başlattığı Tümislamcı hareket ger-
çekte Tümtürkçülükten başka bir şey değildi. İsmail Bey, Rusya’daki Müslüman 
Türk halkları hakkındaki ideolojisini şöyle özetlemişti: “Dilde, fikirde, işde bir-
lik.” Gaspıralı, Türk halkları arasındaki dil birliğinin Genç Osmanlıların bir dere-
ceye kadar sadeleştirmiş oldukları Osmanlı Türkçesi ile sağlanabileceği umu-
dunda idi. Şinasi Efendi’den esinlenerek Tercüman adını verdiği gazetesinde bu 
dili kullandı, Rusya’daki Müslüman Türk okulları ile basınında da bu dilin kulla-
nılmasını önerdi. Ancak, Osmanlı Türkçesini Rusya’daki Türk okullarına sokarak 
tüm Asya Türklüğüne yaymak kolay iş değildi. Osmanlıcayı Kırım Tatarları ile 

                                                             
1  Prof. Dr. Mehmet Kaplan, “Dilde Aşırılık ve İtidale Dair”, Zaman, 14 Eylül 1976. 



244  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

Azerîler anlayabiliyorlardı. Fakat, İdil-Ural bölgesi ile Orta Asya ve Kazak bozkır-
larında yaşayan sıradan bir okuyucu için Osmanlıca, Çağatayca kadar, hattâ on-
dan daha güç ve anlaşılmaz bir dildi. Anadolu Türklüğü ile Asya Türklüğü ara-
sında en az bin yıllık bir geçmişi olan coğrafi, sosyal ve kültürel ayrılık, Türk di-
yalektleri arasındaki küçük farkları arttırmış ve bunları akraba fakat ayrı birer 
dil haline getirmişti. Bunun için, Gaspıralı İsmail Bey’le Tatar aydınlarının bütün 
Türk halklarınca anlaşılabilir ortak bir yazı dili bulma ya da yaratma girişimi ba-
şarısızlıkla sonuçlandı. 

Aslında, Türk dilinin diyalektlere ayrılması çok daha eskilere gider. Daha 
doğumdan (milât) sonra 5. ya da 6. yüzyılda iki ayrı Türk dili vardı. Bunlardan 
biri Altay dağları bölgesinde konuşulan Doğu Türkçesi (asıl Türkçe), öbürü de 
Kuzey Kafkasya’da Kuban Irmağı bölgesinde konuşulan Batı Türkçesi (Bulgar 
Türkçesi idi.). Bulgar Türkçesinin asıl Türk dilinden farkı bu dilde z yerine r, ş 
yerine de l bulunması ya da kullanılması idi. Ana Bulgarca denilen bu dilin bu-
günkü tek temsilcisi 1.5 milyon kişi tarafından konuşulan Çuvaşçadır. 

Doğuda konuşulan asıl Türkçeye gelince, bu dil de asla birörnek değildi. 8. 
yüzyıldan kalma Orhon Yazıtları’nda bile diyalekt farkları görülmektedir. 9. ve 
10. yüzyıllar Uygurcasında ise ny sesinin farklı söylenişlerine göre en az iki diya-
lekt vardı. 

11. yüzyıldan başlayarak Doğu’da Uygurcadan gelen ve bizde Hakaniye 
Türkçesi diye adlandırılan Karahanlı Türkçesi Doğu Türklerinin, 13. yüzyıldan 
başlayarak da Batıda Oğuzcadan gelen ve Eski Anadolu Türkçesi dediğimiz Türk-
çe de Anadolu ve Azerbaycan’daki Oğuz Türklerinin yazı dili oldu. Karahanlı 
Türkçesi giderek Çağatayca adını verdiğimiz yazı diline dönüştü. (15. yüzyıl) ve 
19. yüzyıl sonlarına kadar Asya Türklerince kullanıldı. 

Ancak, Çağataycanın Asya’daki bütün Türk halklarının ortak yazı dili oldu-
ğunu sanmak yanlıştır. Kuzey Moğolistan’da, Baykal Gölü bölgesinde yaşayan 
Yakutlar daha 14. yüzyılda Kuzeye, bugünkü yurtları olan Yakutistan’a göçmüş-
ler ve Türk dünyası ile ilişkilerini kesmişlerdi. Bunun doğal bir sonucu olarak, 
diyalektleri bambaşka bir yönde gelişmiş ve Yakutça giderek, Çuvaşça gibi, öbür 
Türk dillerinden çok farklı bir dil haline gelmiştir. Altaylar’da, Sibirya’da ve Orta 
Asya bozkırlarında yaşayan Türk halkları da genellikle göçebe ve ümmi oldukları 
için Çağataycayı hiç tanımadılar. Çağatayca, yalnız Orta Asya’da yerleşik bir ha-
yat süren Türk halklarının, başlıca Özbeklerle Uygurların, bir de İdil-Ural bölgesi 
Türk halklarının yazı dili olarak kullanıldı. 

Yazıda Çağataycayı kullanan Türk halkları da günlük konuşmalarında, hiç 
kuşkusuz, kendi diyalektlerini kullanıyorlardı. Bu diyalektler arasındaki farklar 
giderek daha da büyüdü ve dil farkı haline geldi. Çağatayca da geniş halk yığınla-
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rınca artık anlaşılmaz olmuştu. İşte bunun içindir ki 19. yüzyılda Tatar aydınla-
rından Abdülkayyum Nasıri (1825-1902) eserlerini, 1860’lardan başlayarak, ilk 
kez yerli Tatar diyalekti ile yazdı ve böylece Kazan Tatarcası ya da kısaca Tatarca 
dediğimiz yazı dilinin temellerini atmış oldu. 

Tatarları Kazak aydın ve edebiyatçıları izledi. Kazak edebiyatının doruğu 
Abay Kunanbayev (1845-1904) ile Kazak eğitimcisi ve yazarı Ibıray Altınsarın 
(1841-1889) Rus ve Batı edebiyatlarının klasiklerini aşağı yukarı aynı yıllarda 
ilk kez olarak Kazakçaya çevirdiler ve böylece modern Kazak yazı dilinin temel-
lerini atmış oldular.  

Yine aynı yıllarda, ünlü Azerî dramaturgu Mirza Fethali Ahundov 
(1812-1878) komedilerini Osmanlı Türkçesi ile değil, yerli Azerî diyalekti ile 
yazdı ve Azerî yazı dilinin kurucusu oldu. Hasan Beg Zerdabi (1837-1907) tara-
fından çıkarılan Ekinçi gazetesinin de Azerî diyalektinin yazı dili olarak gelişme-
sinde büyük rolü olmuştur. 1917’de Sovyet devrimi patlak verdiği zaman Azerî 
Türkçesinin en az yarım yüzyıllık bir geçmişi ve geleneği vardı. 

Türkmencenin yazı dili olarak kullanılmaya başlanması ise Azerîden de es-
kiye gider. Türkmen edebiyatının en ünlü şairi Mahdumkulı (1733-1782) şiirle-
rini, bilindiği gibi, Çağatayca değil, Türkmence söylemiş ve yazmıştı. 

Kısaca söylemek gerekirse, Tatarca, Kazakça, Azerî Türkçesi ve Türkmence 
daha Sovyet devriminden çok önce ayrı birer yazı dili olarak ortaya çıkmış bulu-
nuyorlardı. Bunları, ancak Sovyet devriminden sonra yazı dili olabilen öbür Türk 
dilleri izledi. 

Türk dilleri içinde bize (ve öbürlerine) en uzak olanı Çuvaşçadır. Daha sonra 
sırasıyla Yakutça, Tuvaca, Hakasça, Altayca, Kırgızca, Başkurtça, Tatarca, Uygur-
ca, Özbekçe, Kazakça, Nogayca, Karayimce, Karaçayca-Balkarca, Kumukça, 
Türkmence, Azerî ve Gagauzca gelir. Türkiye Türkçesine en yakın olan Türk yazı 
dilleri Azerî ile Gagauzcadır. Azerîler ve Gagauzlar politik bakımdan bize bağlı 
olsaydılar, Azerî ve Gagauzca Türkçenin diyalektleri sayılırdı. Ne var ki gerçek böyle 
değildir ve bizim ne Azerîlere ne de Gagauzlara karışabilecek durumumuz yoktur. 

Türkiye Türkçesi ile Çuvaşça, Yakutça, Tuvaca ve Hakasça arasındaki fark, 
en az, örneğin İngilizce ile Almanca arasındaki fark kadardır, hattâ ondan daha 
büyüktür. Öbür Türk dilleri ile Türkçemiz arasındaki farklar da, derece derece, 
Germen dilleri arasındaki farklarla Latin dilleri arasındaki farklar gibi değişiktir. 
Bu Türk dillerini, özel olarak çalışıp öğrenmedikçe, anlayamayız. Aynı şekilde, 
bir Çuvaş, bir Yakut, bir Tuva, bir Kazak, bir Kırgız ya da başka bir Asya Türk’ü 
de, özel olarak çalışıp öğrenmedikçe, Türkçeyi anlayamaz. Bunun içindir ki üni-
versitelerimizin Türkoloji bölümlerinde bu Türk dilleri ayrıca okutulmakta, ba-
şarı oranı da pek yüksek olmamaktadır. 
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İşte Sovyetlerin “muhtelif Türk şiveleri arasındaki küçük farkları abartıp, 
Özbekçe, Kazakça, Kırgızca gibi dil ilmine aykırı beş on dil icat ederek Türk dilini 
parçaladıkları” iddiasının aslı ve esası budur. Türk dillerini kimse parçalamamış-
tır. Bu “parçalanma” kendiliğinden olmuştur. Sovyetler’in yaptığı, zaten parça-
lanmış olan, yani farklılaşarak birbirinden uzaklaşmış olan Türk dil ve diyalekt-
lerini kendi cumhuriyetlerinin ya da özerkin (otonom) bölgelerinin resmi dilleri 
olarak kabul etmeleri ve gelişmelerine yardımcı olmalarıdır. 

Aslında, bir anadilin diyalektlerinin coğrafi, politik ve kültürel ayrılıklar so-
nucu giderek daha da farklılaşmaları ve ayrı birer dil haline gelmeleri son derece 
doğal ve kaçınılmaz bir olgudur. Bu durum, başkaları arasında, Latince ile ana 
Germencenin de başına gelmiştir. Latincenin başka başka bölgelerde konuşulan 
değişik diyalektlerinden “Latin dilleri” dediğimiz Fransızca, İtalyanca, İspanyol-
ca, Portekizce ve Romence çıkmıştır. Ana Germenceden de, bilindiği gibi, İngiliz-
ce, Almanca, Danca, Flamanca, İsveççe, Norveççe ve İzce (İzlanda dili) denilen 
diller doğmuştur. Ana Türk dilinin başına gelen de budur. Bunun üzülünecek bir 
yanı yoktur. Çünkü, bu bir “dağılma” ya da “parçalanma” değil, tam tersine, bir “çoğal-
ma”, yani bir “gelişme”dir; bir anadilin, giderek, birçok akraba diller doğurmasıdır. 

Özetlemek gerekirse, bundan aşağı yukarı iki bin yıl kadar önce tek bir Türk 
dili vardı. Bu dil zamanla bir çok diyalektlere ayrıldı. Bu diyalektler arasındaki 
küçük farklar gittikçe büyüyerek dil farkı haline geldi ve bugünkü Türk dilleri or-
taya çıktı. Bugün Latin halkları nasıl kendi dillerini bırakıp Latinceye dönemez-
lerse ve Germen halkları nasıl kendi dillerinden vazgeçip ortak bir Germen dili 
yaratamazlarsa, çok geniş bir coğrafi alana yayılmış olan Türk halkları da kendi 
dillerini bırakıp ana Türkçeye dönemez ya da ortak bir yazı dili yaratamazlar. 
Roma ya da Göktürk İmparatorluğu ikinci bir kez kurulamaz. 
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TÜRKÇE İLE KAZAKÇA ARASINDA KARŞILIKLI ANLAŞABİLİRLİK 
 

Dil ile diyalekt arasındaki ayrımın saptanması ve belirlenmesi dilbiliminin 
çok tartışılan ve çözümlenmesi çok güç olan sorunlarından biridir. Bu iki deyim, 
uzun süreden beri o kadar çok ve çeşitli anlamlarda kullanılmıştır ki, bazı 
ayırdedici ölçütler bulunabilse bile, bunları kesin çizgilerle birbirinden ayırmak 
ve kullanılışları üzerinde ortak bir anlaşmaya varmak hemen hemen olanaksız 
gibidir. 

Bununla birlikte, belirli bir dil ya da dil ailesi göz önünde bulundurulursa, 
birbirine benzer ya da yakın iki konuşma türünün (variety of speech) bir dilin 
diyalektleri mi yoksa akraba fakat ayrı, birer dil mi oldukları az-çok kesin çizgi-
lerle ortaya konabilir.  

Dilbiliminde bir konuşma türünün diyalekt mi yoksa dil mi olduğunu belir-
lemek için kullanılacak biricik dillik (linguistic) ölçüt karşılıklı anlaşılabilirlik 
(mutual intelligibility) ölçütüdür. Bu dillik ölçüt, sıradan bir kimsenin dil ile ilgili 
şu yalın sayıltısına dayanır: “Aynı dili konuşan” insanlar birbirlerini anlayabilir-
ler, ya da, ters olarak, birbirlerini anlamayan insanlar “ayrı diller” konuşuyorlar 
demektir. Rastgele seçilmiş ve karşı karşıya gelmiş ya da getirilmiş, her ikisi de 
tek dilli iki kişi düşünelim. Bu iki kişi, günlük konularda hiçbir güçlük çekmeden 
anlaşabiliyorlarsa bunların idyolektlerinin karşılıklı anlaşılabilir olduğu yargısı-
na veririz. Tersine, bu iki kişi birbirlerini hiç anlamıyor iseler, bunların 
idyolektleri arasında karşılıklı anlaşılabilirlik yoktur deriz. 

Doğal olarak, konuşup anlaşmak için karşı karşıya gelmiş ya da getirilmiş iki 
kişinin idyolektleri her zaman böyle kesin bir yargıya varmamızı sağlayacak bi-
çimde aynı ya da çok yakın, ya da büsbütün farklı olmayabilir. Başka bir deyişle, 
bu iki kişi birbirlerini arasıra, bir dereceye kadar, şu ya da bu derecede bir güç-
lükle anlıyor olabilirler. Bu durumda yapılacak iş bu iki kişinin idyolektleri ara-
sındaki karşılıklı anlaşılabilirlik oranını saptamaktır. Bu oran, karşı karşıya geti-
rilen iki ayrı dil ya da diyalekt temsilcisine daha önce hazırlanmış ve banda 
alınmış cümleler dinletilmek ve anlayabildiklerinin yüzdeleri toplamı ortalaması 
alınmak suretiyle saptanır. Amerikalı dilciler, Amerika yerlilerinin (Kızılderilile-
rin) dil ve diyalektlerini sınıflamada bu yöntemi kullanmışlar ve başarılı sonuç-
lar almışlardır. Örneğin, Orta Algonquian diyalekt temsilcileri arasında yapılan 
bir deneyde, Kickapoolarla Sauk-Fox’lar arasındaki karşılıklı anlaşılabilirlik ora-
nı %79, Shawneelerle Kickapoo’lar arasındaki %6, Shawnee’lerle Sauk-Fox’lar 
arasındaki ise %2 olarak saptanmıştır.1 Bu sonuçlar, Orta Algonquian dillerini 
bilen dilcilerin beklentileri yönünde olmuş, onların kanılarını doğrulamıştır. Ni-
tekim, Kickapoo ile Sauk-Fox konuşma türleri tek bir dilin birbirine yakın diya-

                                                             
1  Charles F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, The Macmillan Company, New 

York 1960 (3. basım), ss. 327-328.  
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lektleri sayılmakta, Shawnee’lerin diyalekti ise ayrı ve bağımsız bir Orta 
Algonquian dili olarak kabul edilmektedir.2 

Biz karşılıklı anlaşılabilirlik ölçütünü dil mi diyalekt mi olduğu bizde hala 
tartışılan bazı Türk dilleri için uygulamak istedik. Kazakça, Kırgızca, Tatarca gibi 
bazı Türk dilleri, dünya Türk dilbilimi çevrelerinde akraba fakat ayrı birer dil sa-
yıldığı halde, bizde, bilindiği gibi, bir dilin, Türk dilinin, diyalektleri olarak kabul 
edilir.3 Dilbiliminde geçerli tek ölçüt olan ve şimdiye kadar başarılı sonuçlar 
vermiş bulunan karşılıklı anlaşılabilirlik ölçütünü bu Türk dillerine uygulayarak 
bunların dil mi yoksa diyalekt mi olduğu sorusunu kandırıcı biçimde yanıtlayabi-
leceğimizi sanıyoruz. 

 
Uygulanan Test 

Deney için bugünkü Türk yazı dilleri içinden Kazakçayı seçtik. Bunun da tek 
nedeni, Kazakça günlük konuşmaları içeren Rusça-Kazakça bir konuşma kitabı-
nın elimizde bulunmasıydı.4 Bu kitaptan türlü günlük durumlarla ilgili 100 Ka-
zakça cümle saptadık. Amacımız bunlar gibi 100 Türkçe cümle hazırlayıp Kazak-
larla Türkler arasında karşılıklı ve sözlü bir test uygulamaktı. Ancak, Ankara’da 
Türkiye’ye yeni gelmiş, hiç Türkçe bilmeyen bir Kazak bulamadığımızdan, dene-
yimizi ister-istemez tek yanlı (Kazakçadan Türkçeye) ve yazılı yapmak zorunda 
kaldık. 

Kiril alfabesiyle yazılmış Kazakça cümleleri kaba fakat Kazakça söylenişleri-
ni asıllarına en yakın biçimde veren bir yazı çevrimi ile kendi alfabemize aktar-
dık. Cümle vurguları ve tonlanmaları gösterilemedi; ancak, anlamayı bir ölçüde 
kolaylaştıracak olan noktalama işaretleri (virgül, nokta, soru ve ünlem işaretleri) 
kullanıldı. Bu yüz cümlelik Kazakça listeyi, Türkçe karşılıkları ile birlikte vermeyi 
uygun bulduk: 

1. Kayırlı tañ!: İyi sabah(lar)! 

2. Hal-jağdayıñız kalay?: Nasılsınız? 

3. Rahmet, jaksı: Teşekkür (ederim), iyi(yim). 

4. Keş jarık: İyi akşam (lar)! 

5. Densawlığıñız kalay?: Sağlığınız nasıl? 

6. Rahmet, jaman emes: Teşekkür (ederim), fena değil. 

7. Dıydarlaskanımız jaksı boldı: Görüşmemiz (çok) iyi oldu. 

                                                             
2  Ay. es., s. 328. 
3  Örneğin bkz. Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri II: Yaşayan Ağız ve Lehçeler, 

Ankara Üniversitesi DTCF yayınları: 214, Ankara 1972. Bu kitapta Yakutça ve Çuvaş-
ça dışındaki Türk dilleri lehçe, hattâ ağız sayılmaktadır.  

4  B. Abilkhasimov, B. Bekmukhamedov, Russko-kazakhskiy razgovornik, İzdatel’stvo 
“Kazakhstan”, Alma-Ata 1975. 
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8. Sizben tanıskanıma öte kuwanıştımın: Sizinle tanıştığıma çok memnu-
num. 

9. Men sizben koştaşkalı keldim: Ben sizinle vedalaşmaya geldim. 

10. Saparıñız oñ bolsın: Yolunuz açık olsun. 

11. Meniñ sizge ötinişim bar: Benim sizden (bir) ricam var. 

12. Mağan kalanı aralatıp körsetiñizşi: Bana şehri gezdirip gösteriniz, lûtfen. 

13. Siz Kazakşa söylese alasız ba?: Siz Kazakça konuşabilir misiniz? 

14. Men Kazakşa tüsinbeymin: Ben Kazakça anlamam. 

15. Kazakşa durıstap söyley almağanım üşin ğafū yetersiz: Kazakça(yı) doğ-
ru-dürüst konuşmadığım için affedersiniz. 

16. Sizdi tüski aska şakıramın: Sizi öğle yemeğine çağırıyorum. 

17. Siz Orısşa söylese alasız ba?: Siz Rusça konuşabilir misiniz? 

18. Siz şetel tilderiniñ kaysısın bilesiz?: Siz yabancı dillerin hangisini biliyor-
sunuz?. 

19. Men azdap Nemisşe bilemin: Ben biraz Almanca biliyorum. 

20. Tilmaştı şakırıp jiberiñizşi: Lütfen, tercümanı çağırınız. 

21. Bul Kazakşa kalay ataladı?: Bu(na) Kazakça(da) ne derler? 

22. Kaytalap aytıñızşı: Tekrar söyleyiniz. 

23. Orısşa munı kalay aytadı?: Rusça(da) bunu nasıl söylerler? 

24. Tilmaş kayda?: Tercüman nerde? 

25. Men kömektes alamın: Ben yardım edebilirim. 

26. Awdarıñızsı: Tercüme edin, lütfen. 

27. Sizdiñ ultıñız kim?: Sizin milliyetiniz ne? 

28. Jasıñız neşede?: Kaç yaşındasınız? 

29. Men jıyırmadamın: Ben yirmi yaşındayı (harf. “yirmideyim”). 

30. Siz menden azdap ülkensiz: Siz benden biraz büyüksünüz. 

31. Siz kay jerde turasız?: Siz nerde oturuyorsunuz? 

32. Sovyet köşesindeki kop kabattı üyde turamın: Sovyet caddesindeki çok 
katlı apartmanda oturuyorum. 

33. Üyiñinizde neşe bölme bar?: Evinizde kaç oda var? 

34. Üş bölme jäne as üy: Üç oda ve (bir) mutfak. 

35. Siz turatın üyde lift bar ma?: Oturduğunuz evde asansör var mı? 
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36. Mağan eki jumağa jeke bölme kerek: Bana iki hafta için tek (bir) oda lâ-
zım. 

37. Sizdiñ käsibiñiz kanday?: Sizin mesleğiniz ne(dir)? 

38. Men därigermin: Ben doktorum. 

39. Siz kayda isteysiz?: Siz nerde çalışıyorsunuz? 

40. Men awruhanada isteymin: Ben hastanede çalışıyorum. 

41. Mağan sizdiñ kala kattı unadı: Şehriniz çok hoşuma gitti. 

42. Sizdiñ kalada kanday körikti orındar bar?: Şehrinizde ne gibi görülecek 
yerler var? 

43. Onday orındar kop: Öyle yerler çok. 

44. Kanday orındardı körǖğe keñes beresizder?: Hangi yerleri görmeyi tav-
siye edersiniz? 

45. Mağan konak üyge baratın joldı körsetiñiz şi: Bana otele giden yolu gös-
teriniz, lütfen. 

46. Osı jerden alıs emes: Buradan uzak değil. 

47. Arğı betke ötǖğe mağan kömektesip jiberiñizşi: Karşı tarafa geçmek için 
bana yardım ediniz, lütfen. 

48. Mına eskertkiş kimge ornatilğan?: Bu anıt kimin için dikilmiş?. 

49. Halık batırı Amankeldi Iymanoftıñ eskertkişi: (Bu), halk kahramanı 
Amankeldi Iymanof’un anıtı(dır). 

50. Mädeniyet jäne demalıs park kay jerde?: Kültür ve dinlenme parkı nerde? 

51. Parkke barayıkşı: Parka gidelim, lütfen. 

52. Mına orındıkka otırayık: Şu sıraya oturalım. 

53. Mağan sizdiñ park unaydı: Parkınız hoşuma gitti. 

54. Ğafū yetiñiz, Alataw Konak üyi kay jerde?: Affedersiniz, Alataw oteli nerde? 

55. Tike jüre beriñiz, sodan soñ oñğa burılıñız: Doğru yürüyünüz, ondan 
sonra sağa dönünüz. 

56. Ol alıs pa?: Uzak mı? 

57. Birsıpıra jer, şamamen jartı şakırımday: Oldukça, aşağı-yukarı yarım ki-
lometre kadar (var). 

58. Bul arada ashana bar ma?: Bura(lar)da lokanta var mı? 

59. Osı köşeniñ boyında oñ kol jakta ashana bar: Bu cadde üzerinde, sağ ta-
rafta (bir) lokanta var. 
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60. Men Kazak tağamın tatıp köreyin dep edim: Ben Kazak yemek(ler)ini 
tatmak isterdim. 

61. Jüriñiz, tañerteñgi tamaktı işeyik: Yürüyün, kahvaltı edelim. 

62. Rahmet, men erteñgi tamakkı iştim: Teşekkür (ederim), ben kahvaltı ettim. 

63. Siz tüski astı kay wakıtta işesiz?: Siz öğle yemeğini ne zaman yersiniz? 

64. Tüski üzilis kezinde: Öğle paydosunda. 

65. Ne kalaysız?: Ne arzu ediyorsunuz? 

66. Men tuzdı, kışkıl astı işe almaymın: Ben tuzlu, (ve) acılı yemek(ler)i yi-
yemem. 

67. Tawıktıñ eti salınğan kespe bar, kalaysız ba?: Tavuk etli çorba var, ister 
misiniz? 

68. Mağan pisirilgen koy eti beriñizşi: Bana haşlanmış koyun eti verin, lütfen. 

69. Tätti suyık tağamnan ne işkiñiz keledi?: Tatlı (ya da) meşrubat olarak ne 
istersiniz? 

70. Yeki balmuzdak äkeliñizşi: İki dondurma getiriniz, lütfen. 

71. Kanday balmuzdaktı kalaysız?: Nasıl dondurma istersiniz? 

72. Men balmuzdaktıñ şokolad kosılğanın kallar edim: Ben çikolatalı don-
durma (yemek) isterdim. 

73. Mağan hat bar ma yeken?: Bana mektup var mı acaba? 

74. Hat tasūşı alı kelgen jok: Postacı henüz gelmedi. 

75. Posta kay sağattarda isteydi?: Posta hangi saatlerde çalışıyor? 

76. Halıkaralık hat-habardı kay jerde kabıldaytının aytıñızşi: Yurtdışı mek-
tupları nerde kabul ettiklerini söyler misiniz, lütfen. 

77. Hat jazatın kağazdı kaydan satıp alūğa boladı?: Mektup yazacak kağıt ne-
reden satın alınabilir? 

78. An terezeden: Şu pencereden. 

79. Mağan sizdiñ kalanıñ sūreti bar otkrıtkanı beriñizşi: Bana şehrinizin 
resmi bulunan (bir) posta kartı veriniz, lütfen. 

80. Bul aranıñ şaştarazı kayda?: Buranın berber dükkânı nerede? 

81. Osı konak üydiñ işinde: Bu otelin içinde. 

82. Şaş alğızayın dep edim: Saç(ımı) kestirmek istiyordum. 

83. Şaşıñızdı kalay kıyğızasız?: Saçınızı nasıl kestireceksiniz? 

84. Şaşımdı kıskartıñkırap kıyıñızşı: Saçımı biraz kısaltarak kesiniz, lütfen. 

85. Biz sūretke tüseyik dep edik: Biz resim çektirmek istiyorduk. 
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86. Sūretke kalay tüseyik dep ediñiz?: Resminizi nasıl çektirmek isterdiniz?. 

87. Bizdi türeglip turğan küyde tüsiriñiz: Bizi ayakta durur vaziyette çekiniz. 

88. Sūretimiz kaşan dayın boladı?: Resmimiz ne zaman hazır olur? 

89. Kelesi beysenbide: Gelecek perşembeye. 

90. Siz menimen birge zat alūğa bara alasız ba?: Siz benimle birlikle 
alış-verişe gidebilir misiniz? 

91. Barūğa boladı: Gidebilir(im). 

92. Mağan ak nan beriñizşi: Bana beyaz ekmek veriniz, lütfen. 

93. Sizde şınığa kuyılğan süt bar ma?: Sizde şişe sütü (harf. “şişeye dökül-
müş süt”) var mı? 

94. Mağan jöteldi basatın däri beriñizşi: Bana öksürüğü kesen (bir) ilaç ve-
riniz, lütfen. 

95. Mına därini kalay işüwim kerek?: Bu ilâcı nasıl içmem lazım? 

96. Munı on tamşıdan, tamak aldında, say kasıkpen işiñiz: Bunu on(ar) dam-
la, yemekten önce, çay kaşığı ile içiniz. 

97. Tımawım bar, jötelemin, äri kewdem kötertpeydi: Nezlem var, öksürü-
yorum, bir de göğsüm ağrıyor. 

98. Jawrınım astı şanşıydı: Kürek kemiklerimin altı sancıyor. 

99. Isığım köterilip kaltırap turamın: Ateşim yükseliyor, titreyip duruyorum. 

100. Sizge däri jazıp bereyin: Size ilâç yazayım. 

Yukarıda Türkçe karşılıkları ile birlikle verilen 100 Kazakça cümle Hacette-
pe Üniversitesinde görevli, yaşları 20 ile 41 arasında değişen, kadınlı-erkekli 10 
kişiye dağıtılmış ve kendilerinden anlayabildikleri ya da anlayabildiklerini san-
dıkları cümlelerin karşılarına Türkçelerini yazmaları istenmiştir. Deneklerden 
beşi Türkçeden başka bir dil bilmeyen bayan sekreter, öbür beşi de bir yabancı 
dil bilen doktoralı öğretim görevlileriydi. Öğretim görevlilerinden dördü erkek, 
biri ise kadındı ve Türk dili ve edebiyatı öğrenimi görmüştü. 

 
Test Sonucu: 

Bu on denek üzerinde uyguladığımız 100 cümlelik Kazakça anlama testi şu 
sonucu verdi: 

l denek 7 cümleyi tam, 5 cümleyi de yaklaşık olarak, 

l denek 5 cümleyi tam, 7 cümleyi de yaklaşık olarak, 

l denek 5 cümleyi tam, 3 cümleyi de yaklaşık olarak, 

l denek 4 cümleyi tam, 3 cümleyi de yaklaşık olarak, 

l denek 3 cümleyi tam, 4 cümleyi de yaklaşık olarak, 
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2 denek 3 cümleyi tam, 2 cümleyi de yaklaşık olarak, 

2 denek l cümleyi tam, 2 cümleyi de yaklaşık olarak, 

l denek l cümleyi tam, l cümleyi de yaklaşık olarak, anlamışlardır. 

Buna göre, deneklerin tam olarak anladıkları Kazakça cümlelerin toplam sa-
yısı 33, yaklaşık (eksik ya da yarım) olarak anladıkları cümlelerin toplam sayısı 
da 31’dir. Bu sonuçları yüzde olarak ifade etmek gerekirse, Türk denekler 100 
Kazakça cümlenin %3,3’ünü tam, %3,l’ini de yaklaşık olarak anlamışlardır. De-
neklerin yaklaşık olarak anladıkları cümleleri de tam anlaşılmış kabul etsek bile 
Kazakça ile Türkçe arasındaki anlaşılabilirlik oranı, Türkler için, ancak %6,4’ü 
bulur. Bu oran, görüldüğü gibi, çok düşüktür. Türkler, bu testin ortaya koyduğu 
gibi, 100 cümlelik Kazakça bir metni ancak %6,4 gibi düşük bir oranla anlayabi-
liyorlarsa, Kazakça, Türkler için, bir diyalekt değil, bir dil demektir. 

Kazakların Türkçeyi anlama yeteneklerini de, böyle bir testle ölçememiş ol-
makla birlikte, aşağı-yukarı bu civarda olacağını tahmin edebiliriz. Örneğin, Na-
sılsınız? gibi basit bir cümle bile bir Kazak tarafından anlaşılamaz. Çünkü, Kazak-
çada nasıl sözü yoktur; bunun yerine, bize büsbütün yabancı olan, kalay kullanı-
lır. Bir dostunun hatırını ya da sağlığını sormak isteyen bir Kazak Hal-jağdayıñız 
kalay? ya da Yesen-saw tursız ba? (“Sağ ve esen misiniz?”) gibi bir cümle kulla-
nır. Yine bir Kazak İyi akşamlar! gibi basit bir selâmlaşma cümlesini de anlaya-
maz. Çünkü, Kazakçada iyi ve akşam sözleri yoktur. Bunların yerine jaksı 
(<yakşı, yani yahşi) ve keş kullanılır. (İyi akşamlar! cümlesinin Kazakçası 4 nu-
maralı cümledir. Bu cümledeki jarık sözü “aydın” anlamındadır ve Eski Türkçe 
yaruq’tan gelir). Örnekleri çoğaltmaya gerek yoktur. Uyguladığımız testteki Ka-
zakça cümlelerle bunların Türkçelerini karşılaştıran bir okuyucu Kazakların da 
Türkçeyi anlamakta en az bizim kadar güçlük çekeceğini tahmin edebilir. Bu du-
rumda, aralarındaki karşılıklı anlaşılabilirlik oranı %6 civarında, hattâ daha dü-
şük olan Kazakça ile Türkçenin bir dilin diyalektleri olduğu iddia edilemez. Uzak 
geçmişteki bir ana dilden gelen bu iki konuşma türü, bugün, akraba fakat ayrı ve 
bağımsız birer dildir. 

 
Test sonuçlarıyla ilgili bazı gözlemler: 

l. Denekler, bir fonem farkı ile Türkçede de bulunan sözleri tanımakta güç-
lük çekmemişlerdir. Örneğin, tañ “tan” (yani “sabah”), men “ben”, til “dil”, keldim 
“geldim”, bar “var”, bar ma “var mı?”, iştim “içtim”, tanıs- “tanışmak”, işinde 
“içinde”, ber- “vermek”, kerek “gerek”, vb. gibi sözler deneklerin çoğunca anla-
şılmıştır. Böyle iki sözden oluşan Kayırlı tañ! “İyi sabah(lar)!” (harf. “Hayırlı 
tan!”) cümlesini 8 denek doğru olarak anlamıştır. Yine 31 sayılı Siz kay jerde tu-
rasız? “Nerde oturuyorsunuz?” cümlesini de 5 denek, jer “yer” ve tur- (dur-; Ka-
zakçada “yaşamak, ikamet etmek; kalkmak” anlamına) sözlerinin yardımı ile, 
doğru olarak anlayabilmiştir. Ancak bir sözün bilinmesi bütün cümlenin anlaşıl-
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masına yetmediğinden denekler bu gibi sözlerin bulunduğu pek çok cümleyi an-
layamamışlardır. 

2. Bir cümlede geçen ve Türkçede de bulunan bir söz o cümlenin deneklerin 
çoğunca anlaşılmasını sağlamıştır. Bu cümle 2 sayılı Hal-jağdayıñız kalay? “Nasıl-
sınız?” cümlesidir. Bu cümledeki jağday ve kalay sözleri deneklerce bilinmeme-
sine rağmen 6 denek, hal sözünün yardımıyla, bu cümleyi anlayabilmiştir. 

3. Denekler, bazı Kazakça sözleri anlamlarının başka olabileceğini düşün-
meksizin, Türkçedeki eşsesli karşılıkları ile bir ve aynı saymışlardır. Örneğin, 
“kaç?” anlamındaki Kazakça neşe (<neçe, yani nice) sözünü 5 denek Türkçedeki 
neşe (ya da neş’e, yani “sevinç”) sözü ile karıştırmış ve öyle anlamlandırmıştır. 
Bunun gibi, “çalışmak” anlamındaki Kazakça iste- (<işle-) edimini 9 denek Türk-
çe iste- edimi ile birleştirmiş, 4 denek de “cadde, sokak” anlamındaki köşe 
(<Farsça kūçe) sözünü Türkçedeki köşe ile bir ve aynı saymıştır. Yine 13 sayılı 
cümlede geçen Söylese alasız ba? “konuşabilir misiniz?” (Söyleşe al-a siz mu) so-
rusunu 4 denek, Türkçedeki söyle- ediminin şart şekli ile birleştirerek, “Söylense 
anlar mısınız?” diye çevirmiştir. 

4. Testte en üstün başarıyı Türk dili ve edebiyatı öğrenimi görmüş olan de-
nek göstermiştir. Bu denek 7 Kazakça cümleyi (l, 2, 8, 13, 31 ve 33 sayılı cümle-
ler) tam, 5 cümleyi de (3, 17, 19, 35 ve 60 sayılı cümleler) yaklaşık (eksik ya da 
yarım) olarak anlamıştır. Yaklaşık olarak anlaşılmış cümleleri de tam anlaşılmış 
kabul edersek bu deneğin Kazakçayı %12 oranında anlayabildiğini söyleyebiliriz. 
Ancak, bu yine de çok düşük bir orandır ve Kazakçanın, Türk dili ve edebiyatı öğ-
renimi görmüş, alanı gereği Eski Türkçe ve Çağatayca metinlerle uğraşan aydın-
larca dahi %90 oranında anlaşılamayacak kadar farklılaşmış olduğunu açıkça 
göstermesi bakımından ilginçtir.  



34 

AVRUPALILAR VE TÜRKÇENİN LATİN HARFLERİYLE YAZIMI 
 

Türk dilbilimi öğrenimi görmemiş pek çok kimse Türkçenin Latin harfleriyle 
ilk kez ancak 3 Kasım 1928’de yasalaşan yazı devriminden sonra yazılmaya baş-
landığını sanır. Oysa, gerçek hiç de böyle değildir. Türkçe, yazı devriminden yüz-
yıllarca önce, Avrupalılarca Latin alfabesiyle yazılmaya başlanmış ve bu uygula-
ma batıda yazılmış Türkçe gramerlerinde bir gelenek haline gelmişti. 

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin Latin harfleriyle yazımı batıda ilk kez 
bundan tam 675 yıl önce, 1303’te başlamıştır. XIV. yüzyıl başlarında Aşağı Volga 
bölgesinde yaşayan Kumanlar (Kıpçak Türkleri) arasında Hristiyanlığı yaymaya 
çalışan misyonerler, büyük bir olasılıkla Fransiskan papazları, bu amaçla Kuman 
(Kıpçak) Türkçesini öğrenmişler ve vaazlarında kullanmak üzere birçok dini me-
tinleri, Hristiyan dua ve ilahilerini Latinceden Türkçeye çevirmişlerdi. Hristiyan 
misyonerler bu Kıpçak Türkçesi metinlerini, pek doğal olarak, Latin alfabesiyle 
yazdılar ve bunları Codex Cumanicus (Kuman Elyazmaları) adını verdikleri bir 
ciltte topladılar. Codex Cumanicus’ta dini metinlerden başka Latince, Farsça ve 
Türkçe gramer paradigmaları (ad ve eylem çekimi listeleri) ile Türkçe-Almanca 
söz listeleri ve Kıpçak bilmeceleri bulunmaktadır. İlk satırında 1303 tarihi bulu-
nan Codex Cumanicus ünlü ozan ve kitapsever Petrarca’nın eline geçmiş, 
Petrarca bu çok değerli yazmayı, başka kitaplarla birlikte, 1362’de Venedik 
Cumhuriyetine bağışlamıştır. 

Codex Cumanicus 1303 ile 1362 yılları arasında değişik zamanlarda ayrı ay-
rı kimselerce yazılmış elyazmalarından oluşan bir yapıttır. Codex’in ilk 110 say-
fasındaki Türkçe metinlerin yazımı geri kalan bölümündeki (111-164. sayfalar) 
yazımdan çok ayrıdır. Bu da son derece doğaldır. Çünkü Codex’in birinci bölümü 
Almanlar, ikinci bölümü de İtalyanlar eliyle yazılmıştır. Alman ve İtalyan misyo-
nerler, doğal olarak, Türkçenin Latin harfleriyle yazımında değişik çevriyazı 
(transcription) dizgeleri uygulamışlardır. Bundan başka, gerek Alman gerekse 
İtalyan misyonerlerin her biri Türkçenin kendileri için yabancı olan seslerini çok 
değişik biçimde yazdıklarından, Codex’teki Türkçe sözlerin yazımında bir karar-
sızlık ve düzensizlik vardır. Bu kararsızlık ve düzensizliğe karşın, Codex 
Cumanicus’taki Türkçe gereç Türkologlarca doğru olarak okunmuş ve Danimar-
kalı Türkolog K. Grønbech bu gereçten çok başarılı bir Kuman (Kıpçak) sözlüğü 
çıkarmıştır (Komanisches Wörterbuch, København 192). 

Grønbech’in sözlüğünün giriş bölümünde ayrıntılı olarak açıkladığı gibi, 
Codex’te XIV. yüzyıl Kıpçak Türkçesinin yazımı için uygulanmış olan çevriyazı 
şöyledir: Ünlülerden a sesi a; açık e (ä) sesi ä, e, alfa biçimindeki α ve a; e sesi e; i 
sesi i, j ve y; ı sesi i, e, y ve iki noktalı ï; o sesi o; u sesi u, ou ve w; ö sesi o, ó ve ø; ü 
sesi de u, v ve w harfleriyle gösterilmiştir. Ünsüzlerden c sesi j, g ve üstü çizgili ḡ; 
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ç sesi č, ç, cz ve z; ince (palatal) ve kalın (velar) g sesleri g; ince k sesi k ve ch; ka-
lın k sesi k, c ve ch; hırıltılı hı (x) sesi H, ch, gh ve x; h sesi h ve g; geniz n’si ng ve 
kuyruklu ŋ; ş sesi š, s, sch ve x; v sesi ύ; w sesi w ve u; y sesi j, y, i ve g; z sesi de s, 
z ve x harfleriyle yazılmıştır. 

Codex’te Türkçe için uygulanan çevriyazı, görüldüğü gibi, oldukça karışıktır. 
Bununla birlikte, birçok sözün yazımı bizim bugünkü yazımımıza uygundur: ay, 
aya, ayran, ayu (ayı), ala, alma (elma), altun, ambar, ana, ant, angla- (anlamak), 
ara, araba, armut, art, artuk (artık), arzula-, at, ata, atla-, bay, bal, balta, bey, boy, 
boya, dost vb. gibi. Birçok söz de kolayca anlaşılabilecek şekildedir: aga (ağabey), 
agaç/agaz (ağaç), ager (ağır), ayac/ayacah (ayak), ayas (ayaz), alti (altı), agsah 
(ağsax, yani aksak), bahali (bahalı), baluc (baluk, yani balık), bardac (bardak), 
barmac (barmak, yani parmak) vb. gibi. Birtakım sözler ise, yukarıda açıkladığı-
mız oldukça karışık çevriyazı dizgesi nedeniyle, kolayca tanınamayacak bir bi-
çimde yazılmıştır: azchuz (açkuç, yani anahtar), agx/agis (ağız), acça (akça), as 
(aş), ax (az), bacça/bachça (bakça/baxça), bacçazi (bakçaçı, yani bahçeci, bahçı-
van), bax/bas/basch (baş), baxar (bazar, yani pazar), biçac/bizac (bıçak), zizac 
(çiçek), ecsuc (eksük, yani eksik), emzac (emçek, yani emcek, meme), esac 
(eşek), eschi (eski), ecchi (ekki, yani iki), ypac (ipek), ynac (inek), inçcha (inçke, 
yani ince) vb. gibi. 

Codex Cumanicus’ta Kuman (Kıpçak) bilmeceleri de bulunduğunu söylemiş-
tik. Radlov, Bang, Németh, Samoyloviç, Malov gibi ünlü Türkologlarca incelenen 
bu bilmeceler üzerinde en son A. Tietze çalışmış ve çözülemeyen birçok bilmece-
yi, Türk dillerinde yaşamakta olan türleri ile karşılaştırarak, kandırıcı bir biçim-
de açıklamış ya da yeniden kurmuştur (The Koman Riddles and Turkic Folklore, 
University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1966). Şimdi, bu yapıt-
tan da yararlanarak, Codex’teki Kuman bilmecelerinden birkaç örnek verelim: 
Jčer jer jnina kirer. Ol bicak dir (=İçer yer inine kirer. Ol bıçak dır), Jazda jaύli 
hay jatir. Ol jlan dir (=Yez(i)de yavli xay(ı)ş yatır. Ol y(ı)lan dır “Yazıda yağlı ka-
yış yatar. O, yılandır.”), Jazda jañi kelin jugunadir. Ol hamis basi dir (=Yez(i)de 
yañı kelin yügünedir. Ol xamış başı dır “Yazıda yeni gelin baş eğiyor. O, kamış ba-
şıdır.”) vb. 

Türkiye Türkçesinin Latin harfleriyle yazıldığı ilk yapıt 1533 yılında Floran-
sa kentinin İstanbul balyosluğu yazmanlığında bulunmuş olan Filippo 
Argenti’nin yazdığı Regola del parlare turcho adlı yapıttır. Ancak bu yapıt 
1938’de tanıtılabilmiştir. Daha sonra, 1611’de İtalyan Pietro Ferraguta 
Grammatica turca adlı bir gramer yazmışsa da bu yapıt yazma halinde kalmış, 
basılmamıştır. Avrupa’da basılmış ilk Türkçe grameri, soylu bir aileden olan Al-
man papazı Hieronmus Megiser’in 1612’de Leipzig’de yayımlanmış 
Institutionum linguae Turcicae libri quatuor adlı yapıtıdır. Küçük bir kitap olan 
bu yapıtta Megiser, Türkçenin yazımı için oldukça kolay anlaşılabilen bir çevri-
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yazı kullanmıştır. Megiser, Türkçe ünlülerden a’yı a, e’yi e, o’yu o, u’yu da u har-
fiyle göstermiş, ı, ile i’yi ayırt etmeksizin i ile yazmıştır. Ö ünlüsünü io, oi ile gös-
teren Megiser, ü’yü u’dan ayırt etmemiş ve her iki ünlü için u harfini kullanmış-
tır. İşte Megiser’in yapıtından birkaç örnek: Iangilmas bir allach=Yañılmaz bir 
Allah, Duschmeni hor giorme=Düşmeni hor görme, Dostile je itsch, satipassar 
etme=Dost ile ye iç, satı pazar etme, El eli jur, ikhi el jusi jur=El eli yur, iki el yüzi 
yur, Sois soilemeck auuretlerung, ischlemek erlerung=Söz söylemek avretlerüñ, 
işlemek erlerüñ, Tschok suoilejen tschok jangelur=Çok söyleyen çok yañılur, 
Alma (ya da jemisch) agatsdan irak duschmes=Alma (ya da yemiş) ağaçdan ırak 
düşmez, Adem on docusi don=Adem on, dokuzı don vb. 

Megiser’in gramerinden sonra Avrupa’da XVII. yüzyılda beş Türkçe grameri 
daha yayımlanmışsa da bunlar Türk dilbilimi çalışmalarını ileri götürücü nitelik-
te olmamıştır. Bu yüzyılda yayımlanmış kitaplar içinde Türkçenin Latin harfle-
riyle yazımı bakımından büyük bir önem taşıyan yapıt soylu bir aileden gelen ve 
Türkiye’de yedi yıl kalmış olan Macar diplomatı Jakab Nagy de Harsány’nin 
1672’de Köln’de yayımlanmış olan Colloquia familiaria Turcico-Latina adlı Türk-
çe-Latince konuşma kitabıdır. Genç Macar Türkologlarından dostumuz G. Hazai, 
Macar diplomatı Harsány’nin bu önemli yapıtını incelemiş ve yayımlamıştır (Die 
osmanisch-türkische im XVII. Jahrhundert Untersuchungen an den Transkripti-
onstexten von Jakab Nagy de Harsány, Budapest 1973). Şimdi bu kitaptan bir 
parça alarak Harsány’nin XVII. yüzyıl Türkçesini Latin harfleriyle nasıl yazmış 
olduğunu görelim: Szabanuz hair olssun. Jassaba hair. Akşamünüz hair olssun. 
Getşenüz hair (mubarek) olssun. Allah razi olsun. Allah ssana ejlik virssen. Hos 
gieldün, ssefa gieldün. Ej-missin, hoş missin? Nedür halin? Sükur Tangrie, ehos. 
Oturunüz. Jasstük düzetssiner. Oturmam. Oturmak bendenüze (bana) düşmez. 
Durmak oturmaktan jegdür. Bütün giün oturdum. Bu parçayı bugünkü alfabe-
mizle şöyle yazabiliriz: “Sabanuz (sabahınız) hayr olsun. Ya saba hayr. 
Akşamunuz hayr olsun. Gecenüz hayr (mübarek) olsun. Allah razı olsun. Allah 
sana ey(i)lik virsin. Hoş geldün, sefa geldün. Ey(i) misin, hoş mısın? Nedür halin? 
Şükür Tañrıya, e hoş. Oturunuz. Yastuk düze(l)tsin(n)er. Oturmam. Oturmak 
bendenüze (bana) düşmez. Durmak oturmaktan yegdür. Bütün gün oturdum.” 
Açıkça görüldüğü gibi, Harsány’nin Türkçeyi yazımı bugünkü yazımımıza olduk-
ça yakındır. 

Avrupa’da XVII. yüzyıl sonlarında yayımlanan bir Türkçe grameri batıdaki 
Türk dilbilimi çalışmalarının temeli sayılabilir. Bu yapıt, Leh asıllı Fr. de 
Mesgnien Meninski’nin 1680’de Viyana’da basılmış olan Linguarum orientalium, 
Turcicae, Arabicae, Persicae, Institutiones adlı Osmanlı Türkçesi grameridir. 
Meninski’nin bu yapıtında Türkçe ilk kez dizgeli, başka bir deyişle, bilimsel bir 
çevriyazı ile yazılmıştır. Meninski’nin Türkçe için uyguladığı çevriyazı şöyledir: 
a=a, uzun a=ā, e=e, ı=y, i=i, o=o, u=u, uzun u=ū, ü=ü. (Meninski, böylece, 
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Türkçenin 8 ünlüsünü 8 ayrı harfle göstermiştir.) Ünsüzler: c=ḡ, ç=č, ince g=gi, 
kalın g=gh, ince k=ki, kalın k=k, hı=ch, ha=h, geniz n’si=n-, v=w, y=j, j=üç nok-
talı j. Meninski, ayrıca, zel, ze, dat ve zı harflerini z, se, sin ve sat harflerini de s ile 
göstererek, yazıma değil söylenişe bağlı kalmış ve modern bir dilbilimci gibi ça-
lışmıştır. Ancak, Meninski’nin yapıtında bu çevriyazıya her zaman bağlı kaldığı 
söylenemez. Örneğin, ı ünlüsünü her zaman y ile yazması gerekirken kimi kez i 
ile yazdığı da olur. Bunun gibi, u yerine de çok kez ü yazar. Meninski, Arap yazı-
sının etkisiyle, söz sonunda he harfiyle gösterilen a ünlüsünü de bazen ae (açık 
e) ile gösterir. İşte, Meninski’nin yapıtından bir örnek: Aghan-nerede dür? Bunda 
dür sultānüm. Dachy ujurmi? Chaeir c´elebym, ojanyktür. Kalkmyšmi? Jok, 
sultānüm, dachy düšekte dür. Bu parçanın bugünkü alfabemizle yazı çevrimi şöy-
ledir: “Ağañ nerede-dür? Bunda-dur sultānum. Dahı uyur mı? Heyir çelebım, 
oyanıktur. Kalkmış mı? Yok, sultānum, dahı düşektedür.” Meninski’nin yukarıda-
ki parçada sultānüm yerine sultānum, çelebim ya da çelebüm yerine çelebım 
yazmış olması şaşırtıcıdır. Döşek yerine düşek yazılması ise Rumeli şivesinin et-
kisiyle açıklanabilir. 

XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Avrupa’da yayımlanan Türkçe gramerlerinde 
Türkçenin Latin harfleriyle yazımı daha kurallı, daha düzenlidir. XX. yüzyıl başla-
rında yayımlanan iki gramerde ise Türkçenin Latin alfabesiyle yazımı bütünüyle 
bilimsel bir niteliğe kavuşmuştur. Bunlar Macar Türkoloğu Németh’in Türkische 
Grammatik (Leipzig 1916) adlı grameri ile Fransız Türkoloğu J. Deny’nin 
Grammaire de la langue turque (Paris 1921) adlı ünlü yapıtıdır. Bu gramerler-
den birincisini, I. Dünya Savaşı sonlarına doğru, Atatürk de görmüş, bu yapıttaki 
bugünkü yazımımıza uyan anlamak, oturmak, gözlerim, benimle, kendimiz vb. 
gibi sözleri kolaylıkla okumuş ve hiç kuşkusuz 1928’de yapacağı yazı devrimi 
için bu yapıttan ve ondaki örneklerden esinlenmiştir. 

Özetlemek gerekirse, Türkçenin Latin harfleriyle yazımının Avrupa’da yazı 
devrimimizden tam 623 yıl önce başlayan ve yüzyıllarca süren bir geleneği vardı. 
Türk dilinin yazımında Latin alfabesini kullanan bu yabancılar Avrupalı misyo-
nerlerle diplomatlar ve bilim adamları (Türkologlar) idi. Hristiyanlığı Türkler 
arasında yaymak, Türklerle dostça ilişkiler kurmak ve Türk dilini yabancılara öğ-
retmek gibi amaçlarla Türkçeyi yazı devrimimizden çok önce Latin alfabesiyle 
yazan bu Avrupalıları yazı devrimimizin bilimsel öncüleri saymak hiç de yanlış 
olmaz. 
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L. S. Levitskaja, Istoričeskaja morfologija čuvašskogo jazyka [Historical 
Morphology of the Chuvash Language], Izdatel’stvo “Nauka”, Moskva 1976, 
208 pages in 80, paper, Rbl. 1,43. 

 

The book in review begins with a brief but important introduction (pp. 4-8). 
Levitskaja draws attention to the fact that Chuvash dialects preserve many ar-
chaic features and these shed light on some problems of Chuvash morphology. 
For example, V. G. Egorov believed that the suffix -mas/-mes (Common Turkic 
-maz/-mäz) existed in the structure of Chuvash gerund in -masseren/-messeren 
“every time one does” (a semantically wrong etymology). Ashmarin, on the other 
hand, held the view that the suffix in question was a compound consisting of the 
deverbal nominal suffix -ma/-me and the post-position seren “every.” As 
Levitskaja points out, the forms like kaymakseren, kaymaxsayran “every time he 
goes” in Chuvash dialects, confirms Ashmarin’s view. So do the parallel forms in 
the neighboring Turkic languages (cf. Tat. -γan sayïn, Bash. -γan hayïn). 

Introduction is followed by a chapter dealing with parts of speech and in-
flection in Chuvash (pp. 9-125). In this chapter, plural suffix, possessive suffixes, 
vocative forms, noun inflection, pronouns, pronoun inflection numerals, tense 
and mood endings, participles, gerunds, adverbs, post-positions and particles are 
dealt with in details, and etymologies put forward by various scholars are dis-
cussed. Quite often, the author herself indulges in etymological explanations 
most of which seem to be sound and satisfactory. Some of her views, however, 
are open to discussion. Thus, speaking of the post-vocalic allomorph of the 3rd 
person possessive suffix, Levitskaja says that it might go back to a form like *-yi, 
e.g., ura “foot,” uri “his foot”<ura+-ĕ<*urăyĕ (p. 15). This etymology is of course 
wrong. Proto-Chuvash form of ura was either *adaq or *adaγ; in other words, it 
was a word ending in /q/ or /γ/, not in a vowel. Such being the case, Modern 
Chuvash uri goes back to a regular form like *adaq-i or *adaγ-i. As is known, Pro-
to-Chuvash *-daγi/-dägi resulted in -ri in Modern Chuvash: turi “situated on 
high”<*taγ-daγi (=Proto-Turkic taγ-daqï), anatri “situated down”<*änüt-dägi, 
etc. After the developments *adaγ>ura and *adaγi>uri had taken place, the new 
post-vocalic allomorph of the 3rd person possessive suffix -i came into being and 
stems ending in a vowel took this suffix analogically: văta “middle”, văti “its mid-
dle”, śuha “collar”, śuhi “its collar”, etc. 

The author rightfully claims that the Chuvash locative suffix -ra/-re (after /r/, /l/ 
and /n/, however, -ta/-te) corresponds to Common Turkic -da/-dä; in other words, 
she holds the view that the suffix-initial phoneme was either /δ/ or /d/ (p. 20). 
Serebrennikov, the responsible editor, on the other hand, opposes Levitskaja’s view 
and claims that if the suffix had been -da originally, it would have been *-ya in many 
Turkic languages today (p. 20. footnote 44). This view cannot be accepted, however. 
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As is known, the suffix-initial /d/ did not participate in the development d>y (cf. the 
suffixes -duq/-dük, -dï/-di, -da/-dä and -dan/-dän). Pro-Turkic suffix-initial /d/ has 
become /r/ in Chuvash after vowels and consonants other than /r/, /l/ and /n/. In 
this respect, Chuvash is in complete accordance with Orkhon Turkic of the 8th centu-
ry: tañri-dä “in heaven”, balïq-da “in city”, yurt-da “at home”, but yer-tä, yol-ta, 
bodun-ta. This parallelism between Orkhon Turkic and Chuvash clearly shows that 
the initial phoneme of the locative suffix (and of the other suffixes mentioned above) 
was either /d/ or /δ/ originally. After /r/, /l/ and /n/ this phoneme became voiceless 
in Proto-Chuvash as well as in Proto-Turkic. If this phoneme had been a voiceless /t/ 
originally, in Chuvash there would have been no allomorphs beginning with /r/ of the 
suffixes mentioned above. Consequently, Levitskaja is right in thinking that the initial 
phoneme of Chuvash locative suffix was a voiced /d/ or /δ/ originally. 

The second chapter of the book (pp. 126-185) deals with word formation in 
Chuvash. This chapter consists of two parts: Affixation and Compounding. Affixa-
tion, in its turn, is divided into two parts: Nouns, Verbs. In the first section suffix-
es forming nouns and verbs are dealt with. In the second part suffixes forming 
verbs from nominal stems are studied. An important short-coming of this section 
is the lack of a special chapter dealing with the suffixes forming verbs from 
verbs. Of these only the reciprocal /-ś-/ and the medio-passive /-k-/ have been 
dealt with (pp. 167 and 172-174). The negative, possibility, frequentative and 
intensive suffixes are dealt with in the inflection chapter. In the book no mention 
is made of the causative, passive and reflexive suffixes. 

In Chuvash there are suffixes borrowed from Tatar and other Kipchak lan-
guages. The author carefully distinguishes these suffixes from the native ones, 
e.g., -čan/-čen (ĕś “work”, ĕśčen “hardworking, industrious”, -taš/-teš (hurăn 
“womb”, hurăntaš “kin”), etc. (p. 140). Some of the borrowed suffixes, however, 
are not labeled as such, e.g., -măš/-mĕš (pĕt- “to come to an end”, pĕtmĕš “end”), 
-maš-/-meš- in ulmaš- “to alternate” (<Tat. almaš-), etc. 

Word-formation is followed by a “Supplement” (pp. 186-190) where the au-
thor discusses certain suffixes and lexemes which draw the attention of linguists 
dealing with the history of the Chuvash language, e.g., the suffix -semĕr (ača 
“child”, ačsemĕr “children”), intensive forms like tăp tutlă “very sweet”, pultaś 
“apparently” (<*bol-tači), etc. 

Levitskaja’s book ends in a rich bibliography containing 230 scholarly 
works all of which have been consulted by the author. 

In conclusion of this review, it should be said that, like her previous work on 
the historical phonology of the Chuvash language, Levitskaja’s new book is an 
excellent work and a great contribution to Chuvash-Turkic comparativ and his-
torical linguistics. 



36 

İ. Kengesbayev, Kazak Tilining Frazeologiyalık Sözdigi (Kazak Dilinin De-
yimler Sözlüğü), Kazak SSR Ğılım Akademiyası Til Bilimi İnstituti, Almatı 
(=Alma Ata) 1977, 711 S. 

 

Ünlü Kazak dilcisi, Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademisi 
üyesi ve Kazak Dil Bilimi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İsmet Kengesbayev’in sekiz 
yıl önce yayımlanmış olan bu sözlüğü 10,000’i aşkın Kazakça deyimi içine almak-
tadır. Eserin ön sözünde de belirtildiği gibi, bugüne değin ne Kazakça için ne de 
başka bir Türk dili için bu çapta bir deyimler sözlüğü ortaya konulmamıştır. 
Ömer Asım Aksoy’un Türkçe deyimleri derleyen Deyimler Sözlüğü’nde 7853 de-
yim vardır ve bunların büyük çoğunluğu “örnek”sizdir. Aksoy’un sözlüğü, bu ne-
denle, baştan sona Kazak yazarlarından seçilmiş ve Kazak halkından derlenmiş 
örneklerle tanıklanmış olan Kengesbayev’in sözlüğü ile yarışamaz veya onunla 
boy ölçüşemez. 

Kengesbayev’in sözlüğü şu bölümlerden oluşmaktadır: Ön Söz (3-4), Sözlü-
ğün düzeni ve başvurulan yöntem üzerine açıklamalar (5-8), Sözlük (9-588), Ka-
zak dilindeki deyimler üzerine bir inceleme (590-621), Eski Türk (Or-
hon-Yenisey) ve Oğuz damgaları ile Kazak ve Nogay boylarının damgaları 
622-629), Kazakça ay adları (630-636), On iki hayvanlı Eski Türk takvimi 
(637-641), Kısaltmalar (642-646), Kelimeler dizini (647-699). Sözlük baskıya 
verildikten sonra derlenen deyimler dizini (700-711). 

Ön sözden öğrendiğimize göre, yıllarca süren sabırlı ve titiz bir çalışmanın 
ürünü olan bu sözlükteki deyimlerin büyük bir kısmını 19. yüzyılın ikinci yarı-
sından bu yana Kazak dilinde yayımlanmış eserlerden taranmış deyimler oluş-
turmaktadır. Kengesbayev, ayrıca, Kazak halkı arasında kullanılan, fakat her na-
sılsa yazıya geçmemiş olan yüzlerce deyimi de yaşlı Kazakların ağzından derle-
miş ve örneklerle bu sözlüğe katmıştır. Bu husus ön sözde şöyle ifade ediliyor: 
Sözdikke ana tilimizde jiyi uşırasatın san salalı turaktı tirkester endi. Atap 
aytkanda, ḫalkımızdıñ bağı zamanı jayın, saltın, ğurpın sırğıp şertetin, ölmes te 
öşpes kalıp tapkan batırlık, ğaşıktık jırı men turmıs-salt öleñderinde, ertegi men 
añızdarda, aytıstarda, kazaktıñ ötken ğasırlardağı körkem til zergerleriniñ mura-
larında bar söz monşaktarı alındı. Sol sıyaktı, XIX ğasırdıñ ekinşi jartısındağı jaña 
jazba ädebiyetimizdiñ negizin kalağan, kazak ḫalkı akıl-oyınıñ altın diñgegi Abay 
şığarmalarındağı şeber kıyıstırılğan söz kesteleri, ilgeri-keyindi taska basılıp 
tarağan kıyssa dastanlarda bar frazalar, XX ğasır basındağı söz ustaları men ka-
zak Sovyet ädebiyetindegi fraza tirkesteri mol kamtıldı. Endi bir alwan frazalar 
merzimdi baspasöz betterinen, ğılımıy ädebiyet pen okuwlıktardan terildi. 
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Sonımen katar, kezinde jazba betine tüsüp ülgirmegen, birak, awızeki tilimizde 
jiyi uşırap jürgen tıyanıktı tirkester de birşama eñizildi. Bul frazeoloeizmder - 
avtordın uzak jıldar el işinde, kart-karıya keñesinde bolıp jıynağan, äri mejilis-
tes-suhbattas turgılastarı, zamandastarı awzınan esitken, kulakka siñgen, jadı-
mızda saktalğan tirkester. “Sözlüğe ana dilimizde sık rastlanan çok sayıda kalıp-
laşmış ibareler girdi. Açıklamak gerekirse, halkımızın mutlu dönemlerindeki du-
rumunu, gelenek ve göreneklerini dile getirip terennüm eden ölmez ve yitmez 
kalıplaşmış kahramanlık ve aşk şiirleri ile yaşayış ve gelenek-göreneklerini yan-
sıtan destanlarında, masal ve hikayelerde, türkülerde, Kazakların geçmiş yüzyıl-
lardaki güzel söz kuyumcularının bize miras bıraktıkları eserlerinde bulunan bü-
tün söz incileri alındı. Bunun gibi, 19. yüzyılın ikinci yarısında ve yazılı edebiya-
tımızın temelini atan, Kazak halkının fikir ve düşünce yeteneğinin altın direği 
olan Abay’ın eserlerindeki ustaca söylenmiş söz dantelleri, eski yeni taş basması 
kıssa ve destanlarda bulunan deyimler, 20. yüzyıl başındaki söz ustaları ile Ka-
zak Sovyet edebiyatındaki kalıplaşmış deyimler (de) bol miktarda katıldı. Ayrıca, 
bazı deyimler de basma eser sayfalarından, bilimsel edebiyat ile ders kitapların-
dan derlendi. Buna ek olarak, yazılı eserlere girmemiş, fakat sözlü dilimizde sık 
rastlanan kalıplaşmış deyimler de bir ölçüde sözlüğe alındı. Bu deyimler, müelli-
fin uzun yıllar halk içinde, yaşlılar sohbetinde bulunup topladığı, toplantılarda ve 
sohbetlerinde bulunduğu çağdaşları ağzından işittiği, kulağında yer ettiği, belle-
ğimizde muhafaza olunan deyimler.” 

Kazakça deyimler sözlükte alfabe sırasına göre dizilmiş, bir veya birkaç ke-
limesi farklı eş anlamlı deyimler farklı olan kelimeleri köşeli parantez içine alın-
mak suretiyle aynı maddede verilmiştir. Örneğin Allanıñ süygen kulı “Allah’ın 
sevgili kulu” deyimi ile bunun eşanlamlısı Kudaydıñ süygen kulı sözlükte Allanıñ 
[kudaydıñ] süygen kulı şeklinde bir araya getirilmiştir. Bunun gibi, Kuşağın aştı 
“Kucağını açtı” deyimi ile bunun eşanlamlı türü olan Kuşağın jayıp karsı aldı “Ku-
cağını açıp karşıladı” deyimi aynı maddede şöyle verilmiştir: Kuşağın aştı [kuşa-
ğın jayıp karsı aldı]. Anlam bakımından birbirine çok yakın deyimler de ortası 
noktalı bir daire ile birbirinden ayrılarak yine bir maddeye konulmuştur: Artı 
kayırlı bolsun Θ Artın bersin Θ Artı toy bolsın “Sonu hayırlı olsun, (Allah) sonunu 
getirsin, Sonu düğün-dernek olsun” vb. gibi. 

Madde başı olan deyimlerden sonra bunların anlamları verilmiş ve deyimler 
Kazak şair ve yazarlarından seçilmiş örneklerle tanıklanmıştır. Bir deyim için 
bazan beş, altı, hattâ daha fazla yazarları belirlenmiş örnek cümle verilmiştir. 
Eserleri taranan şair ve yazarların sayısı 300’den fazladır. Taranan destan, halk 
hikâyeleri ve şiirleri gibi anonim eserlerin sayısı da 50’yi bulmaktadır. Bunlara 
ek olarak, aralarında Radloff’un Türk Lehçeleri Sözlüğü ile Yudahin’in Kırgız Söz-
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lüğü de bulunan 7 sözlükle 13 Kazak gazete ve dergisinin koleksiyonları da ta-
ranmıştır. İşte elimizdeki sözlük, böylesine zengin bir malzemenin taranıp fiş-
lenmesi ve uzun yıllar büyük bir sabır ve titiz bir çalışma ile işlenmesi sonucu or-
taya çıkmıştır. Kengesbayev bu çalışma ve başarısından ötürü ne kadar alkışlan-
sa ve övülse yeridir. 

Kazakça deyimler sözlüğünün hemen her sayfasında aynı kelimelerle ve ay-
nı şekilde kurulmuş Türkçe deyimlerin karşılıkları ile karşılaşmak mümkün. Bu 
duruma şaşmamak gerekir. Çünkü Türkçe ile Kazakça iki kardeş dildir. İşte bu 
gibi deyimlerden bazıları: 

Adal süt emgen=Helal süt emmiş (Kzk. adal<A. ḥalâl) 

Adam bol-=Adam olmak 

Adamğa sanama-=Adamdan saymamak 

Akıl üyret-=Akıl öğretmek 

Akıl-esin al-=Aklını (başından) almak (Kzk. es “akıl, hafıza”) 

Akılga sal-=Aklına koymak 

Aldı-ardına kara-=Önüne ardına bakmak 

Allanıñ/Kudaydıñ süygen kulı=Allah’ın sevgili kulu 

Alla/Kuday sakladı=Allah korudu 

Ana süti awzınan ketpegen (Ana sütü ağzından gitmemiş)=Ağzı süt kokuyor 

Akırette eki elim jağañda=Ahirette iki elim yakanda (olsun)  

Arasınan kara mısık ötti=Aralarından kara kedi geçti 

Arıştan jürekti=Arslan yürekli 

Aspaña köter-=Göklere çıkarmak (Kzk. aspan<Fars. âsmân)  

Awzı barma- (Ağzı varmamak)=Dili varmamak  

Awızımen kuş tiste-/il-=Ağzı ile kuş tutmak (Kzk. (tiste- “dişlemek”)  

Awzın aşpa-=Ağzını açmamak  

Aş böridey=Aç kurt gibi  

Aşşı til=Acı dil (Kzk. aşşı<açıg)  

Aşşı şındık=Acı gerçek (Kzk. şındık<çınlık)  

Aytkanım aytkan=Dediğim dedik  

Aytkanın eki etpe-=(Bir) dediğini iki etmemek  
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Bakıtı karañ=Bahtı kara  

Bas uwırt-=Baş ağırtmak  

Bas körset-=Baş göstermek  

Bel bavla-=Bel bağlamak  

Betke ayt-=Yüzüne söylemek  

Betine tükir-=Yüzüne tükürmek  

Eki ayağın bir etikke tik-=İki ayağını bir pabuca sokmak 

İki yüzdi/=İki yüzlü 

İyt jandı=Köpek canlı 

İynemen kudık kazğanday=İğne ile kuyu kazar gibi, vb.  
 

Sözlüğün sonunda Kengesbayev’in Kazakça deyimler üzerine çok önemli bir 
araştırması var. Bu ayrıntılı araştırmasında, Kengesbayev, Kazakça deyimleri 
türlü bakımlardan inceliyor. Araştırmanın alt başlıkları bu incelemenin kapsamı 
hakkında yeterince fikir verecektir sanırım: 

Kazak tili frazeologiyası - derbes pen “Kazak dili deyimleri: özel bilim dalı” 
(589-596) 

Frazeologizm jäne söz “Deyimler ve kelimeler” (597-598)  

Frazeologizm jäne makal-metel “Deyimler ve atasözleri” (598-600)  

Frazeologiyalık tüydek pen frazeologiyalık tirkes “Deyimler ve kalıplaşmış 
söz öbekleri” (600-601) 

Frazeologizmniñ keybir sti’dik erekşelikteri “Deyimlerin bazı üslûp özellik-
leri” (601-603) 

Frazeologizm jäne könergen sözder “Deyimler ve eskimiş sözler” (603-604) 

Frazeologiyalık mağınanıñ kalıptasuwı “Deyim anlamının kalıplaşması 
(604-606) 

Frazeologizmniñ dıbıs üylesimi “Deyimlerde ses uyumu, ses tekrarı” 
(606-608) 

Frazeologizmdegi kal’ka “Deyimlerde ödünçleme, anlam ödünçlemesi” 
(608-609) 

Frazeologizm jäne sinonimiya “Deyimler ve eşanlamlı kelimeler” 609-611) 

Frazeologizm jäne uyıtkı sözder “Deyimler ve dayandıkları baş sözler” (611) 
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Frazeologizmderge keybir san esimder de uyıtkı bola aladı “Deyimlere bazı 
sayı adları da baş söz olabilir” (612-616) 

Frazeologizmniñ keybir grammatikalık körinisi “Deyimlerin bazı gramatikal 
şekilleri” (616-617) 

Frazeologizmniñ kuram sıypatı, komponentteriniñ baylanısuw türleri “De-
yimlerin sözdizimlik yapıları, öğelerinin bağlanış şekilleri” (617-621). 

Küçük puntolarla büyük boy 33 sayfa tutan bu araştırma, denilebilir ki, Türk 
dillerinin herhangi birinde deyimler üzerine yapılmış en hacimli, en ayrıntılı bir 
çalışmadır. Türkçe dahil, Türk dillerinin hiçbirinde deyimler üzerine yapılmış bu 
çapta ve bu derinlikte bir araştırma yoktur. 

Bu araştırmanın en önemli bölümlerinden biri deyimlerle atasözleri arasın-
daki farkın incelendiği bölümdür. Deyim ile atasözü arasındaki fark açık olmakla 
birlikte bazı araştırıcıların bu ikisini zaman zaman karıştırdığını, birbirinden 
ayırt edemediğini görüyoruz. Kengesbayev deyim ile atasözü arasındaki farkı 
şöyle açıklıyor: FE men makal-metel bir-birinen özderiniñ mazmunı jağınan da, 
sırtkı tulğası jağınan da saralanıp turadı. Mazmunı jağınan makal men metel 
atawlınıñ deni iygi kasiyetterge ündew, wağız-ösiyet sıypatında bolatını mälim. 
Makal-metel nakılğa, jön siltevge oyıssa, FE-ler tek atawış-beynelew mände 
keledi. Osı sebepti de, makal men metel sintaksistik jağınan FE-ge karağanda 
anağurlım kürdeli. Makal-metel kanşalıktı awıs mağınada koldanılğanmen, 
kuramındağı sözderi öziniñ negizgi leksikalık mağınalarınan ayrılıp kaluw 
kasiyeti bölek. “Deyim ile atasözü, anlamları bakımından da, dış şekilleri bakı-
mından da birbirinden ayrılır. Anlamı bakımından atasözü(nün) söyleyenin 
(dinleyeni) iyi, üstün meziyetlere çağırma, öğüt verme niteliğinde olduğu bilinir. 
Atasözü, hikmet (gibi) yön vermeyi amaçlar; deyimler ise yalnızca ad verme, ni-
teleme ve açıklama amacı ile kullanılır. Bu yüzden de atasözleri, sözdizimi bakı-
mından, deyimlere bakarak, bir hayli karmaşıktır. Atasözleri pek çok değişik an-
lamda kullanıldığı gibi, yapılarındaki kelimelerin kendi aslî sözlük anlamlarından 
ayrılma nitelikleri de farklıdır.” (s. 598). 

Bu araştırmada atasözleri ile deyimler arasındaki farklar açık bir şekilde be-
lirtilmiş olmasına rağmen, Kengesbayev’in deyimler sözlüğünde az da olsa bazı 
atasözleri göze çarpıyor: 

Ağa ölse ini mura “Ağabey ölse (de) kardeş(i) kalır” (s. 10)  

Altın körse perişte joldan şığadı “Altın(ı) görünce melek (bile) yoldan çıkar” 
(s. 38) 

Aşşı menen tättini tatkan biler “Ekşi ile tatlıyı tadan bilir” (s. 75)  
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Arzanıñ sorpası tatımaydı “Ucuz çorba tatsız olur” (s. 46)  

Awzı küygen ürip işedi “Ağzı yanan üfleyip içer”=(Sütten) ağzı yanan (yo-
ğurdu) üfleyerek içer (s. 64). 

Bakır kümis bolmaydı “Bakır gümüş olmaz” (s. 91) 

Bas jarılsa börik işinde “Baş yarılsa (da) börk içinde (kalmalı)”=Kol kırılır 
yen içinde (kalır) s. 96) 

Er moynında kıl arkan şirimes “Er boynunda kıl urgan çürümez” (s. 165)  

Jılamagan balağa emşek bermeydi=Ağlamayan çocuğa meme vermezler (s. 
218) 

İyttiñ iyesi bolsa, böriniñ teñirisi bar “İtin sahibi varsa, kurdun (da) tanrısı 
vardır (s. 239), vb. vb. 

Ne var ki bu gibi atasözleri sözlüğe bilerek sokulmuştur. Bu hususu Kenges-
bayev şöyle açıklıyor: Tar mağınadağı frazeologiya şeñberinen şettew tursa da, 
okırman jurtşılık üşin kajet bolar degen niyetpen mağınası küñgirttew biraz 
makal-metelderdi Sözdikke eñizüwdi jön kördik “Dar anlamda deyim çerçevesi-
nin dışında olsa da, okur-yazar halk için lazım olur düşüncesiyle anlamları kapalı 
bazı atasözlerini Sözlüğe sokmayı uygun gördük” (s. 594). 

Kengesbayev deyimlerde üç ayırt edici nitelik görüyor. Bu nitelikler şunlar-
dır: l) mağına tutastığı, yani “anlam bütünlüğü” (Bir deyimin içindeki kelimeler 
asıl anlamlarından büsbütün veya yarı yarıya ayrılmış olup, ibarenin bütün ola-
rak toplu bir anlamı vardır), 2) tirkes tıyanaktılığı, yani “söz grubunun duruk 
(statik) olması” (Bir deyimin içindeki kelimeler birbirleri ile sıkı sıkıya bağlı olup 
yerleri değişmez, kalıplaşmış olarak korunur), 3) koldanuw tıyanaktılığı, yani 
“kullanımın duruk (statik) olması” (Bir deyim, her zaman, türkü ve şarkılardaki 
nakaratlar gibi, değişmeksizin veya değiştirilmeksizin tekrar tekrar kullanılır). 

Kengesbayev bu üç ölçüte göre Kazakçadaki deyimleri iki ana gruba ayırı-
yor: l) Frazeologiyalık tüydekter (deyimler, idiom’lar), 2) frazeologiyalık 
tirkester (deyimleşmiş ibareler). 

Birinci türden deyimlerde kelimeler sözlük anlamlarından ayrılmış olup 
hepsi bir arada sadece toplu bir anlam verirler: Janı küydi “Canı yandı”, Talağınıñ 
biyti bar “Dalağının biti var” (çevik, canlı, enerjik), Jüreginiñ tügi bar “Yüreğinin 
tüyü var” (yiğit, cesur), Jürek jutkan “Yürek yutmuş, (cesur, korkusuz), vb. gibi. 

İkinci tür deyimler de, Kengesbayev’e göre, iki gruba ayrılır: 

a) Tüyin tirkester. Bu tür deyimler eski, bağımsız bir söz grubunun değişik 
bir anlamda kullanılması ile meydana gelir. Başka bir deyişle, deyim ögelerinin 
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ilk anlamı pek kaybolmamış olmakla birlikte belirsizleşmiş veya bulanmıştır: 
Erninen ene süti keppegen “Dudağında ana sütü kurumamış, toy”, Pışak 
keskendey tıyıldı “Bıçak kesmiş gibi (birden) sakındı, çekindi”, vb. gibi. 

b) Tüyis tirkester. Bu tür deyim, söz grubunun ilk, bağımsız anlamının deği-
şik olarak kullanılması ile meydana gelir. Ancak, deyim ögelerinin ilk anlamı be-
lirsizleşmemiş, biraz donuklaşmıştır: Kumırskaday kujınağan “Karınca gibi 
üşüşmüşler”, Közdi aşıp-jumğanşa “Gözü açıp yumuncaya kadar”, Askar taw “Do-
ruğu karlı dağ, yüce dağ” (dayak, destek, koruyucu), vb. gibi. 

İnceleme bölümünde dikkati çeken konulardan biri de Kazakçada anlam 
ödünçlemesi yolu ile meydana gelen deyimlerdir. Sovyetler Birliği’ndeki diğer 
Türk yazı dilleri gibi Rusçanın etkisinde kalan Kazakçada çeviri yolu ile bazı de-
yimlerin oluşması doğaldır. İşte bunlardan bazıları: Bul nomeriñ ötpeydi “Bu 
numaran sökmez” (Rusça Takoy nomer ne proydet), Körmes pildi de körmes 
“Görmez, fili de görmez” (Slona-to ne primetili), Murnın kökke köterdi “Burnunu 
göğe kaldırdı=Burnu havada” (zadirat’nos), Tasbaka ayañ/Tasbaka jüris “Kap-
lumbağa adımı, kaplumbağa yürüyüşü” (çerapaşiy şag), vb. Anlam ödünçlemesi 
(çeviri) yolu ile oluşmuş bu gibi deyimlerin bazılarının Kazakça karşılıkları da 
vardır. Kengesbayev, haklı olarak, bunların yerine yerli deyimlerin kullanılması-
nı isteyerek şöyle diyor: Tilimizdegi dal balamanı izdewdiñ ornına, bağzı wakıt 
“taza” kal’ka jağına tüsüw dağdısı da boy körsetip kaladı. Buğan bir ğana misal 
alalık: “Slona-to ne primetili” degendi Körmes pildi de körmes dep jürmiz; 
Körmes tüyeni de körmes desek, anağurlım jatık emes pe? “Dilimizdeki tam kar-
şılığını aramak yerine, bazan yeni anlam ödünçlemelerini yeğleme alışkanlığı 
boy gösteriyor. Buna bir tek örnek verelim: Slono-to ne primetili sözü yerine 
Körmes pildi de körmes deyip duruyoruz; körmes tüyeni de körmes (Görmez, 
deveyi de görmez) desek daha uygun olmaz mı?” (s. 608). 

Yazımızın başında da belirtmiş olduğumuz gibi, sözlüğün sonunda üç 
kosımşa, yani ek var. Bunlardan birincisi En-Tañba Tuwralı “Damgalar üzerine” 
adını taşıyor (622-629). (Kazakça en kelimesi hayvanların kulaklarına ucunu 
kesmek suretiyle yapılan damga anlamınadır. Ene- fiilinin kökü olan bu kelime 
birçok Türk dilinde unutulmuştur. Kaşgarlı’da ine-, ene- fiili varsa da bunun kö-
kü olan en ismi yoktur). Kengesbayev bu bölümde Orhon-Yenisey yazıtlarındaki 
eski Türk damgalarını, Kaşgarlı’nın sözlüğündeki Oğuz boyları damgalarını ve 
19. yüzyıl Kazak boylarının damgalarını tablolar halinde veriyor. 

İkinci ek Kazakça ay adlarına ayrılmıştır (630-636). Eski Türklerde ve Altay-
lar gibi bazı Türk halklarında mevsim ve ay adlarına değinilerek başlayan bu in-
celemede Nawrız (Ulıs kün) ayından (22 Mart-21 Nisan) itibaren yılın on iki ayı-
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nın Kazakça adları Rusça ve Arapça karşılıkları ile birlikte tablo halinde veriliyor. 
Kazakça ay adları şöyledir: Nawrız, Kökek (22 Nisan-22 Mayıs), Mamız (23 Ma-
yıs-21 Haziran), Mawsım (22 Haziran-21 Temmuz), Şilde (22 Temmuz-20 Ağus-
tos), Tamız (21 Ağustos-19 Eylül), Kırküyek (20 Eylül-19 Ekim), Kazan (20 
Ekim-18 Kasım), Karaşa (19 Kasım-18 Aralık), Jeltoksan (19 Aralık-17 Ocak), 
Kañtar (18 Ocak-16 Şubat) ve Akpan (17 Şubat-18 Mart). Yine bu incelemeden 
öğrendiğimize göre Kazakça ay adları Kazakistan’ın türlü bölgelerinde az-çok 
farklı şekilde ve değişik sıra ile kullanılıyormuş. Sözlüğün bu eki Türk dillerinde 
ay adları üzerine araştırma yapmak isteyenler için çok yararlı ve vazgeçilmez bir 
kaynak niteliğindedir. 

Üçüncü kosımşa’da 12 Hayvanlı Eski Türk Takvimi üzerine bilgiler verildik-
ten sonra Hicrî takvimi Miladî’ye ve Miladî takvimi Hicrî’ye çevirme yöntemleri 
öğretiliyor. 12 Hayvanlı Eski Türk Takvimi, bilindiği gibi, şöyle idi: Küsgü 
(Sıçgan), Ud, Bars, Tabışgan, Luu, Yılan, Yund, Koy, Biçin, Takıgu, İt ve Lagzın. Bu 
adların çoğu Kazakçada yaşamaktadır: 

Barış (Pars, Kaplan), Ulu (Ejderha), Jılan (Yılan), Koy (Koyun), Meşin (Eski 
Türkçe biçin “maymun”dan), Tawık (Tavuk) ve İyt (İt). Dört yıl adı için de deği-
şik kelimeler kullanılmaktadır: Tışkan (Eski Türkçe sıçgan’dan), Sıyır (Sığır), 
Koyan (Eski Türkçe kodan “tavşan”dan), Jılkı (yılkı’dan, yund yerine), Doñız (Es-
ki Türkçe toñuz’dan, Lagzın yerine). 

Kazakça Deyimler Sözlüğü Şarttı Kıskartuwlar, yani kaynak eserlerin kı-
saltmaları (642-646), Söz Tizbe “Sözdizimi” (647-699) ve Sözlük hazırlandıktan 
sonra derlenmiş deyimlerin bir listesi (700-711) ile sona ermektedir. 

Ünlü Kazak dilcisi Prof. Dr. İsmet Kengesbayev’in bu dev eseri ömür boyu 
süren titiz bir araştırma, sabırlı ve ciddî bir çalışma ürünüdür. Yazımızın başında 
da belirtmiş olduğumuz gibi, Türk dillerinin hiçbiri için bugüne kadar bu çapta 
ve bu değerde bir deyimler sözlüğü ortaya konulmamıştır. Kengesbayev’i bu ba-
şarısından ötürü kutlarken türünde çığır açan bu sözlüğün öbür Türk dilerinin 
deyimler sözlüğü çalışmaları için örnek alınmasını dileriz. 
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ENVER CELALETTİN PAŞA’NIN ETİMOLOJİLERİ 
 

Polonez Mustafa Celalettin Paşa’nın oğlu Hasan Enver Celalettin Paşa’nın 
(1851-1929) Tarih ve Toplum dergisinin ilk sayısından beri yayımlanan “Türk-
lerin Aslı” konusundaki seri makaleleri derginin Haziran sayısında sona erdi. 
“Mütekaid Erkânı Harbiye Feriki Enver” imzası ile ilk olarak Edebiyat-ı 
Umumiyye Mecmuası’nda yayımlanan (2 Haziran 1917-30 Mart 1918) bu maka-
lelerde Enver Paşa, Herodotos, Strabon vs. gibi kaynaklardaki bazı verilere da-
yanarak birtakım ilginç etimolojiler yapmış, sonra da bu etimolojilerin ışığında 
(!) Türklerin aslı ve kökeni hakkında birtakım ilginç görüşler ileri sürmüştür. 
Türçülük-Turancılık ideolojisinin öncülerinden Yusuf Akçura, Enver Paşa’nın, bu 
yazıları, 1869’da Les Turcs anciens et modernes (Eski ve yeni Türkler) adlı Fran-
sızca bir eser yayımlamış olan babası, Mustafa Celalettin Paşa’nın “yolundan yü-
rümeye çalışarak” ve “merhumun bazı müsvettelerinden istifade eyleyerek” ka-
leme almış olduğunu kaydeder (bkz. Tarih ve Toplum, Ocak 1984, s. 15). İster 
Polonez Mustafa Celalettin Paşa’nın, ister oğlu Hasan Enver Paşa’nın olsun, bu 
makalelerde yapılan etimolojiler ve bunlara dayanılarak ileri sürülen görüşler 
Cumhuriyetin ilk dönemindeki resmî tarih ve dil tezlerimizin habercileri veya 
öncüleri niteliğindedirler ve bu nedenle önemlidirler. 

Tarihe, özelllikle Türk tarihine meraklı bir zat olduğu anlaşılan Enver Cela-
lettin Paşa’nın I. Dünya Harbi’nin son yıllarında kaleme aldığı bu makalelerde 
yapmış olduğu etimolojiler ilginç fakat hemen belirtelim bilimsellikten uzak, ya-
kıştırma ve uydurma birtakım açıklamalardır. O kadar ki bunlar “Etimoloji öyle 
bir bilimdir ki onda ünsüzler pek az dikkate alınır, ünlüler ise hiç hesaba katıl-
maz!” diyen Voltaire’e hak verdirtecek niteliktedir. 

Bu yazımızda, Tarih ve Toplum dergisinin ilk sayısında yayımlanan “Türkle-
rin Aslı” adlı makaledekilerden başlayarak, Enver Paşa’nın bu yazı dizisi boyunca 
yaptığı etimolojileri birer birer gözden geçireceğiz. 

 
Skit (Scythe)=Türkçe Çiğit, Çiğatay (Çağatay) 

Enver Celalettin Paşa’nın yaptığı ilk etimoloji (Scythe)=Çiğit, Çiğatay eşit-
lemesidir. Tarihçi Herodotos’un Skythai (Skyth’ler) olarak zikrettiği kavim adı-
nın aslı, Paşa’ya göre, Türkçe Çiğit’tir ve bu ad Çiğatay (Çağatay) kelimesinde 
mevcuttur. Grekçede “ç” harfi (“sesi” demek istiyor) bulunmadığından eski Yu-
nanlılar bu adı Skyth (Skit) olarak söylemiş ve yazmışlar, daha sonra da Fransız-
lar bu kelimeyi Scythe yazıp sît şeklinde yanlış telâffuz etmişlerdir.1 

                                                             
1  Tarih ve Toplum, sayı 1, s. 16. 
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Enver Paşa’nın bu etimolojisi ve onunla ilgili açıklamaları kabul edilemez. 
Çünkü: 

l. Türk kavimleri arasında Çiğit diye bir kavim yoktur; Paşa, bunu Çiğil adı-
nın bir türü olarak kendisi düşünmüş olmalıdır; 

2. Eski Yunanlıların, dillerinde ç sesi bulunmadığı için Çiğit adını Skyth şek-
linde yazmış oldukları görüşü de doğru değildir; çünkü Yunanlılar kendileri için 
yabancı olan ç sesini s ile değil, ts’le söyler ve yazarlar (örneğin Çağatay kelimesi 
Yunanca kaynaklarda Tsagatai, Tsakhatais, Tsakhataioi vb. tarzında her zaman ts 
ile yazılmıştır); 

3. Paşa’nın antik Skyth kavim adı ile hayali Çiğit kelimesini birleştirmek için 
i ile Çiğatay tarzında okuduğu kelime, gerçekte, a ile Çağatay’dır. Türkçe kaynak-
larda böyle geçen bu ad, Moğolların Gizli Tarihi’nde Ça’aday (Çagaday) şeklinde 
d iledir.2 Çağatay veya Çağaday, bilindiği gibi, aslında bir kişi adıdır (Çingis 
Han’ın ikinci oğlunun adı) ve tabiî Türkçe değil, Moğolcadır! 

Özetleyecek olursak, Enver Paşa’nın Fransızların Herodotos’taki Skyth adını 
Scythe şeklinde yazıp Sît tarzında yanlış telaffuz ettikleri iddiası doğru ise de, 
onun Skyth’ların Türk asıllı olduğu iddiasını kanıtlamak için yaptığı etimoloji ve-
ya eşitleme gerek Türk dilbilimi gerekse genel dilbilimi bakımından mesnetsiz 
geçersiz ve yanlıştır. Adları ve kimlikleri üzerine pek çok spekülasyon yapılmış 
olan Skyth’lerin (Sarmat’lar, Saka’lar ve Massaget’lerle birlikte) İranî kökenli ol-
dukları bugün genellikle kabul edilmektedir.3 

 
Turan Adının Kökeni 

Enver Paşa’nın ikinci etimolojisi Turan kelimesininkidir. Ona göre, bu keli-
menin aslı Torank veya Turan, Toran veya Turan’dır; anlamı da “dağlık yer, yük-
sek mahal”dir; çünkü bu kelimenin kökü olan tor veya tur Eski Türkçede “dağ, 
yüksek yer” demektir ve kelime bu köke Türkçe -ank veya -an yer adı eki (ism-i 
mekân edatı) eklenmek suretiyle meydana gelmiştir.4 

Bu etimoloji de tamamıyla uydurma veya yakıştırmadır. Bir kere Türkçede 
ank veya an diye bir yer adı eki yoktur. Böyle bir ek olsa bile sonuç değişmez; 
çünkü “dağ” anlamındaki tûr kelimesi Türkçe değil, Arapçadır! Nihayet, Turan, 
Enver Paşa’nın sandığı gibi “dağlık” veya “yüksek bir mahal” olmayıp, tam tersi-
ne, Hazar’la Aral’ın arasındaki Üst-Yurt yaylası ile Orta Asya’nın güneydoğu dağ-

                                                             
2  Moğolların Gizli Tarihi (E. Haenisch ve S. Kozin’den çev. Dr. Ahmet Temir), Türk Ta-

rih Kurumu Yayınlarından, Ankara 1948. 
3  Bkz. meselâ Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve 

Devletleri, AÜ DTCF Yayınları, Ankara 1972, s. ? 
4  Tarih ve Toplum, sayı 1, s. 17. 
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lık bölgesi arasında uzanan büyük çukurluğun adıdır (Rusça Turanskaya 
nijmennost). Turan çukuru veya Turan ovası denilen bu alçak bölgedeki en yük-
sek tepelerin rakımı 90 ilâ 180 metre arasında değişir. 

Turan çukurunun adı Türkçe değil, Farsçadır. İran’ın kuzeydoğu tarafındaki 
bu büyük çukurluk veya ova, adını, vaktiyle (İ.Ö. V. yüzyılda) buralara göçmüş 
olan Tûra veya Tûr adlı bir kavimden almıştır. Bu kavmin adı Auesto’da Tura 
olarak geçer.5 Kelimenin sonundaki -an morfemi, büyük bir ihtimalle, Farsça çok-
luk eki -ân’dır. İslam müellifleri Turani adını veren kabileleri Tûr adıyla anarlar. 

Tûr veya Tûra’ların Türk asıllı olmaları ihtimalleri çok zayıftır. Firdevsi’nin 
Şâhnâme’sinde hikaye edilen İran-Turan mücadeleleri, İranlılarla Türkler ara-
sında değil, fakat İranlılarla Turan’lı kabileler, yani İran’ın doğusundaki İranlı 
kabileler arasında cereyan etmiş olmalıdır.6 Orta Asya tarihçileri, Tûra veya Tûr 
kabilelerinin başlıcalarını Hint-İranlıların, Tuna nehri yönünden ve Karadeniz’in 
kuzeyinden gelen Thraklarla Kimmer’lerin, Herodotos’un İ.Ö. IV. yüzyılda bu 
bölgede tesbit ettiği Massaget’leri, onlarla karışmış olan Doğu Avrupa’lı 
Skyth’lerin ve Orta Asyalı Sakaların teşkil ettiği görüşündedirler.7 

 
Altay, Çiğatay ve Hatay 

Enver Paşa, Turan’ı “Eski Türklerin anayurdu, insanlığın beşiği Orta Asya 
dağları ve yüksek yaylaları” olarak niteledikten ve etimolojisini de yaptıktan sonra, 
buranın eski halkına türlü adlar verilmiş olduğunu ve bu adların çoğunun “yüksek 
yer çocuğu”, “yüksek yer adamı” veya kısaca “dağlı” gibi anlamlar ifade ettiğini 
söylüyor. Ona göre, Altay, Çiğatay ve Hatay kelimelerinin anlamı budur. Bu kelime-
lerdeki -tay hecesi “çocuk” Al-, Çiğa- ve Ha- kökleri de “yüksek” demektir.8 

Bu etimolojiler de tamamıyla uydurmadır. Altay “Altın dağ” adı Moğolcadır 
(krş. Mo. altan “altın”). Türkçesi Orhon Kitabeleri’nde sık sık geçen altun yış “Al-
tın dağ”, Çincesi de aynı anlama gelen Kin-şan’dır. 

Paşa’nın Çiğatay şeklinde yazdığı Çağatay veya Çağaday’ın da Moğolca kişi 
adı (Çingis Han’ın ikinci oğlu) olduğunu yukarda belirtmiştik. 

Hatay’a gelince, bu kelimenin aslı Orhon Kitabeleri’nde sık sık geçen 
Kıtany’dır. Kıtany’lar Göktürklerin doğusunda, Mançurya’nın güneyinde oturan 
eski bir Moğol kavmi idi. Bu kavim Çin kaynaklarında K’i-tan, Moğolların Gizli 
Tarihi’nde de Kitan ve Kitat (çokluk şekli) şeklinde geçer. Kelimenin İslam kay-

                                                             
5  Türk Ansiklopedisi, Turan maddesi. 
6  H. Ritter, Firdevsî, (İslâm Ansiklopedisi) maddesi. 
7  Bkz. meselâ Emel Esin, “İslâmiyetten Önce Türk Kültür Târihi ve İslâma Giriş”, Türk 

Kültürü El-Kitabı, İstanbul 1978, s. 26. 
8  Tarih ve Toplum, sayı 1, s. 18. 
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naklarındaki şekli ise Hıta(y), Hata(y). Kıtaylar Kuzey Çin’de 1066-1125 tarihleri 
arasında Liao sülalesi adı ile kendi başlarına bir devlet kurmuşlardı. Bunların bir 
kolu olan Kara-Hıtay’lar 12. yüzyılda Türkistan’ı fethetmişlerdi. Hitay adı Fars-
çaya Hatâ biçiminde geçmiştir. Klasik İran şiirinde Hatâ, güzelleri ile ünlü Çin 
Türkistanı anlamına kullanılır. Türk-i Hatâ (Çin Türk’ü) terkibinin asıl anlamı 
“Türkistanlı güzel” idi. İşte, Hitay veya Hatay’ın Türklerle, Türklükle ilgisi ve iliş-
kisi bu kadardır. 

Moğol kabilesi Kitan veya Kitay’ın etomolojisi bilinmiyor. Bilinen bir şey 
varsa o da Rusçada Çin’e bugün dahi Kitay denildiğidir. Moğollar da Çin’e Hyatad 
diyorlar. Bu kelime Klasik Moğolca Kitad’dan gelir. 

 
Tork, Törk veya Türk 

Enver Paşa, Türk, Törk veya kalın söyleyişle Tork kavim adını da Tor veya 
Tur “dağ” (!) kökünden getiriyor ve anlamının “Tur’lu” veya “Turanlı”, yani “dağ-
lı” olduğunu ifade ediyor. Ona göre bu kelimenin sonundaki k, Eski Türkçede “lı” 
anlamında olan nisbet edatıdır.9 

Türk’ü Turan’a bağlayan bu etimoloji de uyduruktur. Türk kelimesinin bil-
diğiniz en eski şekli Orhon Kitabeleri’ndeki iki heceli Türük’tür (Sir Gerard 
Clauson’ın kelimeyi Türkü tarzında okuması yanlıştır.10 yani kelime en eski bel-
gelerden beri ön vokallidir. Bu nedenle onu “Tûr’lar” demek olan İran kökenli 
Tûran’a bağlamak yanlış olur. 

Türk (Orhon Türkçesi Türük) kelimesi için geçerli iki etimoloji vardır: l. Ke-
lime “yaratılmak” anlamındaki Eski Türkçe törü- fiilinden -k ile türemiş bir sıfat-
tır (Macarca Török şekli ile eski Rus kaynaklarındaki Tork biçimi bu teoriyi des-
tekler niteliktedir); 2. Türk kelimesi Uygurca metinlerde geçen ve “güç, kuvvet; 
güçlü, kuvvetli, olgun” anlamlarındaki cins ismi türk ile bir ve aynıdır (A. von Le 
Coq’un teorisi): erk türk “güç, kuvvet”, erklig türklüg “güçlü, kuvvetli”, türk yigit 
kızlar... “olgun genç kızlar...”, vb. gibi. 

 
İran<Irank “Ovalı”, Irak “Ovalı” 

Enver Paşa’ya göre “dağlık” olan Turan’a karşılık ovalık olan Harezm’e eski 
Türkçede Irank, Iran veya Irak adı verilirdi. Bu kelimelerin kökü olan Ir 
“ova”anlamına idi. Böylece Irank veya Iran “ovalı” demek oluyordu. Irak ise İran 
kelimesinin “muarrebi”, yani “Arapçalaşmışı” idi.”11 

                                                             
9  Aynı yer. 
10  Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, 

Oxford 1972, S. 542. 
11  Tarih ve Toplum, sayı 1., s. 18. 
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Bu etimolojilerin de gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İran adı, çok iyi bilindiği 
gibi, Ârî’ler, “arya’lar” anlamındaki Pehlevî Ariana kelimesinden gelir. Avesta’da 
airyana şeklinde olan bu sıfat daha sonra êrân söylenişini kazanmıştır. Kelime-
nin kökü, Sanskritçe “asil, soylu” anlamında olan arya’dır.12 

Irak adı da, büyük bir ihtimalle. Orta Farsçada ve Pehlevîde İran’a verilen 
adlardan biri olan Êrâk kelimesinden türemiş ve Arapçalaşmıştır. Antik çağda 
Güney Irak’ta Erekh adında bir de şehir vardı. Bu ad ile Irak arasındaki benzerlik 
açıktır. 

 
Mer Ircanienne=Derya-yı Irkân veya Irklar Denizi. 

Enver Paşa, Hazar Denizi’nin antik çağdaki adlarından biri olan ve Fransız-
cada Ircanienne şeklinde sıfatlaştırılan kelimenin de Türkçe asıllı olduğunu ve 
“Irklar denizi” anlamına geldiğini iddia ediyor.13 

Bu etimoloji de tamamıyla asılsız veya uyduruktur. Paşa’nın Harezm Türkle-
rine Irk denildiği, bu kelimenin de Türkçe “ova” anlamına Ir ile nisbet eki -k’dan 
oluştuğu yolundaki iddiası da öyledir. Türkçede “ova” anlamına ır diye bir kelime 
olmadığı gibi -k diye bir nisbet eki de yoktur. 

Enver Paşa’nın “Irklar”, yani “ovalılar, ovalı Türkler” diye açıkladığı (!) keli-
menin aslı Hyrkania’dır. Hyrkania, Hazar Denizi’nin güney-doğu kıyılarında bu-
lunan bir ülkenin adı idi.14 Bu ad Bîsutûn Kitabeleri’nde Varkâna, Zend-Avista’da 
da Vehrkâna şeklinde geçer. Bu bölgenin Yeni Farsçada adı Gurgân, bunun Arap-
çalaşma şekli de Curcân’dır.15 

Hazar’ın güney-doğu kıyılarına, dolayısıyla da Hazar’a adlarını veren 
Hyrkan’lar muhakkak ki İrani bir kavimdi. Herodotos, Kserkses ordusuna katılan 
Hyrkania’lıların Persler gibi giyindiklerini kaydeder. 

Hazar Denizi antik çağda güneybatı kıyılarında oturan Kaspi kavmine izafe-
ten Kaspi Denizi diye adlandırılmıştır.16 Bu ad Avrupa milletlerince bugün de kul-
lanılıyor (İng. Caspian Sea). Hazar adı ise, bilindiği gibi. Hazar Türklerinden ötü-
rü verilmiştir. 

 

                                                             
12  Bkz. İslâm Ansiklopedisi, İran maddesi. 
13  Tarih ve Toplum, sayı 1., s. 18.  
14  Heredot, III, 117; Strabo, The Geography of Strabo, tr. by H. C. Hamilton, Esq., c. II, 

London 1956, s. 218. 
15  Mirza Bala, Hazer Denizi maddesi (İslâm Ansiklopedisi) 
16  The Geography of Strabo, c. II, s. 218. 
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Ural=Ur İli, Or İli “Kuzey İli”, “Dağ İli” 

Paşa’ya göre Ural dağlarının adı da Türkçedir; zira ur veya or Eski Türkçede 
“dağ; ok; kuzey” anlamlarınadır. Kelime sonundaki -al da “ülke” anlamındaki 
il’den başkası değildir, tabiî.17 

Hemen belirtelim ki Eski Türkçede bu anlamlardan herhangi birini taşıyan 
bir or veya ur kelimesi yoktur. Kâşgarlı’daki or kelimesinin anlamı, “kestane ile 
doru arasında bir at donu”dur. Bu kelime Kazakçada “koyu kırmızımsı kahveren-
gi” olarak yaşamaktadır. Kazakçada ve başka bazı Türk dillerinde bir or kelimesi 
daha vardır ki onun da anlamı “dağ” değil tam tersine “çukur” veya “hendek”tir! 

 
Pamir<Bâm Yer “Yüksek Yer” 

Enver Paşa’ya göre “Turan dağlarına (!) Kaf dağları nâmı dahi verilir idi ki 
bu isim bâdehu Kafkas dağlarına alem olmuştur. Bu dağlar dünyanın bâm yeri 
(yüksek yeri) addolunup bu tabir-i kadimden Pamir ism-i hası hasıl olmuştur ki 
bâm yer demektir.”18 

Bu etimoloji de, bundan öncekiler gibi, asılsız ve uydurmadır, “halk etimolo-
jisi” niteliğindedir; çünkü bâm kelimesi Türkçe değil, Farsçadır! Pamir yaylasına 
adını verenler Türkler idiyse, bunlar nasıl olup da “yüksek” anlamında Türkçe 
bir kelime yerine bâm’ı kullanmışlardır? Belli ki Paşa, Asya’daki her coğrafî adı 
Türkçe kabul ediyor veya Türkçeye göre izaha çalışıyor. 

 
Tatar<Tatar “Yabancı Adam” 

Enver Paşa’nın etimolojileri içinde en sağlam görünenlerden biri. Tat keli-
mesinin orjinal anlamı “yabancı, ecnebi”dir ve bu kelime daha Orhon Türkçesin-
de vardır. Göktürkler, hakimiyetleri altındaki yabancı kavimlere, özellikle İranlı-
lara bu adı veriyorlardı. Kâşgarlı’da da Tat kelimesinin anlamı “Fars, İranlı’dır. 
“Yabancı” anlamındaki Tat kelimesi ile “adam” anlamındaki er kelimesinin za-
manla uyuma girerek Tatar’a dönüşmesi mümkündür. Ne var ki Tatar kavim 
adının bu şekilde meydana gelmiş olması şüphelidir: Tatar adı ilk kez Orhon Ki-
tabeleri’nde, Otuz Tatar kavim adında geçer. Ancak Orhon Kitabeleri’ndeki Otuz 
Tatar’lar, Türk değil, Moğol kabileleriydi. Buna göre Tatar kavim adının da Türk-
çe değil, Moğolca olması kuvvetle muhtemeldir. 

Tatar adının Türkler için kullanılması nisbeten yenidir. Ruslar Altın Or-
du’nun Moğollarla Türklerden oluşan karışık halkına Tatar adını vermişler, Av-
rupalılar da Rusları takip ederek Tatar adını bu anlamda, yani “Türk ve Moğol” 

                                                             
17  Tarih ve Toplum, sayı 1., s. 18.  
18  Aynı yer 
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anlamında kullanır olmuşlardır. Bugün Tatar Türk halkının Tatarca da bir Türk 
dilinin adıdır. 

 
Baykal<Bayköl “Büyük Göl” 

Enver Paşa’nın oldukça sağlam sayılabilecek olan birkaç etimolojisinden biri 
de budur. Baykal Gölü’nün adı Orhon Kitabeleri’nde geçmez. Moğolların Baykal 
Gölü’ne önceleri Tenggis, yani “Deniz” dediklerini Gizli Tarih’ten öğreniyoruz. 
Moğollar bugün Baykal Gölü’ne Dalay nûr derler ki bunun anlamı da “Büyük 
göl”dür. Ayrıca, daha eski Baykal’dan gelen Yakutça baygal kelimesinin anlamı 
“deniz, okyanus”tur. Bütün bu veriler karşısında Baykal adının Eski Türkçe Bay 
köl “zengin göl, büyük göl” terkibinden geldiği ileri sürülebilir ve savunulabilirse 
de bu etimoloji henüz kanıtlanmış sayılamaz. 

Friedrich Hirth, vaktiyle, Baykal adının eskiden bu göl civarında yaşamış olan 
ve adları Orhon Kitabeleri’nde geçen Bayırku veya Bayarku kavim adıyla ilgili ola-
bileceğini ileri sürmüştü.19 Reşidüddin’e göre de Baykal yöresinin adı Barkucin ve-
ya Barkucin-Tukum ve orada yaşayan halkın da da Barkut’tur.20 Reşidüddin’deki 
Barkut adı Bayırkut’a tekabül edebilir, bu ise Bayırku kavim adının çokluk şekli 
olabilir. Baykal adı büyük bir ihtimalle, bu kavim adı ile ilgilidir. 

 
Moğol veya Mongol<Mong İl “Saf Adam” 

Paşa’nın bu etimolojisi, Türkçe (Osmanlıca) bön (geniz n’si ile), bunamak ve 
bunak (hepsi geniz n’si ile) kelimelerine dayanıyor. Ne var ki Moğol veya 
Mongol’lar Türk halkı olmayıp belki sadece Türklerle akraba bir kavimdir ve 
kendi dilleri vardır. Moğolca kavim adlarını Türkçeye göre izaha kalkışmak doğ-
ru olmaz. Kaldı ki Mongol adının bilinen daha eski şekli a ile Manghol’dur. Gizli 
Tarih’te bu şekilde geçen kelime daha eski bir Manggol şekline gider; başka bir 
deyişle, Klasik Moğolca Monggol adının aslı a ile Manggol olmak gerekir. T’ang 
sülalesi (618-906) vekayinamelerinde geçen ve Manggol adının Çin kaynakla-
rındaki en eski şekli sayılan Mengku kabile adı da kelimenin ilk hecesindeki ün-
lünün yuvarlak değil, düz olduğunu gösterir. 

 
Ariyen’ler, Ârîler<Ârlar “Erler” 

Türklerin Mongoloid olmayıp Avrupalılar gibi beyaz ırka, beyaz ırkın en 
önemli bölümü sayılan Ârî’lere mensup bulunduğunu, hattâ beyaz ırkın ataları 
olduğunu iddia eden Enver Paşa bu iddiasını kanıtlamak için bir de etimoloji ya-

                                                             
19  Friedrich Hirth, “Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk”, s. 7. 
20  W. Barthold, Baykal maddesi (İslâm Ansiklopedisi). 
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pıyor.21 Ona göre, Ariyen (Aryan) kelimesinin anlamı, Avrupalıların ileri sürdük-
leri gibi “hür” veya “soylu” değildir; çünkü Ariyen kelimesinin kökü “insan, erkek, 
hür adam” anlamındaki Türkçe er, ar, ir ve ayr (air) kelimesidir; başka bir deyiş-
le. Ârî’ler, “erler”, yani “Türk erleri” veya kısaca “Türkler” demektir! 

Aryan kelimesi üzerinde, İran ve Irak adlarının etimolojileri dolayısıyla, da-
ha önce durmuştuk. Kelimenin kökü Sanskritçe arya’dır. Türkçe olmasına imkan 
ve ihtimal yoktur. “Erkek, adam” anlamındaki Türkçe kelime Eski Türkçede ve 
Türk dillerinin çoğunda e ile er’dir. Moğolca karşılığının da e ile ere olması bu ke-
limedeki ünlünün aslında e olduğunu gösterir. Kelimenin Çuvaşça ar şekli ile Ta-
tarca ve Başkurtça ir şekli yenidir ve kurallı olarak daha eski bir er sekline gider. 
Er kelimesinin ayr şekli ise Türkçenin eski veya yeni hiçbir lehçesinde mevcut 
değildir. 

 

Bulgar<Bolgar<Volga Er’leri 

Enver Paşa, Ariyen kelimesinin Türkçe er’den türemiş olduğu iddiasını ka-
nıtlamak için Türkçe kavim adlarının çoğunun terkibinde bu er kelimesinin bu-
lunduğunu ileri sürüyor ve örnek olarak da Tatar, Bulgar, Macar, Songar, Ongar 
gibi kavim adlarını veriyor. Bu arada yaptığı etimolojiler içinde en ilginci yukarı-
ya aldığımız Bulgar<Volga eri açıklamasıdır.22 

“Amazon=Amma uzun” türünden olan bu etimoloji, doğal olarak, kabul edi-
lemez. Bir kez, Volga adı Rusçadır; Türkler bu ırmağa Etil diyorlardı. Sonra, Bul-
gar adına Bizans kaynaklarında daha V. yüzyıl olayları dolayısıyla rastlıyoruz: 
Boulgaroi, Boulgaria vb. gibi. 

Şüpheli olmakla beraber, Bulgar adının Eski Türkçe bulga- (bulamak) fiilin-
den geldiği ve “karışık” (etnik bakımdan) anlamında olduğu genellikle kabul 
edilmektedir.23 

 

Tevrat’taki Togharma ve Türkler 

Enver Paşa, Türklerin kökeni ile ilgili yazılarının ikincisinde, Türklerin be-
yaz ırka mensup kavimlerin en eskisi olduğunu vurguladıktan sonra iddiasına 
kanıt olarak Tevrat, Herodotos, vb. gibi en eski kaynaklarda geçen bazı özel isim-
leri gösteriyor ve bunların Türk kelimesinin değişik biçimleri olduğunu iddia 
ediyor. 

                                                             
21  Tarih ve Toplum, sayı 1., s. 18.  
22  Aynı yer 
23  Prof. László Rásonyi, Tarihte Türklük, Ankara 1971, s. 121. 
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Bu isimlerden birincisi Tevrat’taki Togharma veya Togarma’dır. Yâfes’in to-
rununun adı olan bu kelime, Enver Paşa’ya göre, daha eski bir Torgharma şekline 
gider; ilk hece sonunda r sesi “mürur-u zaman ile” düşmüştür; Torghar veya 
Torgar “Türk erleri” demektir; kelime sonundaki -mâ ise İbranice fazla bir söz-
dür.24 

Vaktiyle tarihçi Hammer tarafından ileri sürülmüş olan bu görüş bugün için 
sadece tarihî bir değer taşır. Torghar’daki r niye düşsün gibi dilbilimsel sorular-
dan önce “Türkler niçin Yâfes’in soyundan gelsin?” veya “Yâfes de kimdir?” diye 
sormak gerekir. 

 

Herodot’taki Turkios’lar (?) ve Iurkai (Yurkae=Tyrkae)ler 

Enver Paşa, Herodotos’un Türklerden Turkios (Fransızca Tourgious) diye 
söz ettiğini ileri sürüyor. Oysa Heredotos’ta böyle bir kavim adı yoktur. Bence 
Paşa’nın Turkios diye naklettiği kavim ismi IV. Kitapta ismi geçen Tauri kavmi-
nin oturduğu Taurika yarımadasının adından kaynaklanmıştır. 

Enver Paşa’nın Roma müelliflerinden Plinius ile Pompennius Mela’dan nak-
len verdiği Turkak (Turcaque) kelimesinin aslı da büyük bir ihtimalle 
Herodot’taki Iyrkai’lerdir. Heredot tarihinin IV. kitabında Skyth boylarından biri 
olarak zikredilen Iyrkailer bazı müelliflerce Tyrkae’ler şeklinde tashih edilmiş (!) 
ve bunların adı böylece Türklerle birleştirilmiştir! Bu eşitlemenin bugün için 
herhangi bir bilimsel değeri yoktur. 

 

Gaulois<Gal (Galle), Galat (Galate) (Kalat=Kalaç (Halaç) 

Enver Paşa, Histoire populaire de la France adlı bir kitapta Fransızların ec-
dadı olan Gaulois’ların esasen Asya’nın (Bactriane) halkından oldukları yolunda 
bir nottan hareketle Gaulois adını Kalaç (Halaç) Türk kavim adı ile birleştiriyor 
ve böylece Fransızları da Türk asıllı yapıyor! Paşa’nın bu eşitlikte Türkçe k’ya 
karşılık, Fransızca Galle’de g bulunmasını Türkçe kel=Fransızca gale “uyuz” eti-
molojisi ile kanıtlaması da ilginçtir. Bu sonuncu etimoloji Fransızların Türklerle 
değil, fakat İranlılarla akrabalığına kanıt olabilir; zira kel kelimesi Türkçe değil, 
Farsçadır! 

 

                                                             
24  Skyth’lerin Türk olmadıklarının en açık kanıtı Heredotos’un anlamlarıyla verdiği şu 

Skyth kelimeleridir: arima “tek”, spu “göz” (IV. Kitap, 27). “Arimaspes” İskitlerin ku-
zeyinde yaşayan “tek gözlü” bir kavim. 
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Latince Ogust, Ogüst=Türkçe Oğuz 

Enver Paşa’nın ilginç etimolojilerinden veya eşitlemelerinden biri de Latince 
Ogust “yüce, muhteşem” ile Türkçe Oğuz adını birleştirmesidir. Paşa’ya göre, La-
tince Ogust veya Ogüst kelimesi ile Türkçe Oğuz hem eşsesli (hem-lafz) hem de 
eşanlamlı (hem-ma’nâ)dır. 

Bu da tümüyle bilimdışı bir etimoloji. Çünkü Fransızcası auguste (ogüst) 
olan kelimenin Latince aslı augustus’dur ve bu augere “artmak, çoğalmak, yü-
celmek” mastarından gelir. Türkçe Oğuz kavim adı ise aslında “kabileler” anla-
mına bir kelime idi (Orhon Kitabeleri’ndeki Tokuz Oğuz “Dokuz Oğuz” kavim adı 
Çinceye daima “Dokuz kabile” tarzında tercüme edilmiştir). 

 

Taurus, Tauros (Toros)<Türkçe Tor “Dağ”+ -us (Yunance ek) 
Enver Paşa, Strabon’daki Tauros (Toros dağları) adının da aslında Türkçe 

tor “dağ” kelimesi ile Yunanca (ve Latince) -os, -us ekinden oluştuğunu iddia 
ediyor. Bu etimoloji de uyduruktur; çünkü, daha önce de belirttiğimiz gibi, Türk-
çede “dağ” anlamına bir tor (veya tur) kelimesi yoktur. Osmanlıcadaki tûr “dağ” 
kelimesi Türkçe değil, Arapçadır. 

 
Cet’ler, Sak’lar, Dak’lar ve Trak’lar 
Enver Paşa’ya göre antik çağın bütün ünlü kavimleri Türk aslından veya 

Türk soyundandır; Cet’ler, Sak’lar, Dak’lar,Trak’lar vb. hep böyledir. 
Tarihçi değiliz. Ancak, Enver Paşa’nın Cet’ler hakkında verdiği bilgilerden 

bunların bizim Get’ler diye bildiğimiz Herodotos’ta Getai’ler diye anılan kavim 
olduğu anlaşılıyor. Herodotos, Getai’lerin Tuna havalisinde Thrak’lara komşu 
olarak yaşayan bir kavim olduğunu kaydeder. Enver Paşa, bu kavim adının ba-
şındaki g sesini c’ye değiştiriyor ve Çet adını böylece Çin kaynaklarındaki 
Yeta’ların (Eftalit, Ak-Hun) adına yaklaştırıyor. Yunanca gamma’nın e önünde c 
sesini temsil etmesi imkânsızdır. Ayrıca, Çinlilerin Cet veya Get gibi c veya g ile 
başlayan bir kavim adını niçin Yeta şeklınde yazdıkları da izah edilemez. 

Enver Paşa en eski zamanlardan beri Hazar ötesinde oturan halklardan 
Massaget’ler ile Sak’ları da Türk aslından sayıyor. Oysa Massaget’lerle Sak’lar ve-
ya Saka’ların Skyth yani İrani asıllı kavimler oldukları anlaşılmıştır. 

Enver Paşa, antik çağda Tuna kuzeyinde Dakia diye adlandırılan bölgede 
oturan Dak’ların da aslen Türk olduğunu ileri sürüyor. Ona göre bu kelimenin as-
lı Dayc veya Dayk olup daha sonra Dak şeklinde kısalmıştır. Dahası var: Bugünkü 
Alman kavminin adı olan Doyç da bu Dayc kelimesinden gelir; yani Türklerle Al-
manlar aynı ırktan veya soydaştırlar! 

Enver Paşa’nın bu iddialarının gerçekle bir ilgisi yoktur. Dakya’lılar, Get’ler 
veya Getai’liler gibi, Thrak kabilelerinden idiler ve bir Hint-Avrupa dili konuşu-
yorlardı. 
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Bugünkü Deutsch kelimesinin de eski Dakya’lıların adı ile bir ilgisi veya iliş-
kisi yoktur. Deutsch adı, bilindiği gibi, “halk, kabile” anlamındaki Eski Yüksek 
Almanca thioda (=Gotça thiuda, Anglo-Sakson theod) kelimesinden, daha doğru-
su, bu kelimenin -isc ekli eski sıfat şeklinden gelir. 

 
Trak veya Terak’lar=Türk’ler  
Get’ler, Saka’lar, Dak’lar vb. gibi birçok eski kavmin Türk soyundan olduğu-

na inanan Enver Paşa’nın adlarını Trak veya Terak biçiminde yazdığı Thrak’ların 
Türklüğünden herhangi bir şüphesi olamayacağı açıktır. Nitekim Paşa bu konuda 
aynen şöyle diyor: “Trak tabirinin Türk kelimesinden münharif (yoksa muharref 
mi?) olduğuna asla şüphe edilmemelidir”. Paşa’nın fikrince Trak adında t, r ve k 
seslerinin bu sıra ile bulunması bu adın Türk adı ile bir ve aynı olduğunu ispata 
yeter de artar bile! 

Enver Paşa yalnız bu kavimlerin değil, Pelaj’lar (Pelasg’lar) ve Kokon’lar 
(Herodotos’a göre Kikon’lar gibi kadim Yunanistan ve Trakya halklarının da 
Türk asıllı olduklanndan “asla şüphe etmiyor”. Kanıtları da bu kavimlerin Grek-
çeden ayrı “yabancı bir dil” konuşmuş olmaları, Herodot ve Strabon gibi eski 
kaynaklarda “cengaver ve göçebe” bir halk ve -hepsinden daha da önemli olarak- 
“Barbar” evet “Barbar” diye anılmış olmalarıdır. 

Enver Celalettin Paşa’nın etimolojileri işte bunlar ve bunlar gibi değinmek 
gereğini duymadığımız daha birkaç eşitleme. Yazımızın başında da belirtmiş ol-
duğumuz gibi, bu etimolojilerin hemen hiçbirinin bilimsel değeri yoktur. Ancak 
önemli olan bu etimolojiler değil, bunların altında yatan, daha doğrusu bu etimo-
lojilerin yapılmasına neden olan, görüş veya görüşlerdir. O görüş de şudur: Türk-
ler, Avrupalıların sandığı gibi Mongoloid olmayıp beyaz ırka mensupturlar; bu 
ırkın en seçkin şubesi olan Ârîlerdendirler, hattâ Ârî’lerin ve bütün beyaz ırk 
mensuplarının atalarıdırlar. Ne ilginçtir ki l. Dünya Harbinin son yıllarında 
(1917-1918) Enver Celalettin Paşa tarafından ileri sürülmüş olan bu görüş, bu 
tarihten üç-dört yıl sonra, 3 Nisan 1922’de, yani Sakarya Savaşı ile Başkuman-
danlık Savaşı arasında, Ankara’da Paşa’nın damadı Samih Rıfat Bey tarafından 
bir dil türeyişi teorisi olarak savunulacak ve 30’lu yılların başlarında da Cumhu-
riyetimizin ilk döneminde hakim olan resmî tarih ve dil tezlerimiz olarak ortaya 
çıkacaktır. Gramerci Ahmet Cevat Emre Türkçenin Hint-Avrupa dili olduğunu is-
pata çalışırken, Naim Hazım Onat da Türkçeyi Sami dilleri ile karşılaştıracak ve 
Arapçanın aslının Türk dili olduğunu iddia edecektir. 

 

 

 

 

 



280  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

 

Atatürk’ün bir suali (1934 yılında): 

-Sen eski Grekçe biliyor musun? Homeros’un destanlarını okuyup an-
lıya bilir misin? 

Yüzüm kızararak bilmediğimi itiraf edince, şu derin öğüdü verdi: 

-Homeros’un destanları Türkçenin en eski kitaplarıdır; en eski Türkçe 
eserleri okumadan, tetkik etmeden hiç bir şey yapamazsınız. 

İkinci kurultayda, “Türkçenin Hint-Avrupa dilleri ile mukayesesi” 
üzerine okuduğum etüdün tenkidini bu öğüdün içinde buluyordum. O an-
dan başlıyan homerik grekçeyi tahsilim önüme yeni ufuklar açtı: Ölümsüz 
Şefin bu görüşünde de deha damgası vardı.  

Gerçek, eğer yıllardan beri inanıp üstünde araştırmalar, irdemler yü-
rüttüğümüz dâva doğru ise; eğer Türk dilleri ailesi ile Hint-Avrupa dilleri 
ailesi aynı anadilden çıkıp gelişmiş ise; bu iki ayrı aile gibi görünen dillerin 
cümlesi tek bir aile olmak lâzım gelmez mi? Yani, en başta, belki on bin yıl 
önce, belki bundan da daha eski bir zamanda, Orta-Asya’da, bir ulus yeti-
şip ilk kültürü: avcılıktan sonra çobanlığı ve çiftçiliği, çapulu talanı (savaşı, 
harbi), aynı zamanda resmi, ideografiyi, müziği, dansı, masalı, destanı... 
yaratabilmiş; Çine, Hinde, o zamanlar lâtif iklimi olduğu anla- 

Üstte: “Türk Dil Kurumu Gramer Kolbaşısı” Ahmet Cevat Emre’nin Türkçe-
nin Yapılışı: Mukayeseli Türk Gramerine Hazırlık İrdemleri (İstanbul: TDK Yay., 
1942) adlı kitabının girişinden. 



38 

ON THE HISTORY OF THE LABIAL VOWEL SHIFTS IN TATAR AND BASHKIR 
 

It is well-known that Common Turkic o and u of the first syllable have shift-
ed to u and ü in Tatar and Bashkir, while the vowels u and ü have become o (a 
reduced vowel between o and u) and ö (a reduced vowel between ö and ü) re-
spectively: CT qol “arm”>Tat., Bash. qul, “arm, hand” (CT qul “male slave”>Tat., 
Bash. qol id.), CT söz “word”>Tat. süz, Bash. hüδ id. (CT süz- “to filter”>Tat. söz-, 
Bash. höδ- id.). It goes without saying that these vowel shifts are of great im-
portance for Turkic studies, because they enable us to reconstruct Proto-Turkic 
labial vowels more accurately. In fact, in the absence of these vowel shifts in Ta-
tar and Bashkir, it would have been quite difficult, if not impossible, to determine 
the exact quality of a Proto-Turkic labial vowel in many cases, for, as Karl H. 
Menges has put it, “the indecision or hesitation in the labial category is more 
wide spread and typical for all the Altaic languages”.1 

The beginning of the labial vowel shifts in Tatar and Bashkir goes apparent-
ly as far back as the XIII century, for already in Codex Cumanicus dating from the 
XIV century we find a great many examples displaying such quality changes in 
the labial category, e.g. buv- “to choke”, buγ-ul-, xuv- “to hunt, chase”, kömiš “sil-
ver” ~ kümiš, etc. We are indeed fortunate to have at our disposal such a work 
written in the Latin script which enables us to testify the early changes in labial 
vowels in Kuman and Kipchak of the XIV century. 

As is known, in his excellent dictionary of Kuman, Kaare Grønbech usually 
gives all the alternative forms of a word which can be deduced from its various 
spellings, e.g. boγum, buvun (written bogum and buun) “joint”, buγday, boγday, 
boday “wheat”, toγ-, tov-, tuv- “to be born”, etc. But he does not always stick, to 
orthography. On the contrary, in quite a many cases he rather “normalizes” the 
original spellings. For example, Grønbech maintains that spellings like toulu 
“full”, toura “seat”, borun “nose”, bollach “well”, and olu “big, great”, alongside to-
lu, tora (also tóra, tøra), burun, bulan and ulu, should be regarded as ortho-
graphical errors and not as a parallel to the vowel shifts in Volga Tatar.2 

Grønbech’s view, however, is not always shared by other scholars. A. von 
Gabain, for instance, in her study of the language of Codex Cumanicus,3 often re-
fers, to original spellings given in square brackets after the author’s own reading 

                                                             
1  The Turkic Peoples and Their Languages, Wiesbaden 1968, p. 75. 
2  Komanisches Wörterbuch, København 1942, p. 12. 
3  “Die Sprache des Codex Cumanicus”, PhTF I, Wiesbaden 1959, pp. 46-73. 
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or transcription. Unlike Grønbech, then, she believes that these spellings are 
phonetically significant and they reflect the sound changes and alternations 
which occurred in Kuman of the XIII and XIV centuries. I agree with A. von 
Gabain on her interpretation of such spellings as the reflections of phonetic vari-
ations or alternations. In fact, we have every reason to believe that the spellings 
toulu and toura are not examples of bad or incorrect orthography, but they re-
flect dipthongization of the Proto-Turkic long vowels *ō and *ȫ: CC toulu i.e. 
tovlu<tōlu ~ Trkm. dōlï id., dōl- “to become full”, Yak. tuol- id., CC toura, i.e. 
tövrä<*tȫr-ä ~ MK, Trkm. tȫr id. As a matter of fact, in Codex Cumanicus and 
other Kipchak sources we have quite a few examples of this kind of diphthongi-
zation, e.g. CC yovut- “to swallow”<MK yut- id. (cf. Trkm. yuvut- id.), CC 163,17 
joul, i.e. yovul “road”<MK yōl id. (cf. Trkm. yōl, Yak. suol id.), CC ög-, öv-, övg- 
(aorist øvger) “to praise”, ögünč ~ öygünč “praise”<MK ȫg- (cf. Trkm. ȫg- id.), 
Tarj., Bulg. söyün- “to be extinguished”, Tuhf. vün- id.<*sȫn- (>Hung. sz˚n- id., 
Trkm. sȫn- id.), Tuhf. öyüš “wet, damp”<*ȫš ~ MK, Trkm. ȫl, Yak. üöl id. (cf. Tat. 
yüyeš id.), AH (text, 40) tövür “best seat in a house”<MK tȫr (cf. Trkm. tȫr id., CC 
tövrä id.), Tuhf. toγru “bay”<tōru (cf. Trkm. dōr id.), Tuhf. yüvün “wool”<*yüyn 
~ *yuyn<MK yūñ id., etc. 

The reason why Grønbech did not wish to regard spellings like borun, 
bollach and olu as reflections of a vowel change parallel to that in Volga Tatar 
(and Bashkir) is that the language of Codex Cumanicus, i.e. Kuman Turkic, is 
generally regarded as the ancestor of the present-day Kuman languages, i.e. 
Karaim, Karachay-Balkar, Crimean Tatar and Kumuk, and not that of Volga Tatar 
(and Bashkir). While it may be the truth, it is also true that Kuman and Kipchak 
are nothing but two dialects, differing very slightly from each other, and there 
are many similarities between the language of Codex Cumanicus and pre-
sent-day Kazan-Tatar, as well as the other languages belonging to the 
Kuman-Kipchak group.4 Moreover, the Kumans of the western sources are al-
ways referred to as Qïpčaq or Qïfčaq in the Islamic sources, and in Codex 
Cumanicus itself the language of the Turkic texts is called tatarča and tatar tili. 
Therefore I see no reason why we should not make comparisons between the 
language of Codex Cumanicus and present-day Tatar and Bashkir. 

Although some examples displaying vowel changes in the labial category in 
Kuman have previously been given by Grønbech5, Räsänen6, A. von Gabain7 and 

                                                             
4  These similarities have been pointed out by A. Von Gabain (cf. PhTF I, p. 47). 
5  Cf. Komanisches Wörterbuch, pp. 11, 12, 16. 
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other scholars, acomplete list of such examples in Codex Cumanicus has never 
been published. In this paper, I will try to compile such a list. 

 

*ō, *o>u 

bul- (121, 20; 126, 27, 28) ~ bol- “to be, become”<*bōl-; cf. Tat., Bash. bul-, 
Trkm. bol-, (Kerkuk) ōl-, Yak. buol- id.<*bōl- ~ Mo. bol- id. 

buv- “to choke”, buvux “joint”, buvun ~ boγum id., boγul- “to be drowned”; 
Tat., Bash. bu-, Kzk., Kirg. bū-, Kum. buv- id.<MK boγ- ~ Mo. boγo- “to bind, tie, 
bundle” (Poppe, Verg. 21). 

čuvla- ~ čovla- “to be noisy, make much noise”, čov “noise”<MK čoγï. 

(Argu) čaγï id., čoγïla- ~ čaγïla- ( ~ šaγïla-, žaγïla-) “to make noise”; cf. Kar.T. 
čuw, Kirg. čū, Kzk. šū “noise”, Kar.T. čuwla-, Kirg. čūla-, Kzk. šūla- “to make noise”; 
Tat., Bash. šaw “noise”, šawla- “to make noise”<MK šaγïla- id., čaγï ~ čaw “sound; 
fame” ~ Mo. čuu “sound, noise, echo; rumor; fame”<*čab (Poppe, Verg. 44). 

duvlat “welfare, well-being”<P. dowlat<A. dawlat; cf. Tat., Bash., däülät, 
Kirg. dȫlöt id. 

xuv- “to hunt, chase”, xuvala- freq.<MK qoγ-; cf. Tat., Bash. ku-, Kzk., Kirg. 
etc. kū-, Kum. etc. kuv-, Turk., Trkm. kov-, Az. ġov-, Khak. xoγ- id. 

xuvun ~ qovun “melon”<MK qāγun; cf. Kirg. kōn, Az. ġovun, Trkm. ġāvïn, 
Tarj. (Trkm.) qāvun, AH qavun, Tuhf. qavun, qovun id.; Nog. kavïn, Tat. kawïn, 
Bash., Kzk. kau∞ïn id. 

quburčuq “box”<*qopurčuq; cf. AH qaburčaq “shell, an inkpot or box made 
from bark”, IM qabïrčaq “chest, coffer, box”, MK qabïrčaq “coffin”, Tat. kabïrčïk 
“shell”, Bash. kabïrsak id.<*qapurčaq ~ Mo. qayirčaγ, qaγurčaγ “small box, 
chest”. 

qurγan “burial mound”<*qorγan; cf. Tat., Bash. kurγan id., Tarj., AH, Tuhf. 
qurγan “burial mound; fortification”, Chag. qorγan, “fortress, fortification”, Kzk., 
Tar. korγan id., Kirg. korγon id., Turk. korγan, koruγan “barrow, burial 
mound”<Orkh. qor(ï)γan “shelter, enclosure, fortification” ~ Mo. qorγa “shelter, 
entrenchment” (Poppe, Verg. 88), qoriyan “enclosure, camp, barrack”<qori- 
“shut in, enclose” (=Turk. qorï- “to protect”). 

                                                                                                                                                                
6  Cf. Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen, StO 15, Helsinki 1949 

and Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki 1969. 
7  Cf. PhTF I, p. 47. 
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quv “hollow” ~ qovuš “empty, void”<MK qovï, qowï “hollow”, qovuq, qowuq 
id.; cf. Tat., Bash. kuïk “buble”, kuïš “hollow, cavity”, Kzk. kuwïs id. Bulg. qoba id., 
Turk. kof, kovuk id., Trkm. ġovuz id., ġovza- “to be empty”, IM, Chag. qoγuš “gut-
ter, waterpipe”, Turk. koγuš “large room, ward”, Chuv. xăvăl “hollow” ~ Mo. 
qobul “gutter, gully, trough”. 

quvux “chaff”<*qowuq<MK qawïq id.;8 cf. Tat. kawïk “dandruff”, Bash. 
kauak id., kau “skin of a snake”, AH qav id., qavla- “to molt the skin (of snakes)”, 
Turk. kavuz “chaff”, Kzk. kawïz “husk of grain” ~ Mo. qaγurasun “chaff”, qaγura- 
“to peel off”. 

suñïra (sungira 122, 15) ~ soñra “later”; cf. Bash. huñïra id., huñ “and, out-
come; later”, Tat. soñ (sic!) id., soñrak “later”, Kzk., Kirg. etc. soñ<MK soñ. 

suvuq ~ sovuq, savux “cold”<MK soγuq; cf. Tat. suwïk, Bash. huwïk, Kzk. etc. 
suwïk, Kar.T. suvux id., Tarj., Chag., savuq id.<soγuq. 

sučul-, čučul- ~ sočul- “to take off clothes”; cf. Uig., MK, AH sučul- (read 
sočul-) id., ET sučul-, čučul- id.<*sočul- (cf. MK, etc. soy- “to strip, flay, peel, skin, 
undress”)9 

tuv- ~ tov-, toγ- “to be born; to rise (of sun); cf. Tat., Bash. tu-, Kzk., Kirg. tū-, 
Kum., Kar. tuv- id., Turk., Trkm. doγ- id., Az. doγ- “to bear, give birth”, etc.<Uig. 
toγ-.10 

tuvur- ~ toγur- “to bear, give birth”. 

tuvra ~ toγru “direct, straight”, cf. Nog. tuvra “toward, opposite, straight, 
right”, Kzk., Kirg. tūra, Bash. tura, Blk. tura id., Tat. turï, Az., Trkm. doγrï, Turk. 
doγru id.<MK toγru<Uig. toγur “to cross over”,<Orkh. toγ- id., toγa “toward, in 
the direction of”. 

tuvuš ~ tovuš, toγuš “rise (of sun)”; see tuv-. 

ulax ~ oγolaq (ogolach; Grøn. oγulaq) “kid”<*oγulaq; cf. Nog. ulak, Tuv. ōlak 
id., Tar. oγalaq, Tuhf. oγlaq, avlaq, Chag. oγulaq id. 

                                                             
8  Grønbech is mistaken by regarding this word as related to quv “hollow” (KW, p. 

205). 
9  Räsänen equaets CC sučul- “to take one’s clothes” with MK suč in suč qïl- “to jump 

off, leap off (sword)” likely, for semantic reasons. MK suč in suč qïl- should rather be 
connected with ET (Jar.) čuču- “to start, leap up” which goes back to MK sučï- “to 
jump”. The latter seems to be related to Turk. sıčra- which has the same meaning.  

10  Gabain’s hesitation in determining the quality of this vowel (Alttürkische 
Grammatik, 2nd edition, p. 342) is out of place. 
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uv “hunt”<*ov<MK āw; cf. Tat., Bash., Kzk. au id., Nog. etc. av, Kirg. ū id., Tar. 
ō, Az. ov id.<*āb ~ Mo. aba id. 

uvut- “to console”<*owut-<*āwït-; cf. AH avut- “to keep a child quiet by 
amusing it”, Turk. avut- id., Tel. ūt- “to console”, AH avun- “to be calm and quiet 
(of child)”, MK awïn- “to feel comfortable”, Uig. abïn- “to console”, abïnč, abïnču 
“comfort, consolation”, Uig.Br. āw- “to rejoice”; see yüvüt, yüvütle-ç.11 

uvşa- “to caress, fondle”<*oγša-; cf. Kum. uša-n- id., Az. oxša-, Turk. okša-, 
Trkm. oġša- “to kiss”, MK oxša- “to caress, fondle, play”, oxšaγu “plaything, wom-
an” ~ Tuv. oγlan- “to endear oneself”, oγlañna- id. 

uyax “awake” (<*oyaq<*oδuq) ~ oyov id.<*oyaγ, MK oδuγ;12 cf. Tat., Bash. 
uyau∞ id., Tuv. oduγ id., MK oδuγ, Uig. oduγ id.<*oδ-, MK oδγur- “to awaken”. 

uyan- “to awake”<*oyan-<MK oδun-; cf. Tat., Bash. uyan- id., Kum., 
Karach.-Blk., Nog. uyan- id., Kzk., Kklp., Kar.T.L. oyan- id., Az., Turkm. oyan-, Turk. 
uyan- id. 

yuγurt “sour cream”<MK yoγurt, cf. Kum. yuvurt, Nog. yuvïrt id., Kirg. jūrat 
id.<Uig. yoγrut ~ yoγurt, Turk., Trkm. yoγurt, Az. yoγurd id. 

yuq, yuvuq ~ yovuq “absolution, forgiveness”<*yoyuq; cf. Nog. yoy- “to lose; 
annihilate; to eliminate, extirpate”, Kirg. ˇoy-, Kzk. žoy- id.<MK yo-δ- “to wipe off, 
extinguish”<*yōδ-, (cf. Trkm. yōk “non-existent”). 

yuvančan “lazy, indolent”<*yowan-<*yawan-; cf. Tat. yuan- “to be delayed, 
linger, stop, be late”, yuanïč “slowliness”, Tat., Bash. yuaš “quiet, still, calm, gen-
tle, slow”, Kzk. žuwaš, Kirg. ǰōš id.<CC yowašlïq “humility”<MK yawaš, yabaš ~ 
Mo. nomuqan “peaceful, gentle, mild”<*namukan (Poppe, Verg. 38), nomuyi “in-
ert, lifeless, slow”, etc. 

yuvuz “base, mean”<*yowuz<MK yawuz, yafuz “bad”; cf. Tat. yabïz, Bash. 
yau∞ïz, Kzk. žawïz id., Turkm. yovuz id.<Uig. yawïz, yabïz id. 

 

                                                             
11  Räsänen confuses this verb with two (in reality, one) other verbal stems, i.e. with 

both MK abï-, abït- “to hide (VEWT, p. 2). CC uvut- “to console” cannot be related to 
MK abï- or abït- for merely semantic reasons. There is no semantic relation 
whatsoever between the two stems. As for Uig. abït- “bereiten, herrichten”, this 
must be a mistake, for there is no such a verb in Turki. The Uigur verb meaning “to 
prepare, make ready” is anut-, anït-.  

12  Räsänen’s hesitation in determining the quality of the labial vowel in this word 
(VEWT, p. 357) is out of place. 
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*ū, *u>o 

boγa “bull”<Orkh. buqa, būqa; cf. Uig., MK buqa, Chag. buqa, buγa, (>P بق ه 
buqqa), Kzk., Kirg. etc. buqa, Tarj., AH buγa, Nog. buγa, Az., Trkm. buγa, Gag. bu’a, 
Turk. boγa<*būqa13; (Tat. buγa, buγay, Bash. buγa must be dialect forms) ~ Mo. 
buqa id. 

boγday, boday ~ buyday “wheat”; cf. Tat. boday, Bash. boyday id., Kirg. 
būday id.<MK buγday ~ Mo. buγuday id. 

bolax (Grøn. bulax) ~ bulaq “well spring”; cf. Tat. bolak “brook, stream”, 
Kzk., Kirg., Nog. etc. bulak “spring, source”, Tarj. bulaq “pool, puddle”<Uig. bulaq 
“well, spring, canal” ~ Mo. bulaγ “spring, source”. 

borun (59, 3) ~ burun, brun “nose; formerly; first”; cf. Tat. borïn id., Bash. 
moron “nose”, boron “formerly”, Kzk. burïn id., murïn “nose, snout”, Nog. etc. 
burïn “nose, formerly”, Kirg. murun id., murda<*murna id. 

xorma “date”<P.<A. خرما xurmā, cf. Tat., Bash. xörmä, Nog. xurma, kurma, 
Kzk., Kirg. etc. kurma id., Tarj., Bulg. qurma id. 

xormat “honor, esteem, respect”<P.<A. رمةح hurmat, cf. Tat., Bash. xörmät, 
Kzk. kurmet, Kirg. urmat id., Kum. gürmet id. 

moxor “seal”<P. مەر muhr, cf. Tat. möher, Bash. möhör id., Karach.-Blk. 
muxur, Kum. mügür id., but Kzk., Kklp. mör, Kirg. mȫr id. 

monča-γïna (Grøn. munčaγïna) “a little” ~ munča “this much, so much”, Tat. 
monča id., Nog., Kklp. munša id., Kum. munča id.<Orkh. bunča. 

monda (61, 5) ~ munda “here”, cf. Tat. monda, Bash. bïnda, mïnda id., Kzk. 
etc. munda id.<Orkh. bunta. 

monïñ (65, 11) ~ munïñ gen. of bu “this”, cf. Tat. monïñ, Bash. bïnïñ, Kzk. etc. 
munïñ, munuñ, cf. also Tat. bu “this”<*bū, Kzk., Nog. etc. bu, Kar.L. bu, bo, Khak. 
pu, Turk., Az. bu, Trkm. bū, MK bū, Uig. bū, bu, Uig.Br. bu, bov (cf. Tuv. bo “this”, 
monu acc., mōn gen. (<monuñ), mïnda lok., mōn abl. (<mondan), boduva dir. 
(<bo tapa). 

noqta “moment”<P.<A. نقتە nuqta, cf. Tat. nokta “point, dot”, Bash. nöktä id., 
Kzk. nükte, Kirg. nokot id.(<Tat.).14 

                                                             
13  The labial vowel of this word must originally be a long. The voicing of q in the Oghuz 

group alone testifies to this assumption. 

14  Cf. This word, for instance, with CC noqta “halter” (<Mo. noγta) which survives as 
nukta in Tatar and Bashkir, as nokta in Kazakh, Karakalpak, Nogay etc., and as to in 
Kirghiz.  
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olu (70, 23) ~ ulu “big, great, grand”, cf. Tat. olï, Bash. olo id. Kzk. ulï, Nog. 
ullï, Kirg. ulū id.<MK uluγ<ul “foundation” ~ Mo. ula id. 

oqša-, ošqa-, ovša- “to resemble”, oqšaš, oxšaš ~ uvšaš “similarity; similar, 
resembling”<*uγša-, cf. Tat. oxša- “to resemble”, Bash. okša- id., Kzk. uksa- id., 
Nog. uksas-, usas- id., uksas, usas “similar, resembling”<*uγšaš, Tat. oxšaš, Bash. 
okšaš id.<*uγša-<Uig., Orkh. uγuš “stem, family, tribe”, Yak. ūs id.<*uγuš ~ Mo. 
uγ “base, fool, basis, origin”. 

oršu (Grøn. uršu) “fight, resistance”<*ūruš-; cf. Tat. orïš-, Bash. oroš- “to 
blow up, rebuke, reproach, blame”, Tat. orïš “quarrel, battle”, Kzk. urïs id. 

osta ~ usta “expert, master”<P. استاد ustā(d), cf. Tat. osta id., Bash. ostalïk 
“mastery”, ostad “teacher”, Kzk. ustaz, id., Nog. usta “master, expert”, Kirg. usta id. 

oš “here!, voila!”;<*us; cf. Tat. oš-bu “this, this very”, Bash. oš-o “id., Kzk., 
Nog. sol “that, that one”<*uš-ol, Kirg. šol id.<*ušol. 

otru, ortu (60, l, 65, 20) ~ ut-ru “against”, ETJar. otru “opposite”, Tuv. 
udur<Uig. utru<*utur-u ~ Mo. uγtu- “to meet, receive or welcome an arriving 
visitor”, uγtumal “encountered, met”. 

qovan-, xovan- “to be happy, to boast”, qovanč “joy, glad-
ness”<*quwan-<*qïwan-, cf. Uig. quban-, “to become happy”, Tat., Bash, Kzk. etc. 
kuan- id., Nog. kuvan-, Kirg. kuban- id.<Uig. qïw “happiness, luck” ~ Mo. qubi 
“part, share, portion, allotment”, qubitu “having a share, fortunate”. 

qovat “strenght, power”, xovatlan- “to become strong”<P.<A.   و  quwwat, 
cf. Nog. kuvat “strenght, power”, Kzk. quwat id., Kirg. kubat id., Tat. kuät id. 

soltan ~ sultan “sultan”<P.<A. سلطان sulṭān, Tat., Bash. soltan, Kirg. sultan, 
Nog., Kum., Karach.-Blk. soltan (sic!), Kzk., Kklp. sünbil id., Kirg. sumbul. 

sonbul “hyacinth”<P.<A. سنبل sunbul, cf. Tat. sömbel, Bash. sömböl id. 

soñγur “falcon”<*suñqur<*sïñqur, cf. Yen. sïñqur prop. n., Chag. suñqur 
“falcon”, Uig. (OQ) šuñqar id., Tar. šumkar, Trkm. šuñkar, Bash., Kirg. šoñkar 
id.<Mo. šoñqor, siñqor id. 

sor- “to ask”<*sūr-, cf. Tat. sora-, Bash. hora- id.<*šūra, Chuv. šăra- “to look 
for, search”<*siura-<*sūra-, Turk., Az. sor-, Trkm. sōra- id.<*sūra- ~ Mo. sur-, 
sura- id. 

sowsa- (sousa-, Grøn. suvsa-) ~ susa- “to become thursty”<MK suwsa- cf. 
Tat. susa-, Bash. huha- id., Kzk., Kirg. sūsa-, Nog. suvsa- id. 

tov “flag, banner”<MK tuγ, cf. Bash. tu id., Kzk., Kirg. etc. tū id. 
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touman 73, 15 ~ tuman “fog, haze, mist”<MK tuman, cf. Tat., Bash toman id., 
Kzk., Kirg. etc. tuman, Turk., Az. duman, Trkm. dumān id. 

tovulγa “helmet”<Mo. duγulγa, cf. Osm. tuγulγa, tuvulγa, tulγa, Turk. tulγa, 
tolγa, IM toulγa id. 

yoγa “thin”, yoγay- “to become thin”<*yuwqa, cf. Bash. yoko, Tat. yuka 
id.<*yuwqa, MK yuwġa, yuwqa id., Orkh. yuyqa id., Nog. yuka, Kzk. žuka (sic!), 
Kirg. ǰupka id. 

yolduz (ioldus 122, 33) ~ yulduz “star”, cf. Tat. yoldïz, Bash. yondoδ 
id.,<Nog. yuldïz, Kzk. žuldïz, Kirg. ǰïldïz<Uig. yulduz, yultuz. 

yomdar- “to assemble”, yomuq- “to be assembled” ~ yum- “to blink, wink”, 
cf. Tat., Bash. yom- “to shut, close”, Kar.G. yomdar- “to collect, gather”, Nog. yum- 
“to shut, close (of eye”), Kzk. žum-, Kirg. ǰum- id.<MK yum- id., yumġaq “round”, 
yumġï, yumqï “all, the whole of”. 

yon “hair” ~ yuñ; “wool”<MK yūñ, cf. Tat. yon, Bash. yön id., Nog. yun, Kzk. 
žün, Kirg. ǰün id., Tuhf. yüvün id.<*yüyn<*yuyn<MK yūñ ~ Mo. uñġasun “wool” 
(Poppe, Verg. 73). 

yovut- “to swallow”<MK yūt-, cf. Tat., Bash. yot-, Kar.T. yomdar- 
id.<*yowdar-, Nog. yut-, Kzk. žut-, Kirg. ǰut- id., Trkm. yuvut-<*yut-, Turk. yudum 
“mouthful”<*yūtum ~ Mo. oġuči- id.<*uġutï-. 

 

*ȫ, ö>ü 

čüvre ~ čövre “circumference; around, about”, čövür- “to türn, revolve”<MK 
čäwür-; cf. Kar.T. čüvre “circumference; around, about”, Osm., Chag. čävrä, Az. čevrä, 
Kar.T. čüvür- “to turn round, whirl”, Osm., IM, Qaw. čäwir- id., Tuhf. šövür- id. 

kügürčin “dove, pidgeon”<*kökürčgün; cf. Tat. kügärčem, Bash. kügärsen 
id., Kzk., Nog. kögeršin<*kökärčgün, Karach.-Blk. kögürčün, Kum. gögürčün id., 
Kirg. kögüčkön, kögürčkön id.<*kökürčgän, MK kökürčgün (Br. kükürčgün, B.A. 
kökürčkün)<*kȫk “blue” ~ Mo. köke id., kögülǰirgene “dove, pidgoon”. 

külik “swift, energetic”<*kölük, cf. Kirg. kölük “packhorse”, Kzk., Kklp., Nog. 
kölik id., Kirg. külük “racehorse”, Chag. kölük “racehorse, racer”, MK, Uig. kölük 
“packhorse”<Mo. kölüg “a strong and swift horse”, Khal. xölög id. 

kün- “to confess” ~ könder- “to straighten”, köni, könü “right, correct, true”, 
cf. Tat. kün- “to agree, consent”, künder- “ to persuade, convince”, Bash. künder- 
“to persuade, tame, subdue”, Kzk., Kirg. kön- “to agree, consent; to submit, sur-
render”<MK kön- “to become straight; to confess, acknowledge”, köndgär-, 
köndgür- “to straighten; to make confess”. 
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kürük (Grøn. körük) “bellows”<*kȫrük, cf. Tat., Bash. kürek id.; Karach.-Blk., 
Kum. körük, Kzk., Kklp., Nog. körik, Kirg. kȫrük id., Trkm. kȫrik, id., Yak. küört 
id.<*kȫr-t ~ Mo. kögerge, kögürge, kegürge id., Khal. xȫrög id. 

küvez-lü “proud, haughty”<*köwäz, cf. Tat. köyäz “dandified, dandy, fop”, 
Bash. köyäδ id., Nog. küyöz id., Kirg. köyröñ “boastful, boaster”<*köyär-äñ, MK 
köwäz, köfäz “proud” ~ Mo. köger “boastful”, kögeri-, kögere- “to boast”, Khal. 
xȫr “boaster, boastful”. 

süyen- “to lean against, bend over”<*söyä-n-, cf. Tat. söyä-, Bash. höyä- id., 
Kzk. etc. süye-, Kirg. süyö- id., Trkm. söye-, Yak. öyö- id.<*söyä-. 

tüvür- “to turn, revolve”<*töwür-<MK täwür- id.<Uig. täwir- id.<Orkh. 
tägir- id., Uig. tägirmi “round”, MK tägirmä id., Uig. tägrä “around, about”. 

üksün-, üpsün- “to recollect, remember”<*ögsin-; cf. MK ög (B.A. ök) “rea-
son, intelligence, memory”<Orkh. ö- “to think”; for the suffix cf. Uig. ärksin- “to 
come to power, seize power”<ärk “power”. 

üren- [ǖrän-] ~ övren- “to learn”<MK ögrän-, cf. Tat., Bash. öyrän-, Kzk. etc. 
üyren-, Kirg. üyrön-, Kar. üvrän- id. 

üret- [ǖrät-] ~ övret- “to teach”<MK ögrät-, cf. Tat., Bash. öyrät-, Kzk. etc. 
üyret-, Kirg. üyröt-, Kar. üvrät- id. 

yüvüt “consolation”, yüvütle- “to console”<*yöwüt 
~<*yowut<*yawut<*yawït<*āwït;<CC uvut- “to console” (see above), Kar. 
yuvat-, uvat- id., Tat., Bash. yuat- id., Nog. yubat-, Kzk., Kklp. žubat-, Kirg. jubat- 
id.<*āwït-; cf. Uig.Br. āw- “to rejoice”, AH, Turk. avut- “to console, quite a child”, 
Az. ovut- id., Tel. ūt- id. 

 

*ǖ, *ü>ö 

xöküm “judgement”, xökümči “lawyer”<P.<A. حكم hukm, cf. Tat. xökem, 
Bash. xöküm id., Kklp. xükim, Kum. gükmü id., Kirg. öküm id., Kzk. ökim, “dicta-
torship”. 

kömiš ~ kümiš, kümüš “silver”, cf. Tat. kömeš, Bash. kömöš, Kzk., Nog. kümis, 
Kklp. gümis, Kum. gümüš, Karach.-Blk. kümüš<MK kümüš; cf. Yak. kömüs id. 

kön 60, 3 ~ kün “sun”, cf. Tat., Bash. kön id., Kzk., Kirg. etc. kün id. 

kövrük “sulphur”; cf. Tat. kükert, Bash. kökört id., Kzk. etc. kükirt, Kar. 
kügürt id., Bar. kügürt id., Küär. kügür id., Alt., Sag., Koib. kükür id., Turk., Trkm. 
kükürt, Az. kükürd id.?<P. گوگود gūgird. 
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kövüz “rug, carpet”<MK küvüz id.<MK kiwiz, cf. Tat. kiyez “felt”, Bash. 
keyed id., Kzk., Kklp, Nog., Kum., Karach.-Blk., Kirg. kiyiz id., AH (Kipchak) kiyiz 
id., Tuhf. kiyiz, küyüz “rug, carpet”<MK kidiz, Uig. kidiz, ki’iz, kiiz id. 

ömed “hope”<P. اميد<um d, cf. Tat. ömet, Bash. ömöt id., Kzk., Kklp., Nog. 
ümit, Kirg. ümüt id., Karach.-Blk., Kum. umut id. 

övüt- “to rub, wipe off” (<“to grind, mill”), övük “millstone”, cf. Kzk., Kklp. 
ügi- “to grind, crumble”, Kirg. ügü- id.<*üki-, Turk. üvüt-, Az. üyüt-, Trkm. üvet- 
id., üve- id.<*ǖki-, MK üki- (B.A. ügi-) id., ükit- caus. ~ Mo. ügü-, ügi- “to smash, 
pulverize” (Ramst.) 

sövek “bone”<*süyäk, cf. Tat. söyäk, Bash. höyäk id., Kzk. etc. süyäk id., 
Kar.T süwäk, Kar.L. šiwäk id., Kirg. sȫk id.<*süñök<*süñäk, AH süvük, sünük id., 
Tuhf. sügük, süväk id.<MK sünük, Uig. sünük; sinük id.<Orkh. sünǖk, Yak. unuox, 
umuox id.<*sünǖk. 

sövlün “pheasant”<MK süglin, süwlin; cf. El-Idrak süglün, Kklp. (Menges 28) 
süvlün, Turk. sǖlün, süylün, sülün id., Chag. sülgün, Trkm. sülgün id. 

As we have seen, the labial vowe1 shifts in present-day Tatar and Bashkir 
can be traced as far back as the time of the compilation of Codex Cumanicus, i.e. 
the early XIV century. The relative abundance of examples displaying quality 
changes in the labial category suggests that these changes started much earlier 
than the XIV century, perhaps in the XIII, or even as early as the XII century. 



39 

ATATÜRK VE TÜRK DİLİNDE REFORM 
 

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birbiri ardına giriştiği ve gerçekleş-
tirdiği reformlar arasında dil reformunun, eğitim-öğretim ve kültür hayatımızla 
doğrudan doğruya ve çok sıkı şekilde olan ilgisi ve ilişkisi bakımından, apayrı bir 
değeri ve önemi vardır. Başlangıcı Tanzimat dönemine kadar giden dil reformu 
sorunu, 1928’de gerçekleştirilen yazı devriminden sonra ve onun doğal bir so-
nucu olarak yeniden ele alındı. Atatürk, 1932 Temmuzunda dil işlerinin düşü-
nülmesi zamanının artık geldiğini belirterek, “Türk dilini tetkik ve elde edilen ne-
ticeleri neşir ve tamim etmek” için 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiye-
tini kurdurmuş, aynı yılın sonbaharında da “Türk dilini menşelerine, ilmî, mede-
nî ihtiyaçlara ve müstakbel inkişaflara göre tetkik ve tesbit etmek” üzere İstan-
bul’da, Dolmabahçe Sarayı’nda I. Türk Dil Kongresini toplamıştı. Böylece, Tanzi-
mat döneminde gazeteciliğin gelişmesi ile başlayan ve Meşrutiyet döneminden 
beri de başlıca şair, yazar ve gazetecilerin çabaları ile sürdürülen dil reformu ilk 
olarak Cumhuriyet döneminde devletçe ele alınıyor ve resmî nitelik kazanıyordu. 

Atatürk reformları bir şeyi kaldırıp yerine yenisini koymak şeklinde olmuş-
tur. Siyasi reform veya rejim reformu ile saltanat kaldırılmış, Cumhuriyet ilan 
edilmiştir. Laisizm veya laiklik ile hilafet kaldırılmış, din ve devlet işleri birbirin-
den ayrılmıştır. Hukuk reformu ile İslam hukukuna dayalı şeriat kaldırılmış, ye-
rine Batı dünyasının yurttaşlık yasası kabul edilmiştir. Yazı reformu ile Arap al-
fabesi yerini Latin kökenli yeni Türk alfabesine bırakmıştır. Yazı reformundan 
sonra girişilen dil reformu ile kaldırılmak istenilen şey ise Osmanlıca dediğimiz 
geniş ölçüde Arapça-Farsça kelime ve gramer kuralları ile yüklü resmî dil ile bi-
lim dilinde ve eğitim-öğretimde kullanılan Arapça-Farsça terimler idi. 

Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından girişilen dil reformunun anlam 
ve önemini daha iyi kavrayabilmek için Türk dilinin başlangıçtan Cumhuriyet 
dönemine kadar geçirdiği evrelere kısaca bir göz atmak yararlı olacaktır. 

 

Orhon Türkçesi 

Türk dili, genellikle bilindiği gibi, içine Moğolca, Mançu-Tunguzca ve 
Korecenin de girdiği Altay dilleri ailesinin bir üyesi sayılmaktadır. İslam dünyası 
ile temasa gelmeden önce, yani 8. ve 10. yüzyıllar arasında, Türkçede pek az ya-
bancı kökenli kelime vardı. Bunlar, Türkçenin o dönemlerde ilişkide bulunduğu 
diller olan Çince, Tibetçe, Hotanca, Toharca ve Soğdcadan gerekli görüldüğü için 
alınmış kültür kelimeleri ile Sanskrit, Pehlevî ve Süryanî dillerinden Türkçeye 
geçmiş dinî terimlerdi. Sayıca pek az olan bu yabancı kökenli kelimeler Türk di-
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lini esas bakımından değiştirmeyen, onun öz güzelliğini bozmayan ve her dil için 
doğal ve normal sayılabilecek olan alıntılardı. 

Türkçenin günümüze kadar gelebilen en eski örnekleri, bilindiği gibi, 8. yüz-
yılın ilk yarısından kalan Orhon yazıtlarıdır. Orhon Türkçesinin, Türkçenin bu en 
eski lehçesinin ne kadar yalın ve ne kadar arı-duru bir dil olduğunu göstermek 
için Orhon yazıtlarından kısa bir alıntıda bulunmak yararsız olmayacaktır: 

Üze kök teñri, asra yağız yer kılıntukda, ekin ara kişi oğlı kılınmış. Kişi 
oğlınta üze eçüm apam İştemi Kağan, Bumın Kağan olurmış. Olurupan Türük 
bodunıñ ilin törüsin tuta birmiş, iti birmış. Tört buluñ kop yağı ermiş. Sü sülepen, 
tört buluñdakı bodunığ kop almış, kop baz kılmış. Başlığığ yüküntürmiş, tizliğiğ 
sökürmiş. İlgerü Kadırkan yışka tegi, kirü Temir Kapığka tegi konturmış. 

“Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insa-
noğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım dedelerim İştemi Hakan, Bumın 
Hakan (Hükümdar olarak) oturmuşlar. (Hükümdar olarak) oturup, Türk halkı-
nın devletini yönetivermiş, yasalarını düzenleyivermişler. Dört taraf hep düşman 
imiş. Ordular sevk ederek dört taraftaki halkları hep zaptetmiş, hep bağımlı kıl-
mışlar. Mağrurlara baş eğdirmiş, güçlülere diz çöktürmüşler. Doğuda Kadırkan 
dağlarına kadar, batıda (da) Demir Kapı’ya kadar (yönetimleri altındaki halkları) 
yerleştirmişler.” 

Kül Tigin yazıtından alınan yukarıdaki parçada kağan ünvanı dışında hiçbir 
yabancı kelime yoktur. Bugün kullandığımız yabancı kökenli “mavi” yerine kök, 
yani gök, “insan” yerine kişi, “halk” yerine bodun, yani “boylar”, “devlet” yerine il, 
“kanun” yerine törü, “tanzim etmek” yerine itmek, “taraf” yerine buluñ, “düş-
man” yerine yağı, “tabi” yerine baz (ba- “bağlamak” fiilinden -z eki ile sıfat), 
“mağrur” yerine başlığ “başlı”, “iskân etmek” yerine kontur- “kondurmak” kulla-
nılmıştır. 

Orhon Türkçesinde yabancı kökenli kelimelerin sayısı gerçekten çok azdı. 
Bunlar kağan “hükümdar”, hatun “hükümdarın eşi, Hatun”, tigin “prens”, kunçuy 
“prenses”, señün “general” vb. gibi ünvanlarla yinçü “inci”, çıntan, “sandal ağacı”, 
eşgiti “ipekli kumaş”, tuğ “sancak” vb. gibi maddi kültür kelimeleri idi. 

 

Uygurca 

Orhon Türkçesinin devamı sayılan ve 9. yüzyıl ortaları ile 13. yüzyıl ortala-
rına kadar süren dönemde kullanılan Uygurcada veya Uygur yazı dilinde de pek 
az yabancı kökenli kelime vardı. Çoğu çeviri dinî metinler olan Uygurca eserlerde 
geçen yabancı kökenli kelimeler daha çok Sanskirt, Tibet, Pehlevî ve Süryani dil-
lerinden alınmış dinî terimlerdir. Uygurcanın da ne kadar arı-duru ve yalın bir 
yazı dili olduğunu göstermek için Sekiz Yükmek adlı dinî eserden bir parça alalım: 
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Ol ödün tıdığsız Bodisatav ol kuvrağ arasınta erür erti. Ötrü olurmış 
orunıntın örü turup oñ egnin tonın birtin açınıp tizin çökitip eligin kavşurup 
teñri teñrisi Burkanka ince tip ötüğ ötünti: Teñrim, bu Çambudivip atlığ 
yirtinçüdeki tınlığlar bir ikintike turkaru, eñ ilki sansız tümen ajunta berü ötgürü 
bükünki künke teği, toğa ölü ulağ sapığ üzülmez, teñrim. İnçip bu kamağ 
tınlığlarta bilge az, biliğsizler üküş, teñrim. Üç erdinike tapığçı tınlığlar az, yekke 
içgekke kamka tapığçı tınlığlar üküş, teñrim. Yime arığ çakşapatlığ tınlıglar az, 
çakşapatı sıyuk tınlığlar üküş, teñrim. Edgüke katığlanur tınlığlar az, ayığka 
tavranur ermegü tınlığlar üküş, teñrim. Uzun yaşayur tınlığlar az, ödsüz ölür 
tınlığlar üküş, teñrim. Dyan sakınçlığ, kiñ köküzlüğ tınlığlar az, saçuk köñüllüğ, 
yañluk sakınçlığ tınlığlar üküş, teñrim. Bay barımlığ tınlığlar az, yok çığay 
tınlığlar üküş teñrim. Tözün, yumşak, yavaş tınlığlar az, kadır, katgı, tosun 
tınlığlar üküş, teñrim. Könü tınlığlar az, teñrim, tevliğ, kürlüğ tınlığlar üküş, 
teñrim. Tükel bilir, tavar tilemez tınlığlar az, üküş tileyür, tükel bilmez tınlığlar 
üküş, teñrim. 

“O vakit engelsiz Buda adayı o topluluk arasında bulunuyor idi. Sonra otur-
muş (olduğu) yerinden kalkıp, elbisesinin sağ omuzunu açıp, diz çöküp, ellerini 
kavuşturup tanrılar tanrısı Buda’ya şöyle maruzatta bulundu: Tanrım, bu 
Çambudivip adlı dünyadaki canlılar, birbiri ardına ve devamlı olarak, en önceki 
sayısız on binlerce varlık aleminden başlayıp bugünkü güne kadar, ardı arkası 
kesilmeksizin doğup doğup ölüyorlar, Tanrım. Fakat, bütün bu canlılar içinde 
bilgili olanlar az, cahiller çok, Tanrım. Üç cevhere tapınan canlılar az, şeytanlara 
ve şamanlara tapınan canlılar çok, Tanrım. Yine, temiz akideli canlılar az, akidesi 
bozuk canlılar çok, Tanrım. İyilik yapmak zahmetine katlanan canlılar az, kötülük 
yapmaya hazır, tembel canlılar çok, tanrım. Uzun yaşayan canlılar az, vakitsiz 
ölen canlılar çok, Tanrım. Derin tefekküre dalan, geniş görüşlü canlılar az, kafası 
dağınık ve yanlış düşünceli canlılar çok, Tanrım. Zengin ve varlıklı canlılar az, 
yok yoksul canlılar çok, Tanrım. Soylu ve yumuşak huylu, halim selim canlılar az, 
sert ve kaba, haşin canlılar çok, Tanrım. Özü sözü doğru canlılar az, hilekâr ve 
sahtekâr canlılar çok, Tanrım. Herşeyi bilir, mal mülk dilemez canlılar az, çok şey 
ister fakat tamamıyla cahil canlılar çok, Tanrım.” 

Yukarıdaki parçada, Bodisatav (<Skr. bodhisattva) ve Çambudivip (<Skr. 
jambudv pa) gibi özel ad sayılabilecek kelimelerle yirtinçü (<Tib. jigrten), ajun 
(<Soğd. ājūn), erdini (<Skr. ratna), çakşapat (<Skr. siksāpada) ve dyan (<Skr. 
dhyāna) gibi Budizm ile ilgili dinî terimlerden başka yabancı kökenli kelime yok 
gibidir. Ana dili bilincine sahip olan Uygurlar Budizm ile ilgili dinî terimlerin pek 
azını olduğu gibi almışlar (ajun, dyan, çakşapat vb.), dinî terimlerin çoğu için 
Türkçe kök ve eklerle veya birleştirme yolu ile birçok güzel karşılıklar türetmiş-
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lerdir. Budist Uygurlar “Buda” anlamındaki Çince fu (<eski Kuzey Çince Bur) ke-
limesini bile olduğu gibi kullanmayıp buna Eski Türkçe kan “han” ünvanını ekle-
yerek Burkan karşılığını bulmuşlar ve hep bu adı kullanmışlardır. 

 

Eski Anadolu Türkçesi 

İslam dininin Türkler tarafından kabul edilmesinden sonra Türkçe 10. ve 11. 
yüzyıllarda İslam kültür ve uygarlığının iki büyük dili olan Arapça ve Farsça ile 
temasa geldi. Bu temas sonunda, Kur’an ve bilim dili olarak Arapçanın, İslam 
dünyasının gelişmiş ve saygın edebiyat dili olarak da Farsçanın Türk aydın ve 
okumuşları üzerinde büyük etkisi oldu. Arapça-Farsça dinî terimler ve kelimeler 
geniş ölçüde Türk diline girmeye başladı. Bununla birlikte, 11. yüzyılda Selçuklu-
lar tarafından Anadolu’ya getirilen Oğuz Türkçesi henüz çok sade ve temiz bir 
dildi. Fakat, Anadolu Selçuklularında 12. yüzyıl sonlarına kadar Arapçanın, daha 
sonra da Farsçanın resmî devlet dili olarak kullanılması, bir yandan bu iki dilin 
bilim ve edebiyat dilleri olarak büyük bir önem ve saygınlık kazanmasına neden 
olurken, öte yandan da Türkçenin Anadolu’da yazı dili olarak gelişmesini ve yay-
gınlaşmasını engellemiş ve geciktirmişti. Selçuklular döneminde böylece ikinci 
planda kalan ve saygınlığını yitiren Türkçenin Anadolu beylikleri döneminde, 
yani 13. yüzyıl sonları ile 14. yüzyılda, yeniden saygınlık kazandığını ve yazı dili 
olarak geliştiğini görüyoruz. Türkoloji literatüründe yanlış olarak Eski Osmanlıca 
diye de adlandırılan 13.-14. yüzyıllar Eski Anadolu Türkçesi, içinde Arap-
ça-Farsça kelimeler bulunmakla birlikte, gerek grameri gerekse kelime hazinesi 
veya söz dağarcığı bakımından ulusallık niteliğini koruyan yalın fakat anlatım 
gücü yüksek bir dildi. 13. yüzyılda Konya’da yaşamış olan Sultan Veled’den 
(1226-1312) alınan şu manzume o dönem Anadolu Türkçesinin ne denli yalın 
olduğunu açıkça göstermektedir: 

 
Duruñ, görüñ, bu gice ne yatursız? 
Ulu devlet görindi, ne durursız? 
 
Anı kim göñlüñüz aydur ki: “Kanı?” 
”Güneş gibi anı bellü görürsiz. 
 
Siz andan hem toyarsız hem acarsız; 
Siz andan hem yatursız hem durursız. 
 
Cihânı kim görürsiz, kamu Ol’dur; 
Eğer iki göresiz, siz körsiz. 
 
Yeri göği, ne varsa, Ol yarattı; 
Gözüñüzi açuñ, kanda varursız? 
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Kişi kendü işinden bellü olur; 
Göremezsiz anı; taşsız, demürsiz. 
 
Görüñ ussuñuzı gevde içinde 
Gice yavu varur, gündüz bulursız. 
 
Veled aydur ki “Benden gey işidüñ, 
Anuñ-çün siz, bilesiz kim, öğürsiz!” 
 

Sultan Veled’in bu manzumesinde devlet, cihan ve Eski Türkçeden gelen 
kamu kelimesi ile hem bağlacı dışında hiçbir yabancı kelime yoktur. 

13. yüzyılın ve bütün Türk edebiyatının en büyük mutasavvıf şairi Yunus 
Emre’nin şiirlerini ne denli arı-duru bir dille söylediğini bilmeyen kalmamıştır: 

 
Daşduñ yine delü göñül, sular gibi çağlar mısın? 
Akduñ yine kanlu yaşum, yollarumı bağlar mısın? 
 
N’idem elüm irmez yâre, bulınmaz derdüme çâre; 
Oldum ilümden âvâre, beni bunda eğler misin? 
 
Yavı kıldum ben yoldaşı, oñulmaz bağrumuñ başı; 
Gözlerümüñ kanlu yaşı, ırmağ olup çağlar mısın? 
 
Ben toprak oldum yoluña, sen aşuru gözedürsin; 
Şu karşuma göğüs geren taş bağırlu tağlar mısın? 
 
Harâmî gibi yoluma arkurı inen karlu tağ, 
Ben yârumdan aynı düşdüm, sen yolumı bağlar mısın? 
 
Karlu tağlaruñ başında salkum salkum olan bulut! 
Saçuñ çözüp benüm içün yaşın yaşın ağlar mısın? 
 
Esridi Yûnus’uñ cânı, yoldayum illerüm kanı? 
Yûnus düşde gördi seni; sayru mısın, sağlar mısın? 
 

Bu arı-duru ve yalın Türkçe 14. yüzyılda da sürüp gitmiştir. 14. yüzyıl Türk-
çesi için bu kez çeviri bir eserden, Aydın oğlu Mehmed Bey’in emri ile Arapçadan 
çevrilmiş Kısasi’l-enbiyâ’dan bir parça alalım: 

“Haber ehli ulular eyitti: Bayık âdem aleyhi’s-selâm kaçan yire indi, dünye 
havası tenine değdi, üşür gibi oldı -uçmak havasına öğrenmişdi-. Kaçan bunı 
duydı, Cebrâ’il’e eyitdi: “Tenüm ayruksı oldı” diyüp gile kıldı. Cebrâ’il eyitdi: “Sen 
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yalıncaklıkdan gile kılursın” didi. Pes, Tañrı Taʾâlâ Âdem’e sekiz dürlü yılkı 
indürdi: koyundan iki, keçiden iki, deveden iki, sığırdan iki. Andan, Tañrı Taʾâlâ 
buyurdı: “Bir koçı boğazlagıl”. Pes, boğazladı, yüñini aldı, Havvâ eğirdi. Bir yıl 
tamâm Âdem Peygamber anı aba dokudı; bir cübbe kendü idindi, bir göñlek, bir 
baş örtüsü Havvâ idindi. Pes, anı geydiler ve uçmak donından ayrılduklarıyçün 
ağlaşdılar. Pes, yir yüzinde evvel iplik eğiren Havvâ idi ve evvel bez dokıyan ve 
sof geyen Âdem idi.” 

 

Melez Dil: Osmanlıca 

15. yüzyıl ortalarında Osmanlı devleti hudutlarının genişlemesi ve impara-
torluğun kurulması ile birlikte saray ve çevresindeki aydın ve okumuşlar toplu-
luğunda Arap-Fars kültürleri, dolayısıyla da bu iki dil yeniden büyük bir önem 
kazandı. Aydın çevreler artık yalnız Arapça ve Farsça eserlere itibar ediyor, buna 
karşılık Türkçe yazılmış eserler küçümseniyor, hattâ hor ve hakir görülüyordu. 
Türkçenin ve bu dili konuşan Türklerin küçümsenmesi, bilindiği gibi, daha 14. 
yüzyılda başlamış ve Âşık Paşa’nın ünlü şikayetine sebep olmuştu: 

Türk diline kimsene bakmaz idi 
Türklere hergiz, gönül akmaz idi 
Türk dahi bilmez idi bu dilleri 
İnce yolı, ol ulu menzilleri 
 
16. ve 17. yüzyıllarda, yani Klâsik Türk edebiyatının oluştuğu devirlerde, 

resmi ve edebî dil yapısındaki sayısız Arapça-Farsça kelimeler ve gramer kural-
ları ile, Arapça-Farsça-Türkçe karması yapma bir dil haline gelmiş, millîlik vasfı-
nı tamamıyla kaybetmişti. Klâsik Türk şiirinin en kuvvetli temsilcilerinden Baki 
Efendi’nin Kanunî Sultan Süleyman için yazdığı ünlü mersiye, bilindiği gibi, şöyle 
başlar: 

Ey pâybend-i dâmgeh-i kayd-ı nâm ü neñ 
Tâ key hevây-ı meşgale-ı dehr-i bî-direng 
 

Bu beyitte, ey ünlemi hariç, hiçbir Türkçe unsur yoktur ve ey ünlemi Farsça-
da da mevcut olduğuna göre beyit pekalâ Farsça sayılabilir. Osmanlıca, bazıları-
nın halâ sandığı ve iddia ettiği gibi, Türkçenin doğal bir gelişme sonucu meydana 
gelmiş doğal bir safhası değildir. Osmanlıca, imparatorluk düzeni içinde saray ve 
çevresinde oluşan yüksek veya hakim sınıfın, üç dilin kelime hazinesiyle gramer 
kurallarından faydalanarak meydana getirdiği melez ve yapma bir sınıf dili, daha 
doğrusu bir hakim sınıf “jargon”udur. Yabancı kelime ve gramer şekilleriyle dolu 
olan bu yapma dille Türk halkı Karagöz ağzından yüzyıllarca alay etmiştir. 
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Eski yazı dilini, yani Osmanlıcayı, sadeleştirme ihtiyacı Cumhuriyet devrin-
den önce duyulmuş, Osmanlıcanın mutlak şekilde hakim olduğu devirlerde bile 
yazarlar arasında sade Türkçeye doğru bir eğilim başlamıştı. Bu eğilim, Tanzimat 
devrinde, gazeteciliğin başlayıp gelişmesiyle daha da güçlendi. Bununla beraber, 
Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Ahmet Mithat Efendi gibi Tanzimat 
devri yazarları Osmanlıcadan şikayet edip durmuşlarsa da, bizde yazı di-
li-konuşma dili ikiliği, bilindiği gibi, Meşrutiyet devrine kadar sürmüştür. 

 

“Yeni Lisan” Hareketi 

Meşrutiyet devrinde dil reformu konusunda başlangıçta iki ayrı görüş orta-
ya çıktı. Bunlardan biri tasfiyecilerin, öbürü de sade Türkçecilerin görüşü idi. 
1909’da çıkmaya başlayan Türk Derneği dergisi etrafında toplanan tasfiyeciler 
yüzde yüz özleştirme davası güdüyor, Türkçedeki bütün yabancı kelimelerin 
atılmasını istiyorlardı. Bu görüş rağbet bulmamış, tasfiyeciler bir başarı sağla-
yamadan dağılmışlardır. 

Bizde dil reformu konusunda ilk şuurlu ve olumlu adımı 1911’den itibaren 
Selânik’te çıkmaya başlayan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan “yeni Li-
san”cılar, yani Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp atmışlar ve bir sadeleş-
tirme programı getirmişlerdi. Gerçekçi ve ilmî bir görüşle hazırlanan bu progra-
ma göre Türkçesi bulunan Arapça-Farsça kelimelerle Arap-Fars gramerleri ku-
rallarına göre yapılmış çokluk şekilleri, terkipler ve Arapça-Farsça edatlar artık 
kullanılmayacaktı. Türkçe gece kelimesi varken Arapça leyl ve Farsça şeb kelime-
lerine ne lüzum vardı? Osmanlıcada kitab kelimesinin çokluk şekli Arap kuralına 
göre kütüb, zabit kelimesininki de Fars kuralına göre zabitan idi. Yabancı çokluk 
şekillerine Türkçenin ihtiyacı olmadığından kütüb yerine kitaplar, zabitan yerine 
de zabitler demek tutulacak en doğru yoldu. Bir dil başka dillerden kelime alabi-
lir, fakat kural alamazdı; çünkü buna ihtiyacı yoktu. Mekteb kelimesinin Arapça 
çokluk şekli mekâtib ile askerî sıfatının dişi şekli askeriye’yi Fars kuralına göre 
birleştirerek mekâtib-i askeriye demek Türkçeye yabancı kural sokmaktan başka 
bir şey değildi. Bunun Türkçesi ancak askeri mektepler olabilirdi. İşte, edebî 
Türkçe Cumhuriyet devrinde Arap ve Fars dillerinin kapitülasyonlarından böyle-
ce geniş ölçüde kurtulmuş olarak geldi. 

 

Atatürk’ün Reform Girişimleri 

Cumhuriyet devrinde Atatürk tarafından başlatılan dil reformu Meşrutiyet 
devrindeki dilde Türkçülük hareketine bakarak daha radikal, yani daha kökten 
bir hüviyet taşır. Atatürk, bu reforma girişmeden önce Türk dili ve gerçekleştir-
mek istediği dil reformu hakkındaki görüşlerini en az üç kere açıklamıştır. Bun-
lardan birincisi Birinci Dünya Harbi’nin sonlarına doğru Macar Türkologlarından 
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J. Németh’in o sıralarda çıkan Türkische Grammatik adlı Türkçe gramerindeki 
bir tasnif dolayısıyla yapılmıştır. Macar Türkologu bu kitabında üç türlü Türkçe 
bulunduğunu belirtmişti: 1. Fasih Türkçe, yani resmî ve edebî Türkçe, 2. Orta 
Türkçe, yani orta sınıfın kullandığı Türkçe, 3. Kaba Türkçe, yani halk ve köylü ve-
ya avam Türkçesi. Atatürk bu tasnifteki kaba Türkçe deyimine öfkelenmiş ve üç 
türlü Türkçe için “Bu farklar kalkmalı; ortak dili, yani gazete dilini, yalnız aydın-
lar değil, herkes anlıyabilmeli” demiştir.1 

Atatürk, dil reformu konusundaki ikinci açıklamasını 27 Ekim l922’de Bur-
sa’da öğretmenlerle görüşürken yapmıştır. Konuşmasına “Muallime hanımlar” 
yerine “Muallim hanımlar” hitabıyla başlayan Atatürk, daha sonra, “ihtimal ki 
muallime demediğim için beni tahtie ediyorsunuz. Ben lisanımızda tâ-i te’nisi 
kullanmak zaruretinde olmadığımızı zannediyorum” demiş ve Türkçeyi Arapça 
kurallardan kurtarmak fikrini savunmuştur.2 

Atatürk’ün dil konusundaki üçüncü ve dil reformunu başlatmadan önceki son 
ve en kesin açıklaması ise, bilindiği gibi, Sadri Maksudi Arsal’ın 1930 sonlarında 
yayımlanan Türk Dili İçin adlı eseri münasebetiyle yapılmıştır. Atatürk bu eser için 
yazdığı ve kitabın başına alınan 2 Eylül 1930 tarihli elyazısı notunda bilindiği gibi 
şöyle der: “Millî his ile millî dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin 
olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerin-
dendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin... Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen 
Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 

 

Atatürk’ün dil reformuna girişmeden önce belirttiği bu görüşler başlıca iki 
fikir etrafında toplanır: 

1. Türk dili millîleştirilmeli yani yabancı dillerin boyunduruğundan kurta-
rılmalı ve herkesin anlayabileceği bir ortak dil haline getirilmelidir. 

2. Türk dili bilinçli olarak işlenmek suretiyle zenginleştirilmelidir. 

Bu fikirlerden birincisi yeni değildi, Meşrutiyet devri Türkçülerinin ortaya 
attıkları ve gerçekleştirmeye çalıştıkları bir fıkirdi. İkincisi, yani Türk dilinin bi-
linçli olarak işlenerek zenginleştirilmesi fikri ise yeniydi ve Cumhuriyet 
Türkiyesinin devrimci lideri tarafından ilk defa olarak ortaya konuyordu: “Türk 
dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin...” Atatürk’ün gi-
riştiği dil reformu karakteristik vasfını daha çok bu ikinci fikirden alır. 

                                                             
1  ‘Türk Dil Kurumu’nun 40. Yılı, TDK Tanıtma Yayınları, Ankara 1972, s. 29.  
2  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, cilt 2, Ankara 1959, s. 42 
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Atatürk dil reformuna girişmeden önce bu reformu gerekli, hattâ kaçınılmaz 
kılacak iki esaslı adımı atmış, daha doğrusu iki devrim yapmıştı. Bunlardan biri, 
1928 Kasımında Arap yazısını kaldırarak yerine Latin alfabesi esaslı yeni Türk 
yazısının kabul edilmesi, öbürü de bu tarihten bir yıl sonra, yani 1 Eylül 1929’da 
Arapça-Farsça derslerinin öğretimden kaldırılması idi. Bu iki devrim yalnız 
Türkçedeki Arapça-Farsça unsurları anlaşılmaz hale getirmekle kalmıyor, yeni 
kelime ihtiyacı için bu dillere başvurma yolunu da tamamıyla kapatıyordu. Ata-
türk bundan sonra, konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi, 1932 Temmu-
zunda Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdurdu. İki ay sonra da I. Türk Dil Kongresi-
ni toplattı. Dil reformu böylece resmî olarak başlatılmış oluyordu. 

I. Türk Dil Kongresinde Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı şöyle tesbit 
edilmişti: “Türk dilinin öz güzelliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri ara-
sında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek.”3 Dil reformu ile hangi ilkelerin 
gerçekleştirileceği ise Kongrece seçilen yeni Yönetim Kurulunun 17 Ekim 1932 
tarihli bildirisinde şöyle ifade ediliyordu: “1. Türk dilini millî kültürümüzün ek-
siksiz bir ifade vasıtası haline getirmek; Türkçeyi muasır medeniyetin önümüze 
koyduğu bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir mukemmeliyete erdirmek; 2. Yazı 
dilinden, Türkçeye yabancı kalmış unsurları atmak; halkçı bir idarenin istediği 
şekilde halk ile münevverler arasında birbirinden mahiyetçe ayrı iki dil varlığını 
ortadan kaldırmak ve temel unsurları öz Türkçe olan millî bir dil yaratmak.”4 

Bu ilkeleri gerçekleştirmek ve Osmanlıcadaki Arapça-Farsça kelimelerin 
Türkçe karşılıklarını çıkarmak için Dil Kurumu ve çevresindekilerce hummalı bir 
faaliyete girişildi. Bir yandan halk dilindeki kelimeler derlenirken, bir yandan da 
eski eserler, sözlükler ve yazılı belgeler taranmak suretiyle Türk dilinin asıl ke-
lime hazinesinin tesbitine çalışılıyordu. Bu derleme ve tarama sonunda elde edi-
len malzeme Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları: Tarama Dergisi adıyla 
1934’te yayımlandı. Fakat, Dil Kurumunun 1932 ile 1934 yılları arasında başlıca 
yayını olan ve kısaca Tarama Dergisi diye tanınan bu sözlük başta Atatürk olmak 
üzere kimseyi tatmin etmemiş ve dil konusunda bir kargaşa yaratmıştır. Bunun 
başlıca sebepleri şunlardır: 

1. Osmanlıcadan Türkçeye söz karşılıkları yalnız Türkiye Türkçesinden, 
Anadolu ve Rumeli ağızlarından, Azerî ve Türkmence gibi bizim Türkçemize en 
yakın Oğuz grubu Türk dillerinden değil, Türkiye Türkçesinden çok önce ayrıl-
mış ve bambaşka bir gelişme yönü tutturmuş Kıpçak, Çağatay ve Altay grupları-

                                                             
3  Zeynep Korkmaz, Türk Dilinin Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi, Ankara 1963, s. 

56 
4  Aynı eser, s. 56. 
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na bağlı Türk dillerinden de toplanmıştı. Türkçe asıllı olmakla beraber, Türkiye 
Türkçesinin ses ve şekil kalıplarına uymayan bu gibi karşılıklar, pek doğal olarak 
herkesçe yadırganıyordu. 

2. Sözlükte bir tek Osmanlıca kelimeye çok kere beş-on, bazı hallerde de da-
ha çok karşılık gösterilmişti. Örneğin bir akıl kelimesinin karşısında tam 28 kar-
şılık bulunuyordu ve bunlardan hiçbiri yazı dilimizde yer almamıştı. Yazarlar an, 
arga, ay, ayla, bilik, böğüş, es, is, kapar, ok, ön, on, oy, öğ, ök, sağ, uğak, us, üğ gibi 
karşılıklardan kendi zevklerine göre birini seçiyor, akıl yerine kullanıyorlardı. 
Kimi an diyor, kimi ok veya oy’u tercih ediyor, kimi de es, us veya uz kelimele-
rinden birini zevkine daha uygun buluyordu. Bu durum bir anlam kargaşası ya-
ratıyor, okuyucu hangi kelimenin hangi kavramı karşıladığını kestiremiyor, böy-
lece de okuduklarını anlayamıyordu. 

Yüzde yüz tasfiyeci bir tutumla hazırlanan bu sözlük ve yarattığı kargaşa en 
başta Atatürk’ü memnun etmemişti. F. R. Atay, Atatürk’ün o günlerde kendisine 
“Dili bir çıkmaza saplamışızdır” dediğini, sonra da “Bırakırlar mı dili bu çıkmaz-
da? hayır. Ama ben de işi başkalarına bırakmam. Çıkmazdan biz kurtaracağız” 
diye ilave ettiğini Çankaya hatıralarında anlatır.5 

Atatürk, Tarama Dergisi’nin yarattığı karışıklık ve kargaşalığın bir an önce 
giderilmesi için, içinde Falih Rıfkı, Hasan Ali, Reşat Nuri ve Köprülü Fuat gibi üs-
lûp sahibi yazar ve edebiyatçıların da bulunduğu yeni bir sözlük komisyonu kur-
durdu. Komisyon 1935 baharına kadar çalışmış ve Tarama Dergisi’ndeki karşı-
lıklar elenmek ve Türkçe köklerden yeni kelimeler türetilmek suretiyle 25 Mart 
1935’te Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu adıyla küçük bir karşılıklar sözlü-
ğü yayımlanmıştır. Sonradan içine yüzde yüz tasfiyecilerin de alındığı bu komis-
yonun nasıl çalıştığını yine Falih Rıfkı’nın hatıralarından dinleyelim: “Artık pek 
tartışmalı toplantılar yapıyorduk. Aramızda Frenkçe hangi kelimeyi ortaya atsa-
nız aslının Türkçe olduğunu iddia eden rahmetli Yusuf Ziya veya Arapça kelime-
lerin köklerini Türkçeye çıkaran Naim Hazım üstadımız olduğu halde ve bir ke-
limenin kökü Türkçe ise onu bugünkü kullanıldığı şekilde kullanmak gibi bir 
prensip üzerinde de anlaşmışken, hiçbir lüzumlu kelimeyi lûgatte bırakamıyor-
duk. Bu devirde biz şiveciler ne kadar kelime teklif ettikse, hemen hepsi sevil-
miştir ve dilde kalmıştır. Bunların yekûnu yüzlercedir. Özleştirmecilerin teklifle-
ri ise uydurmacılık damgası yiyerek hareketin kötülenmesine sebep olmuştur.”6 

                                                             
5  Falih Rıfkı Atay, Çankaya: Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar, İstanbul 1969, 

s. 477. 
6  Aynı eser, s. 477, 478. 
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Cep Kılavuzu, Tarama Dergisi’nin yarattığı kargaşalığı bir ölçüde gidermiş, 
bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını aydınlatmıştı. Meselâ akıl kelimesinin kar-
şılığı olarak kılavuzda yalnız us gösterilmişti. Bununla beraber, kılavuz birçok 
yerde çelişmelere düşüyordu. Örneğin katiyyen kelimesine karşılık olarak göste-
rilen asla, cüda veya uzkes’ten birincisi, bilindiği gibi, yine Arapça, Özbekçe’den 
alınmış olan cuda ise Farsça asıllı bir sözdü. Yine Kılavuz’da öz Türkçe olarak ve-
rilen karşılıklardan acun, amaç, kent, uçmak, tamu gibileri eski Türkçe eserlerde 
bulunmakla beraber öz Türkçe olmayıp Türkçeye çok eskiden girmiş yabancı 
asıllı kelimelerdi. Kılavuz’daki başka bir çelişme de yabancı asıllı kelimeleri geli-
şigüzel değiştirip Türkçe diye sunmasıydı. Örneğin Arapça siyaset kelimesi siya-
sa biçimine, siyasî sıfatı da siyasal kılığına sokularak sözde öz-Türkçeleştirilmiş 
oluyorlardı. Yine bu sözlükte Türkçeyi akraba olmadığı Hint-Avrupa dilleri kalı-
bına zorla uydurma ve Türkçe kelimeleri Batı dillerindeki karşılıklarına benzet-
me çabasıyla uydurulmuş arsı-ulusal (milletler-arası, international), üst-insan 
(insan-üstü, Fr. surhomme, Alm. Übermensch), töz (tez), somtez (sentez), 
yantı-tez (antitez), imge (hayal, Fr. image), simge (remiz, Fr. symbol), okan (ok-
yanus, Gr. okeanos), örgen (organ), okay (aferin, İng. okay) gibi pek çok yakış-
tırma karşılıklar da yer alıyordu. Kılavuzda ayrıca ilbay, ilçebay, işyar gibi Türk-
çenin kelime yapma ve sözdizimi kurallarına aykırı pek çok yeni türetme ile say-
lav gibi başka Türk dillerinden alınmış kökü ve eki bilinmeyen kelimeler de bu-
lunuyordu. 

 

Öz Dil Denemesi 

Atatürk’ün dil reformu konusunda başlangıçta aşırı özleştirmecilerin tarafı-
nı tuttuğu ve bir dilde devrim yani Türkçeyi bir anda kökten değiştirme deneme-
sine giriştiği doğrudur. Dil Kurumunun ne dilci ne de edebiyatçı olmayan aşırıcı-
ları yüzde yüz saf bir Türkçe davası üzerine Atatürk’ün o kadar merakını uyan-
dırmışlardı ki bu bir denemeye değerdi. “Atatürk denemeden ürkmeyen, onun 
bütün risklerini göze alan bir lider idi. Öz bir dil denemesinde son neticeleri alın-
caya kadar bu teze inanmış ve bağlanmış izlenimi verecek, en acayip kelimeleri 
Meclis kürsüsünde kullanmaktan çekinmeyecekti.”7 Nitekim Atatürk, gerek 1 ka-
sım 1934 ve 1 Mart 1935’teki Meclis açış konuşmalarında gerekse bu tarihlerde 
muhtelif yerlerde muhtelif vesilelerle yaptığı konuşmalarda pek çok yeni kelime 
kullanmıştır. Millet Meclisi yerine kamutay, milletvekili yerine saylav, dünya ye-
rine acun, millet yerine ulus, milletlerarası yerine arsı-ulusal, siyaset yerine siya-
sa, siyasî yerine siyasal, ticaret yerine tecim, refah yerine genlik, faaliyet yerine 

                                                             
7  Aynı eser, s. 475. 



302  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

kınav, hazır yerine anık, asil yerine soyak demiş. ‘‘Yurtdaşların özel ve genel 
asığları ve genlikleri, ayrasız göz önünde tutulmuştur” gibi cümleler kullanmıştır. 
Atatürk’ün bu yoldaki en aşırı denemesi 3 Kasım 1934’te İsveç veliahdı Prens 
Gustaf Adolf’u Çankaya Köşkünde ağırladığı zaman yaptığı konuşmadır. Bu ko-
nuşmasında Atatürk tükel özgü bir kıvanç, o denlü yaltırıklı yöntem gibi ibareler-
le “Avrupa’nın iki bitim ucunda yerlerini berkiten uluslarımız, ataç özlüklerinin 
tüm ıssıları olarak baysak, önürme, uygunluk kıldacıları olmuş bulunuyorlar; on-
lar bugün en güzel utkuyu kazanmıya anıklanıyorlar: baysal utkusu” gibi anla-
şılması çok güç, hattâ imkânsız cümleler kullanır.8 

Cep Kılavuzu’nun sekiz bin küsur acayip kelimelik dar sözlüğü ile yazmak 
hele konuşmak kolay iş değildi. Tarama Dergisi gibi bu kılavuz da başta Atatürk 
olmak üzere kimseyi tatmin etmemişti. Atatürk’ün Falih Rıfkı’ya “İsmet Paşa’yı 
gördüm: Konuşamıyoruz, dilsiz kaldık. Bu kadar çalıştık, küçük bir kılavuz çıkar-
dık, diyor” dediği Çankaya hatıralarında yazılıdır.9 

 

Güneş-Dil Teorisi 

Atatürk, aşırıcıların sebep oldukları bu dil çıkmazından kurtulma yolunu 
1935 Kasımında ortaya attığı Güneş-Dil teorisiyle bulmuştur. Atatürk’ün bu teo-
risi, Viyanalı Dr. Hermann F. Kvergitch’in La psychologie de quelque elements 
des langues turques (“Türk dillerindeki bazı unsurların psikolojisi”) adlı Fran-
sızca küçük bir etüdünden ilham almıştır.10 Dr. Hermann F. Kvergitch, Viyana 
Üniversitesinde, dilciliği sosyoloji ve antropolojiye yardımcı olarak kullanan bir 
yönteme göre yetişmiş idi. Bu metod ile elde ettiği bilgileri Freud’un psikanaliz 
görüşleri ile birleştirerek, dil akrabalıklarının araştırılmasında yeni bir yöntem 
bulmak istiyordu. Seslerin sembolizmine, yani ses ile anlam arasındaki ilgiye, 
dayanan küçük bir inceleme hazırlamıştı. Dr. Kvergitch yukarıda adını andığımız 
incelemesinde bu metodu Türk, Moğol, Mançu, Tunguz, Fin, Macar, Japon ve Hitit 
dillerine uygulayarak bu diller arasındaki akrabalık ve yakınlığı ortaya koyacak 
kanıtlar arıyordu. Dr. Kvergitch 41 daktilo sayfası hacmindeki bu incelemesini 
1935 Şubatında Atatürk’e göndermiş, Atatürk de 1935 yılının Şubat-Ağustos ay-
larında bu yazı ile yakından ilgilenmiş ve onu incelemiştir.11 Atatürk işte başlıca 
bu eserden ilham alarak Güneş-Dil teorisinin ana çizgilerini tesbit etmiş, 1935 
yılı güzünde de bu teorinin esaslarını anlatan Etimoloji, Morfoloji ve Fonetik Ba-

                                                             
8  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, cilt 2, ikinci baskı, Ankara 1959, s. 277, 278. 
9  Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s. 478, 479. 
10  A. Dilaçar, “Atatürk ve Türkçe”, Atatürk ve Türk Dili, s. 47-49. 
11  Aynı eser, s. 47. 
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kımından Türk Dili adlı kitabını (küçük boy 68 sayfa+renkli 2 levha) imzasız 
olarak yayımlatmıştır. Bu eserin 7. sayfasında Dr. Kvergitch’in yazısı hakkında 
şöyle denilmektedir: “Bu sırada Dr. Phil. Orient. H. F. Kvergitch’in Psychologie de 
quelque elements des langues turques adlı basılmamış kıymetli eserini okuduk. 
Türk dilindeki süfikslerin gösterici manalarını bulmak için Dr. Kvergitch’in bu 
nazariyesini Türk Dil Kurumunun ekler hakkındaki geniş ve çok misalli çalışma-
ları sayesinde anlıyabildik ve istifade ettik.”12 

Güneş-Dil teorisi, ana çizgileri ile, şöyledir: 

İnsanoğlu, içgüdüleriyle davranan bayağı bir yaratık olmaktan kurtulup dü-
şünen bir yaratık durumuna geçince, kafasında yer alan ilk düşünce, dış alemde-
ki varlıkların içinde onu en çok ilgilendiren, onun günlük hayatını, davranışlarını 
etkisi altında tutan “güneş” olmuştur. Sıcaklığı ile iyilikçi bir varlık olan güneş, 
ayrıca ışığı ile de ortalığı aydınlatıyor ve insanın ihtiyaç duyduğu şeyleri elde et-
mesine yardımcı oluyordu. 

Şu halde güneş her şeydi ve her şey de güneş demekti. İşte böylece güneş 
düşünccsi insanoğlunun kafasında çok geniş ve çok yönlü bir kavram olarak be-
lirmiştir. İlk insanlar, bu sebeple, su, ateş, toprak, büyüklük, vb. gibi bütün maddî 
ve manevî kavramları, birbirine güneşe verdikleri tek ad ile anlatmışlardır. Gü-
neş kavramını anlatan bu ilk kelime veya ses işareti, en kolay çıkan ve Türk dili-
nin kökü olan aa (ağ) biçiminde çok anlamlı bir kelime olmak gerekir. 

İnsan kafasındaki bu geniş ve çok yönlü kavramın türlü yönleri, zamanla, 
daha çok belli olmaya, yavaş yavaş her biri ayrı bir varlık kazanmaya başlayınca 
iki kelime olan ağ işaretinin gelişmesiyle yeni yeni ses işaretleri yani kelimeler 
doğmaya başlamış, böylelikle, hayatın ilk belirgin tek hücreden sayısız canlının 
üremesi gibi, güneşin insan kafasında uyandırdığı ilk kavram ve kelimeden de 
sayısız başka kavram ve kelimeler doğmuştur. Böylece, yeryüzünde hayvan ve 
bitkilerde nasıl sonsuz bir çeşitlenme ve türlenme olmuşsa ilk dilden de öylece 
bir takım tabiî faktörlerin etkisi altında türlü dil aileleri ve diller üremiştir. 

Dr. Kvergitch, yukarıda andığımız etüdünde ses ile anlam arasında var oldu-
ğunu sandığı ilişkileri Türkçeyi örnek alarak göstermek ve ispatlamak istemiştir. 
Ona göre M sesi “ego”yu, benliği gösteren bir sestir: Türkçe men/ben, el-i-m ke-
limelerinde olduğu gibi. N sesi ise, özün yakınını yani “muhatab”ı gösterir: se-n, 
göz-ü-n kelimelerinde olduğu gibi. Z’nin alanı daha geniştir: bi-z, si-z kelimele-
rinde görüldüğü gibi. Aynı görüş Güneş-Dil teorisinde de vardır. Bu teoriye göre 
M sesi en yakın alanı ve mülkiyeti gösterir; B-P-, V-F, Ğ-Y de bu alandadır. N, in-

                                                             
12  Aynı eser, s. 47. 
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sanın kendisine bitişik olan sınırlı alanı gösterir. Z, oldukça geniş bir alandır; Ç, C 
ve J sesleri esas olarak Z alanındadır, yani S ve Ş gibidir, fakat süje ve objeyi gös-
teren konsonlar yerine de geçebilir; L, en uzak bölgelere kadar gider, her alanda-
ki obje ve hareketleri, uzağı, büyüğü, belli olmayan, enginliğin ve şümulü göste-
rir. T ve D çok kuvvetli yapıcı ve yaptırıcı, hakim bir unsurdur: K, her türlü obje 
ve düşünceyi tamamlar, anlamı tayineder. R, yakın, belirli bir alanı ve o alandaki 
hareketi gösterir, istenilen şeyin yapılmış olduğunu ifade eder. Vokallerden a, e, 
ı, i yakın hatlara, o, ö, u, ü ise uzak hatlara işaret eder.13 

İşte Güneş-Dil teorisi, ana çizgileri ile budur. 

İtiraf etmek gerekir ki ses sembolizmine, yani ses ile anlam arasında tabiî 
bir ilişki bulunduğu görüşüne dayanan ve bütün dünya dillerini tek bir kaynağa 
götürmek isteyen Güneş-Dil teorisinin bilimsel bir değeri yoktur. Ses ile anlam 
arasında ilişki bulunduğu düşüncesi, bilindiği gibi, çok eskidir ve Eflâtun’un 
Kratylos’una kadar gider.14 Ses sembolizmi heveskâr veya amatör dilcilerin öte-
den beri en çok sevdikleri ve uğraştıkları bir konudur. Ne var ki bu görüş mo-
dern dilbilimi verileri ile asla bağdaşmaz. Ferdinand de Saussure tarafından yüz-
yılın başlarında kurulan modern dilbilimine göre ses ile anlam arasında hiçbir 
doğal ilgi veya ilişki yoktur. Aksine, ses ve anlam arasındaki bağ arbitrary yani 
keyfîdir. Bunun böyle olduğu diller arasındaki farklardan veya başka bir deyişle, 
yeryüzünde birbirinden çok farklı pek çok dil olmasından bellidir. Saussure’ün 
dediği gibi, sınırın bir tarafında b-ö-f ses dizisiyle anlatılan kavram sınırın öbür 
tarafında Ochs yani o-k-s ses dizisiyle ifade edilir.15 

Türkçede at işareti ile belirtilen hayvan İngilizcede horse Fransızcada 
cheval, Almancada Pferd işaretleriyle belirtilir. O halde at kavramının a-t ses di-
zisi ile hiçbir iç ilişkisi olamaz. 

Ses ile anlam arasında tabiî bir ilişki olmayınca, buna dayanılarak ileri sürü-
len bütün dillerin tek bir kaynaktan, yani tek bir dilden çıktıkları görüşü de mes-
netsiz veya dayanaksız kalır. 

Güneş-Dil teorisi Atatürk tarafından ileri sürüldüğü ve Atatürk’ün etrafın-
dakiler de dilci olmayıp sadece heveskar veya amatör oldukları için bu teori he-
men bir gerçek gibi kabul edilmiş ve o yıllarda Güneş-Dil analiz metodu ile bir-
çok bilimdışı etimolojik çözümlemeler yapılmıştır. Türkçeye girmiş Arapça, 

                                                             
13  Aynı eser, s. 48-49. 
14  Otto Jespersen, Language: Its nature, Development and Origin, New York 1959, s. 

396. 
15  Ferdinand de Saussure, A course in General Linguistics, New York 1959, s. 68. 
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Farsça ve Fransızca kelimelerle Eski Yunanca, Hititçe ve Sümerce gibi eski dillere 
ait kelimeler dilbilimi metodlarına aykırı bir şekilde, yakıştırma ve zorlama ile 
sözde çözümlenerek bunların Türkçe asıllı oldukları sözde ispatlanmıştır. Ata-
türk de bu türlü etimolojiler yapmaktan kendini alamamış ve Arapça zekâ, Fran-
sızca intelligence, elektrik, İtalyanca rota ve İspanyolca merinos gibi kelimeleri 
kendi teorisine göre açıklamıştır. Rota kelimesi Atatürk’e göre Türkçe yü-rüt-mek 
fiilinin rüt hecesinden gelir, Merinos’un aslı emerinos veya eberinos’tur ki bu da 
Yakutça “ince” demek olan ibri, ebri kelimesinden gelir. Bu kelime İspanya’ya gi-
den İber Türkleri ile İspanyolcaya geçmiştir.16 Elektrik kelimesinin aslı ise “parlak-
lık” ve “ışık” demek olan Türkçe yaltırık’tır. 17 Bu etimolojilerin dilbilimi bakımın-
dan hiç de sağlam olmadıklarını belirtmeye ihtiyaç yoktur. 

Aşın özleştirmeciler Atatürk’ün bu teoriye gerçekten inandığını ve ona so-
nuna kadar bağlı kaldığını iddia ederler. Bu iddia doğru değildir. Atatürk’ün bu 
teoriyi ölümünden bir yıl önce bıraktığını gösteren pek çok kanıt vardır. Ata-
türk’ün dil işlerine merak sardığı yıllarda daima onun yanında bulunmuş olan F. 
R. Atay’ın, Y. K. Karaosmanoğlu’nun ve daha başkalarının anı şeklindeki açıkla-
maları hep bu yoldadır. Ayrıca Atatürk’ün Güneş-Dil teorisini okutmak üzere 
1937 Eylülünde Bükreş’te toplanan Antropoloji ve Arkeoloji kongresine gönder-
diği Hasan Reşit Tankut’un TDK. tarafından yayımlanan Atatürk ve Türk Dili adlı 
kitaptaki (Ankara, 1963) yazısı da bu görüşü doğrulamaktadır. Güneş-Dil profe-
sörü bu yazısında şöyle demektedir: “Atatürk’ün, üzerinde önemle durduğu bu 
teori kendi çevresi ve konusu içinde kalsa idi, değerini koruyacaktı. Fakat o sıra-
da, tanınmak gayretinde olan bazı kimseler teoriyi çığırından çıkardılar. Ben Ata-
türk’le anlaşarak bu konu üzerindeki çalışmalarımı, eski yer adlarına, yani 
toponimi’ye daralttım. Atatürk de artık teoriyi bıraktı.”18 

Atatürk’ün Güneş-Dil teorisini başlıca iki amaçla ileri sürmüş olduğu düşü-
nülebilir: 1) Kendi tarih tezini desteklemek, 2) Birçok yabancı asıllı kelimenin 
Türkçe olduğunu sözde ispat ettirerek Türkçede kalmalarını sağlamak, Türk di-
linin sözlüğünü böylece zenginleştirerek onu dünyanın en zengin sözlüklü dille-
rinden biri haline getirmek. 

                                                             
16  Melâhat Özgü, “Atatürk’ün dilimiz üzerine eğilişi”, Atatürk ve Türk Dili, s. 30-31. 
17  A. Dilaçar, a.g.e., s. 50. 
18  Hasan Reşit Tankut, “Atatürk’ün Dil Çalışmaları”, Atatürk ve Türk Dili, s. 125. 
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Atatürk tasfiyeciliğin, yani yüzde yüz özleştirmeciliğin, çıkar yol olmadığını 
anlamış ve bu teori ile dil konusundaki tutumuna bir orta yol aramıştır.19 

 

Konuşma Diline Dönüş 

Nitekim Atatürk, 1934 ve 1935 yıllarında giriştiği öz dille yazıp konuşma 
denemesini 1936’dan itibaren bırakmış, denemeden önceki normal diline dön-
müştür. 1936’dan ölümüne kadar gerek Meclis’te gerekse Meclis dışında yaptığı 
konuşmalarda kamutay yerine millet meclisi, siyasa yerine siyaset, siyasal yerine 
siyasî, tecim yerine ticaret, genlik yerine refah demiş, dilde ırkçılığı ve aşırı öz-
leştirmeciliği bırakmıştır. 

Atatürk’ün normal dile dönüşü, hiç şüphesiz, dilde, yazıda olduğu gibi, kısa 
sürede bir devrim yapılamayacağını anlamış bulunduğunu gösterir. Gerçekten, 
dünya gibi, millet gibi, akıl gibi, siyaset gibi, ticaret gibi, hür gibi, sebep gibi, şart 
gibi halk konuşma diline girmiş yabancı asıllı kelimeler bir hamlede dilden atı-
lamazdı. Hattâ bu konuda kanun çıkarılsa, bu gibi kelimeler yasaklansa bile bir 
faydası olmazdı. Nitekim 1934’te çıkarılan ve beyefendi ve hanım gibi kelimeleri 

                                                             
19  Güneş-Dil teorisi dönemin hemen bütün yazar ve edebiyatçılarınca böyle anlaşılmış 

ve böyle yorumlanmıştır. Yunus Nadi bu konuda şöyle demiştir: Gazi gayet tılsımlı 
bir anahtar buldu. Öyle bir anahtar ki en yabancı sandığımız kelimeler bile Türkçe 
oluveriyor.. (Bkz. İsmail Habib Sevük, Dil Davası, İstanbul 1949, s. 29). Şemsettin 
Günaltay ile Hasan Reşit Tankut’un görüşleri de bu yoldadır. (Bkz. Şemsettin Günal-
tay-Hasan Reşit Tankut, Dil ve Tarih Tezimiz Üzerine Gerekli Bazı İzahlar, İstanbul 
1938; Türk Dili, Haziran, 1938, s. 29-30. 

İsmail Habib Sevük ise kendi görüşünü şöyle belirtmiştir: Atatürk dilde inkılâp 
olamayacağını Güneş-Dil nazariyesiyle güneş gibi ortaya atmıştı. O, ne bir nazariye, 
ne de birşey; o, apaçık şanlı bir ricattır. Atatürk’ün yüksek kumandanlık vasfını 
onunla da anladık. İyi kumandan yalnız taarruz etmeyi değil, icabında çekilmeyi de 
bilir... (Bkz. “Eserinin Muhasebesi”: Cumhuriyet, 10 Kasım 1947). 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Atatürk’ün dil konusundaki değişik tutumunu şöy-
le yorumluyor; Atatürk yetişişi bakımından en koyu Osmanlıcadan gelmiş, yıllar yılı 
bu ağdalı, terkipli dili kullanmıştı. Bunun arkasından Türkçedeki bütün yabancı ke-
limeleri atmak isteyen tasfiyecilerin yanını tutmuştu. Güneş-Dil teorisi evresinde ise 
dil konusundaki tutumuna yeni bir biçim, bir orta yol arama endişesi görülmektedir. 
Ne yazık ki bu denemenin sonunun neye varacağını görmemize ömrü vefa etmedi. 
“Atatürk ve Türk Dili”, Atatürk ve Türk Dili, s. 110. 

Falih Rıfkı Atay ise Güneş-Dil teorisi için şunları söylüyor: Ben bu teoriye hiçbir 
zaman inanmamıştım. Atatürk’ün maksadı birçok yabancı kelimelerin Türkçe oldu-
ğunu ispat ettirerek, Türk lûgatını dünyanın en zengin olanlarından biri haline ge-
tirmekti..., Çankaya 479. 
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yasaklayan kanun işlememiş, Türk halkı yüzyıllardan beri kullandığı bu kelime-
leri, kanun yasağına rağmen, kullanagelmiştir. 

 

Terim Devrimi ve Atatürk’ün Dilciliği 

Dilde devrim ancak bir alanda, yani bilim dilinde veya terimlerde, yapılabi-
lirdi. Nitekim bu devrim yapılmıştır. Gerçekten, Atatürk’ün giriştiği dil reformu-
nun en olumlu tarafı bilim dilimize Türkçe terimleri kazandırmış olmasıdır. Bi-
lindiği gibi, eski terim sistemimiz Arapça-Farsça idi. “Dik açı”ya Arapça zaviye ve 
kaime kelimeleri Fars kuralına göre birleştirilerek zaviye-i kaime, “çokyüzlü”ye 
Arap kelimeleri yine Arap kuralına göre bir araya getirilerek zû-kesir-ül-vücûh, 
“iç ters açılar”a Arapça kelimeler Fars kuralına göre bağlanarak zâviyetan-ı 
mütekabiletân-ı dâhiletân deniliyordu. Bütün bilim dallarında kullanılan terim-
ler bu şekilde millî dil ilkesine aykırı olarak Arapça-Farsça yani yabancı dilde idi. 
Terim devrimi Türk çocuklarını, işte, bellenmesi ve anlaşılması çok güç olan bu 
acayip terimlerden kurtarmıştır. 

Terim çalışmalarına Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da toplanan III. Dil 
Kongresinden sonra hız verilmiş ve kısa zamanda ilk ve orta öğretim matematik, 
fizik, kimya, biyoloji, zooloji, botanik ve astronomi terimleri Türkçeleştirilmişti. 
Dil Kurumundaki bu çalışmalara Atatürk’ün kendisi de katılmış, 1936-37 kış ay-
larında geometri öğretenlere kılavuz olmak üzere 48 sayfalık küçük bir Geometri 
kitabı da yazmıştır.20 

1937 yılında İstanbul Devlet Basımevi’nde basılan bu kitapta Atatürk’ün 
bulduğu veya türettiği pek çok geometri terimi vardır: boyut, uzay, yüzey, düzey, 
çap, yarıçap, kesek, değme noktası (Osm. nokta-ı temas), teğet, açı, tersaçı, iç 
tersaçı, dış tersaçı, yöndeş açı, dikey, yatay, düşey (Osm. şaku-li), eğik, dar açı, 
taban, üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, köşe-gen, çevre, eşke-
nar üçgen, ikizkenar üçgen, yamuk, dikey yamuk, ikizkenar yamuk, paralelkenar, 
dikey dörtgen, eşkenar dörtgen, alan, oran, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, 
varsayı vb. 

Atatürk’ün yazdığı bu kitapta dikkati çeken bir nokta da onun terimleri bu-
lur veya koyarken yüzde yüz tasfiyeci, yani ırkçı, bir tutum izlememiş olmasıdır. 
Atatürk kendi bulduğu veya türettiği öz Türkçe terimler yanında Arapça, Farsça 
ve Fransızca kökenli terimlere de yer vermiş ve onları rahatça kullanmıştır, ci-

                                                             
20  Geometri, Geometri öğretenlerle bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür 

Bakanlığınca neşredilmiştir, İstanbul 1937 (İkinci baskı Geometri, TDK. Yayınları 
333, Ankara 1971).  
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sim, hacim, nokta, çember, dayire, dakika, saniye, derece, köşe, kenar, paralel, po-
ligon, kare, silindir, pürüzma (prizma yerine), koni, piramit vb. gibi. 

Atatürk’ün bu kitabında kendi Güneş-Dil teorisinin etkileri de görülmekte-
dir. Nitekim Atatürk prizma kelimesini pürüzma olarak kullanmıştır. Atatürk’ün 
bu kelimeyi pürüzma şeklinde yazması onun bu kelime ile Türkçe pürüz kelimesi 
arasında bir ilişki bulunduğuna inandığını gösterir. Nitekim, bu geometrik şekli 
tanımlarken Atatürk şöyle diyor: “Pürüzma, silindir gibi yuvarlanamaz. Yuvar-
lanmamasına pürüz olan kenarları vardır; ondan dolayıdır ki buna silindire göre 
pürüzma denmiştir.” (s. 41). 

Atatürk piramit şeklinden söz ederken de şöyle diyor: “Mısırda ölüleri 
barımak (yerleştirmek) için yapılmış olan büyük mezarlar, anlattığımız şekilde-
dirler. Bu mezarlar, ölüleri içlerinde barındırdıkları için bıramıt veyahut pira-
mit’dirler. Piramitler, Türklerin en eski yapı şekillerinden biridir. Asker çadırları 
içinde barınılan birer piramittirler ve şekilleri de anlattığımız gibidir.” (s. 45). 
Görülüyor ki Atatürk Fransızcadan dilimize girmiş olan piramit (Fr. pyramide) 
kelimesi ile Türkçe barınmak fiili arasında ilgi kuruyor ve kelimeyi bıramıt şek-
linde yazmakla ve “Piramitler, Türklerin en eski yapı şekillerinden biridir” de-
mekle bu kelimenin Türkçe kökenli olduğunu ileri sürüyor. Oysa, bilindiği gibi, 
Fransızca pyramide kelimesi Grekçe pyramidos’tan gelir. Prizma kelimesinin aslı 
da yine Grekçe prisma’dır. 

Atatürk’ün kendi kaleminden çıkma bu kitapta kendi dil türeyişi teorisinin 
etkisinde kalmasını veya bu etkiden kurtulamamış olmasını doğal karşılamak 
gerekir. Çünkü onun amacı, her zaman olduğu gibi, Türk’ü ve Türklüğü yücelt-
mek, Türk’e güven vermektir. Önemli olan, Atatürk’ün Geometri adlı bu eseri ile, 
1936 güzünde başlattığı Türkçe terim sistemine geçiş hareketini hızlandırmış ve 
ona önderlik edip yön vermiş olmasıdır. Nitekim, ilk ve orta öğretim terimleri 
1937 güzünde Türk Dil Kurumunca tamamlanmış ve 1937-38 ders yılına yeni te-
rimlerle hazırlanmış kitaplarla girilmiştir. Atatürk terim devriminin kültür haya-
tımızdaki önemini ve bundan duyduğu sevinci 1 Kasım 1938’deki Meclis açış ko-
nuşmasında şöyle dile getirmiştir: “Bu yıl okullarımızda tedrisatın Türkçe terim-
lerle yazılmış kitaplarla başlamış olmasını kültür hayatımız için mühim bir hadi-
se olarak kaydetmek isterim.”21 

Terim çalışmaları Atatürk’ün ölümünden sonra da devam etmiş, 1924 tarihli 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun dili Türkçeleştirilerek hazırlanan yeni Anayasa 
tasarısı 10 Ocak 1945’te Meclisçe kabul edilmiş, böylece devlet ve hukuk dilinin 

                                                             
21  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, cilt 1, c. 388. 
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Türkçeleştirilmesi yolunda büyük bir adım atılmıştır. Türkçe terim bulma ve tü-
retme işi bilim adamları ve uzmanlarca bugün de sürdürülmekte ve Türkçe bir 
bilim dili olarak gittikçe gelişmektedir. 

 
Sonuç 

Atatürk’ün yazı devriminin ardından başlattığı “Dil devrimi”, daha doğrusu 
“dil reformu”, gerekli, hem de son derece gerekli bir hareketti. Türk dil reformu-
na benzer reformlar daha önce Latince ve Fransızca kelimelerle dolmuş ve anla-
şılmaz bir duruma gelmiş Almancada, Latince ve Almanca kelimelerle melez bir 
duruma gelmiş Macarcada ve aynı şekilde yabancı kelimelerle karma birer dil 
durumuna girmiş Fince, Norveççe gibi dillerde de yapılmıştı. Yazı dili aşırı oran-
da yabancı kökenli kelimelerle dolarsa böyle bir karma dil onu kullananlarca an-
laşılmaz duruma gelir ve o dilin onarımı veya düzeltimi kaçınılmaz olur. Türk di-
linin başıma gelen de bu olmuştur. Bu nedenle Türk dilinde Atatürk’ün girişimiy-
le başlatılan ve başarıya ulaştırılan özleştirme veya reform hareketi de böyle ka-
çınılmaz bir hareketti. Bu hareketin gerekliliğini ve önemini kavrayabilmek için 
dil devriminden önceki yazı dilimize (gazete dili ile resmî yazışma diline) bir göz 
atmak yeter. 

Türkçeyi özleştirme hareketinin en önemli ve başarılı yanlarından biri 
Arapça-Farsça esaslı eski terim sistemimizin hiç yokmuş gibi bir yana bırakılarak 
yerine Türkçe terim sisteminin getirilmesi olmuştur. Gerçekten, “Dil devrimi” 
adının yerinde ve uygun olduğu tek alan terimlerdeki veya bilim dilimizdeki bu 
toptan veya kökten değişme veya değiştirmedir. 

Atatürk’ün dilde reform hareketinin her nasılsa gözden kaçan çok önemli bir 
yanı da bu hareketin “tasfiyeci”, yani “yüzde yüz özleştirmeci” bir hareket olma-
masıdır. Bu hareketin amacı, Atatürk’ün çok özlü bir şekilde belirtmiş olduğu gi-
bi, “Türkçeyi millî ve zengin bir dil” haline getirmektir. “Tasfiyecilik”, yazı dilini 
konuşma dili düzeyinde özleştirmek, bir de terimleri, yani bilim dilini, Türkçeleş-
tirmek olarak anlaşılmalı ve bunlarla sınırlandırılmalıdır. Türkçede bin yıldır 
kullanılan, yabancılıkları hiç sezilmeyen, halkın günlük konuşma ve yazma diline 
girmiş olan Arapça-Farsça veya başka yabancı kökenli kelimeleri de dilden, 
Türkçenin söz dağarcığından atmaya, kovmaya kalkışmanın yeri ve yararı yok-
tur. Böyle aşırı bir özleştirmecilik Türkçeyi zenginleştirmez, tam tersine yoksul-
laştırır, onu kelime hazinesi son derece sınırlı, ince anlam farklarını ayırt edeme-
yen kısır ve anlatım olanakları dar bir dil durumuna düşürür. Bilindiği gibi, yer-
yüzünde yüzde yüz saf olan hiçbir dil yoktur. En geri kabilelerin dillerinde bile 
komşu kabilelerin dillerinden alınmış kelimeler vardır. Dilde ırkçı tutum, millî ve 
ortak dil ilkesine aykırı olduğu gibi, dili de kısırlaştırır ve yoksullaştırır. Unutma-
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yalım ki dil reformunun amacı dar ve anlaşılmaz sözlüklü yeni bir “Osmanlıca” 
veya “aydın argosu” yaratmak değil, Atatürk’ün defalarca belirtmiş ve vurgula-
mış olduğu gibi, Türkçeyi herkesin anlayabileceği “millî ve zengin bir dil” duru-
muna getirmektir. 
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FAHİR İZ VE TÜRK DİLİ 
 

Önce bir anı: Yıl 1968, Fahir Bey Berkeley’de konuğumuz. Ben o sıralar İs-
tanbul Üniversitesine sunacağım doçentlik tezimi hazırlıyorum. Fahir Bey tezi-
min konusunu soruyor. Tez konusunun Ana Türkçe’de Uzun Ünlüler olduğunu 
öğrenince, telaşla “Aman bu konuyu değiştir; zira, bizim ulema böyle şeylerden 
anlamaz.” diyor. Fahir Bey’in uyarısında ne kadar haklı olduğunu iki yıl sonra, İs-
tanbul’da jüri karşısına çıkınca anlıyorum. Jüri bana doçent ünvanını vermiş, fa-
kat tezi anlamamış ve ona inanmamıştı! Hattâ içlerinden biri, uzun ünlülerin 
Türkmencede ve Yakutçada bugün de bulunduğundan habersiz “Bunlar ne za-
man telaffuz edilmiş?” diye sormuştu... 

Fahir İz gerek Batılı bilimsel yöntemi gerekse yurt ve dünya sorunları karşı-
sındaki gerçekçi görüş ve tutumu ile ters düştüğü İstanbul’daki akademik mes-
lektaş ortamından ileri yaşta olmasına karşın ayrılmak gereğini duydu ve Şikago 
Üniversitesinden aldığı öneriyi kabul ederek, ABD’ye gitti. 

Fahir İz’i içinde bulunduğu meslektaş ortamına ters düşüren yanlarından 
biri de ‘Dil Devrimi’ karşısındaki tutumuydu. Gerçekten Fahir Bey, dilimizin öz-
leşmesi, öz güzelliğine kavuşturulması konusunda gerçekçi, olumlu ve ilerici bir 
tutum içinde olan değerli bilim adamlarımızdan biridir. Türkolog olması onun bu 
tutumunun önemini daha da artırır. Çünkü Türkologlarımız arasında, aynı tu-
tumda olan bilim adamlarının sayısı iki elin değil, bir elin parmakları ile bile sayı-
lamayacak kadar azdır ne yazık ki. 

Fahir İz arı ve duru Türkçeden yana olan tutumunu yirmi beş yıl öncesinden 
başlayarak, türlü gazete ve dergilerde, dil sorunu üzerine yayımladığı yazılarla 
ve uluslararası kongrelerde okuduğu bildirilerle ortaya koymuştur. Fahir Bey, bu 
yazı ve bildirilerde savunduğu görüşleri, 1984’te yayınladığı ‘Hepimizin Türkçe-
si’ adlı bir kitapçıkta özetlemişti.1 Az sayıda basılan ve dağıtımı yapılamayan bu 
kitapçıktan pek az kimsenin haberi oldu. Bu nedenle olacak, geçen yıl (geçtiğimiz 
yıl değil!) Fahir İz’in bu yazısı Türk Dili dergisinde ‘Atatürk ve Türk Dili’ başlığı 
ile yeniden yayınlandı.2 Aynı derginin bir önceki sayısında da, Fahir İz’in ‘Dilde 
Moda’ başlıklı ilginç bir yazısı daha yayınlanmıştı.3 Değerli Türkologumuz böyle-

                                                             
1  Prof. Fahir İz, Hepimizin Türkçesi, Sistem Ofset, Ankara 1984. 
2  “Atatürk ve Türk Dili”, Türk Dili, sayı 425 (Mayıs 1987) 273-284. 
3  “Dilde Moda”, Türk Dili, sayı 424 (Nisan 1987) 217-223. 
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ce dilimizin özleşmesi ve gelişmesi konularındaki bütün (tüm değil!) görüşlerini 
kamuoyuna bir kez daha açıklamış oldu. 

Fahir İz’in dil sorunumuz konusundaki görüş ve düşünceleri şöylece özetle-
nebilir: 

1) Dil devrimi ya da reformu gerekli idi; Atatürk’ün 1932’deki ‘müdahale’si 
olmasaydı, yazı dilimizdeki bugünkü gözle görülür, elle tutulur sistemli Türkçe-
leşme gerçekleşmeyecekti; çünkü, basın dili ve resmi yazışma (bürokrasi) dili 
Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının ‘Yeni Lisan’ akımından hiç etkilenmemişti. (Ye-
ni Lisan’cıların ‘sadeleştirme’ akımını yeterli gören ve Atatürk’ün ‘müdaha-
le’sinin gereksiz olduğunu ileri süren ‘Yaşayan Türkçecilerin kulakları çınlasın!) 

2) Dil onarımı çalışmaları sırasında, yanlış ya da Tatarca, Özbekçe gibi ya-
bancı lehçelerden ve Farsça/Moğolca gibi yabancı dillerden alınmış eklerle bazı 
yeni sözler yapılmıştır (yapay, yatay, imge, koşul, ödev, görev, dilekçe, gerekçe, 
danıştay, yargıtay vb. gibi). Ancak, “Her büyük girişimde yanlışlar olur. Bu doğal-
dır. Bu yanlışlar, hiçbir zaman Atatürk’ün açtığı yolun ve ilkelerinin yanlışlığını 
kanıtlamaz.” Ayrıca, “Bu yanlışlar sorunu, çeşitli nedenlerle, çok abartılmıştır. 
Oysa, dil reformu sırasında, yapılan yanlışların oranı sanıldığından çok azdır. Ku-
rallara aykırı olarak türetilen birçok sözden daha ilk yıllarda vazgeçilmiştir. Ars-ı 
ulusal, somtöz, dışnomal, uray, işyar, yardirektör bunlardandır.” 

3) Türkçeyi bozan özleştirme girişimlerinden kaçınmak gerekir. “Buna ör-
nek olarak Avrupa dillerinin etkisi ile hiç gereği yokken, isimlerden -sal/-sel eki 
ile türetilmiş sıfatların bolca kullanılması gösterilebilir. Oysa, bizim bu eke ge-
reksinmemiz sınırlıdır. Avrupa dillerindeki sıfat tamlamaları, bizde ad tamlaması 
olur. Biz, Avrupa dillerinde olduğu gibi, “mısırsal çarşı”, “denizsel ticaret” deme-
yiz. Mısır Çarşısı, deniz ticareti deriz... Fransızca ya da İngilizce değil de, Türkçe 
düşünürsek, tarımsal ilaç yerine tarım ilacı, şiirsel sanat yerine, şiir sanatı, para-
sal sorun yerine, para sorunu der ve yazarız.” 

4) Özleştirme uğruna ya da ‘salt bir yazarın başlattığı moda’ya uyarak, bu 
amaca zıt girişim ve kullanışlardan kaçınmalıdır. Örneğin, bütün yerine tüm, ge-
çen yerine geçtiğimiz yazmak ‘tedirginlik, kaygı’ anlamlarını da içeren kuşku sö-
zünü yanlış olarak şüphe yerine kullanmak, herkesin kullandığı şehir kelimesini 
atıp, Soğdcadan gelmiş kent kelimesini yaygınlaştırmaya çalışmak vb.gibi.’ 

5) Türkçe karşılıkları varken ya da kolaylıkla türetilebilecekken, bir kelime-
nin Fransızca ya da İngilizcesini kullanmamak gerekir. Örneğin, gecikme varken, 
rötar, cankurtaran varken ambulans, dokuma varken tekstil demenin ‘alemi 
yok’tur. Kupür yerine kesik, meteoroloji yerine hava bilimi, oşinografi yerine ok-
yanus bilimi denilebilir. 
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Sayın Fahir İz’in yukarıda özetlemeye çalıştığım bu görüş ve düşüncelerine 
katılmama olanağı var mı? Türkçesi varken ya da kolayca bulunabilecekken, ya-
bancı kökenli kelime kullanma alışkanlığı, bizim İslam dinini kabul ettikten son-
ra tutulduğumuz, süreğen, (müzmin ya da kronik değil!) ve onulmaz hastalıkla-
rımızdan biridir. Buda ve Mani dinlerini benimseyen eski Türkler Çin, Hint ve 
Soğd gibi yabancı dil ve kültürlerin etkisinde kalmış olmakla birlikte, dillerinin 
bağımsızlığını koruyabilmiş, din terimlerini olduğu gibi o dillerden aktarmak ye-
rine, Türkçe karşılıklar türetmiş ve kullanmışlardır. Ancak, İslam dinini kabul et-
tikten sonra, iş değişmiştir. Anadili bilincinden yoksun Osmanlı okumuşu altı 
yüzyıl boyunca, Türkçe bir kökten Türkçe bir ekle hiçbir kelime yapmadı. Hazıra 
kondu. İslamın din ve bilim dili olan Arapça ile edebiyat dili olan Farsçadan çok 
sayıda kelime, ek ve gramer kuralı alma yoluna gitti. Bunun doğal sonucu olarak 
Türkçe, Arapça-Farsça ve biraz da Türkçe karışımı melez ve tanınmaz bir kimliğe 
büründü, söz türetme eklerinin çoğu yüzyıllarca işletilmediği için, işlekliğini yi-
tirdi ve bunlara kimi dilcilerce, “işlek değildir” yaftası yapıştırıldı. 

Dilin ‘tabii bir vasıta’ ve ‘canlı bir varlık’ olduğu yolundaki eskimiş ve yanlış 
görüşü savunmakta direnen, Türkçeyi özleştirmeye çalışanları, ‘müdahaleci’ ve 
‘uydurmacı’ olmakla suçlayan kimi dilciler, bu sonucu doğal karşılıyor olabilirler. 
Ama bunlar Atatürk’ün başlattığı dil devrimine, dili özleştirme akımına karşı ol-
dukları halde, Atatürkçü olduklarını ileri süremezler. Çünkü, dil devrimi kadar 
hiçbir şey Atatürkçülük için bir ölçüt niteliğinde olamaz. Gerçek Atatürkçüler, dil 
devriminden, dil özleşmesinden yanadırlar, olmak zorundadırlar. Bir kimse dil 
devriminden, dil özleşmesinden yana değilse, gerçek Atatürkçü değildir; Osman-
lıcacıdır. Osmanlıcıdır, Türk-İslamcıdır. 

Gerçek Atatürkçü ve dil devrimi savunucusu, değerli dost, ünlü Türkolog 
Fahir İz’e Ankara’dan saygılar, sevgiler ve esenlikler. Nice nice yıllara ve araştır-
malara!  
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ON SOME HOMOPHONOUS SUFFIXES IN MODERN TURKISH 
 
It is a well-known fact that due to various phonetic developments two or 

three originally different suffixes may have converged, i.e., may have acquired 
the same or identical phonetic shape in the modern language. This phonetic 
phenomenon may sometimes cause difficulties for a linguist or a grammarian 
who attempts to write a descriptive grammar of that particular modern lan-
guage. He may regard, for example, two or three historically different suffixes as 
one and the same suffix, especially if he is not well-informed of the history of 
that particular language and the principles of general linguistics. It would, of 
course, be a great mistake for a linguist to regard and describe two or three his-
torically and functionally different suffixes as one and the same suffix. 

Errors of this kind are unfortunately found in the grammars of Modern 
Turkish written by well-known native grammarians and Turkologists. To illus-
trate this, I will quote some passages from Gencan’s, Banguoglu’s and Ergin’s 
grammars with regard to the description of certain derivational suffixes. 

I will begin with the suffix +ar-/+er- forming verbs from nominal roots. On 
this suffix Gencan says as follows: 

“266. -er ekiyle türemiş eylemler: I. mor-armak, boz-armış, ağarıyor, 
göğerdi, önermek, evermek, başardılar, tozarmak, suvarmak, otarmak 
(otlatmak)..., II. kızıl-kızarmak, sarı-sararmak, kara-kararmış... 

Türeyişi: -er eki az işlektir. Örnekler şöyle türemiştir: 
I. Örneklerde ek, bir heceli sözcüklere gelmiştir. 
II. İki heceli sözcüklerde, -er eki gelince ikinci sesli harfle sonrası düşüyor: 

kızıl-kız-armak, sarı-sar-armak.1 

Not. Su’dan suvarmak türemiştir. Bu, su’yun eski söylenişine uygundur.  
Anlamı: Bu ekle türemiş eylemlerin: 
a) Adlardan olanları geçişli; 
b) Sıfattan olanları geçişsizdir.” (Gencan 1971: 256-257)2 

                                                             
1  Gencan’s view on the formation of the verbs kızar- and sarar- is of course wrong. 

The verb kızar- “to become red” is derived from the extinct nominal root *kız “red” 
and sarar- “to turn yellow” goes back to Old Turkic sargar- which is a regular 
denominal verb in {+Er-} derived from Old Turkic sarıg “yellow”.  

2  Gencan’s statement to the effect that the verbs derived from substantives are 
transitive and those derived from adjectives are intransitive (adlardan olanları ge-
çişli, sıfatlardan olanları geçişsizdir) is wrong, because we have intransitive verbs 
like pusar- “to become misty or hazy” and tozar- “to become dust, go to powder” 
deriving from the substantives pus “mist, haze” and toz “dust” respectively.  
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On the same suffix Banguoğlu states as follows: 
“Bu ek -e- fiillerine ettiren görünüşü yapan -ir- ekinin gelip kaynaşmasıyla 

meydana gelmiş bir birleşik sayılır. Gerçekten ettiren anlatımına uygun olarak 
isimlere gelip bir mikdar (!) geçişli fiiller yapar: başarmak, becermek, evermek, 
gözermek, otarmak, suvarmak, onarmak, fakat geçişsiz gölermek, yaşarmak, 
tozarmak gibi. 

-er- eki oluşmasındaki ettiren anlatımına uymayan bir kullanışta daha canlı 
görünür. O da renk sıfatlarından ve düşmeli olarak ‘o renge dönme’ anlatımında 
geçişsiz fiiller yapmasıdır: ağarmak, kararmak, kızarmak, sararmak, bozarmak, 
göğermek, yeşermek, morarmak, pusarmak gibi. 

Bu iki kullanışta -er- ekinin aynı kaynaktan gelip gelmediği araştırılmalıdır.” 
Banguoğlu 1986: 208)3. 

Finally, Ergin makes the following statement on the suffix -ar-/-er-: 
“İşleklik sahası sınırlıdır. Daha çok renk isimlerinden fiil yapar: ağ-ar-, 

boz-ar-, mor-ar-, göğ-er-, yeş-er- (yaş-ar-), kız-ar-, sar-ar- (sa-rıg-ar-), on-ar-, 
yaş-ar-, baş-ar-, ev-er-, kar-ar- (kara-ar-)” (Ergin 1986: 250). 

In the three descriptions above the two {-Er-} suffixes of Modern Turkish 
have been confused and regarded as one and the same suffix. This error has re-
sulted from two deficiencies on the part of the three authors: l) Lack of a good 
linguistic background, 2) lack of a sound information about the history of Turk-
ish or Old Turkic. 

A competent student of Modern Turkish would at one glance realize that all 
these examples cannot be regarded as derivatives formed by one and the same 
suffix, because while verbs like ağar-, bozar-, morar-, göğer-, karar-, sarar-, 
yaşar-, yeşer- etc. are intransitive, başar-, ever-, onar-, atax-, suvar- etc. are tran-
sitive verbs. Since in Turkish a verb is either transitive or intransitive, i.e., a tran-
sitive verb cannot be intransitive at the same time or vice versa, the suffix {-Er-} 
in the second group of examples cannot be of the same origin as the suffix {-Er-} 
in the first group of examples. 

In fact, this is the case. A Turkologist or anyone who has a good knowledge 
of Turkish would and should know that while the suffix {-Er-} of the intransitive 
verbs goes back to the suffix {-Er-} in Old Turkic, the suffix {-Er-} of the transitive 
verbs like başar- goes back to the suffix {-GEr-} in other words, in Old Turkic 
there were two phonetically and functionally different denominal verbal suffixes. 

                                                             
3  It goes without saying that Banguoğlu’s view with regard to the structure of the 

suffix -er- (which one?) is erroneous, for all the verbs derived with the suffix {+Er-} 
I are intransitive and the suffix {+Er-} I goes back to Old Turkic {+GEr-} which 
cannot obviously be regarded as a compound consisting of the denominal verbal 
suffix {+E-} and the causative {-Ur-}. 
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In the course of time, due to the phonetic changes, the initial /g/ in the suffix 
{-GEr-} has been lost and the suffix became phonetically identical with the suffix 
{-Er-} of Old Turkic: Old Turkic başgar- “to lead, guide; to bring to a successful 
conclusion, complete”>Modern Turkish başar-, otgar- “to pasture”>otar-, 
suwgar- “to water (livestock), to irrigate or water (land)”>suvar-, etc. The verb 
onar- “to repair” too goes back to an older and original *oñgar- “to make some-
thing better; to improve, correct” (<oñ “right, correct”). Although not attested in 
the old texts and modern languages, the verb ever- “to marry, give in marriage” 
too must go back to an older and original *ewger-. 

Consequently, a linguist or a grammarian who attempts to write a grammar 
of Modern Turkish must distinguish between these two suffixes by labelling 
them the suffix {-Er-} I and the suffix {-Er-} II. 

Another such confusion occurs in the case of deverbal nouns in {-I}. Ergin, for ex-
ample, gathers, under this title a large group of derivatives of different origins. On this 
suffix (!) he states as follows: “Bugün çok işlek bir fiilden isim yapmak eki haline 
gelmiştir. Oldukça yeni bir ektir. Eskiden bu ek başka ve değişik şekillerde karşımıza 
çıkar. Ama bugün böyle bir ek karakterindedir: yaz-ı, yap-ı, ayr-ı, kork-u, asıl-ı, bükül-ü, 
dikil-i, ekil-i, gömül-ü, seril-i, takıl-ı... (Ergin 1986: 258). 

First of all, it should be made clear right away that forms like asılı, dikili, 
ekili, gömülü etc. are not and cannot be regarded as deverbal nouns (adjectives) 
derived from passive stems, as it will be understood from similar forms like 
dayalı “propped up, leaning against”, döşeli “furnished”, kapalı “closed”, etc., 
since the verbal stems *dayal-, *döşel- and *kapal do not exist in the language. It 
is well known that such verbal adjective (participles) in {-(I)II} go back to older 
and original forms in {-(I)G+lIG}, not to those in {-(I)l-IG}. Historical examples 
like kuruglug (ya) “a strung (bow)”, busuglug (yagı) “a hidden enemy” and 
tutuglug (yer) “a place occupied by evil spirits” etc. in MK prove beyond any 
doubt that such forms are not derived from passive stems, but they are derived 
from verbal nouns in {-(I)G}PLUS the Old Turkic adjectival suffix {-lIGJ although 
a compound suffix historically, it has been a single independent participial suffix 
in Modern Turkish and should be written morpho-phonemically as {-(I)lI}4. 

The rest of the examples given by Ergin are of at least two different origins: 
1. Nouns like yazı (if it means “writing”), yapı, batı, yatı, yakı, dizi etc. are 

derived with the suffix {-(I)G}; 
2. Forms like ayrı, aşırı and götürü are old gerunds in {-U}, it is for this rea-

son that some of these forms still function adverbially and postpositionally, e.g. 

                                                             
4  Banguoğlu’s view with regard to the origin of the participial suffix {-(I)1I} cannot be 

accepted, because forms like *ekilig, *tikilig etc. do not occur in Old Turkic. 
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deniz aşırı “overseas”, gün aşırı “every other day”, ayrı yaşa- “to live apart”, 
götürü al- “to buy in the lumps, to buy as a whole”, etc. 

The verbal nouns in {-(I)G} in Old Turkic are generally substantives denot-
ing results of actions, e.g. agrıg “ache, pain” (<agrı- “to ache”), buşug “anger” 
(<buş- “to become angry”), kapıg “door, gate” (<kap- “to close, shut”), kelig 
“coming” (<kel- “to come”), satıg “selling, sale” (<sat- “to sell”), tapıg “service” 
(<tap- “to serve”), bitig “writing, letter, book” (<biti- “to write”), tatıg “taste” 
(<tat- “to taste”) etc. Some of the derivatives in {-(I)G} are adjectives or passive 
and active participles: arıg “clean”(<arı- “to be clean”), isig “höt” (<isi- “to be-
come hot”), ölüg “dead” (<öl- “to die”), tirig “alive” (<tir- “to live”) etc. 

Old Turkic gerunds in {-I} and {-U} on the other hand were generally used as 
adverbs and postpositions, e.g., udu “and” (<ud- “to follow”), aşnu “first, before” 
(<aşun- “to exceed, surpass”), aşru “very much, extremely” (<aşur- “to cause to 
exceed”), tegi “up to, as far as, until” (<teg- “to arrive”), togru “straight, upright” 
(<togur- “to cause to go straight” ötrü, ötürü “then, thereupon; because of, fol-
lowing on” (<ötür- “to cause to pass through”), etc. 

Such being the case in Old Turkic and Modern Turkish, these two kinds of deriva-
tives cannot be treated together and cannot be discussed under a single {-I}. suffix. 
They should be separated and dealt with under two {-I} suffixes labeled {-I} I and {-I} 
II. Incidentally, it should be reminded that the suffix {-I} I coming from Old Turkic 
{-(I)G} has a zero allomorph in Modern Turkish occurring in nouns derived from 
dissylabic verbal stems ending in a vowel: boya “paint” (<boyag)<boya- “to paint”, 
damla “drop”(<tamlag)<tamla- “to drip”, kışla “winter quarters” (<kışlag)<kışla- “to 
spend the winter”, kuru “dry” (<kurug)<kuru- “to become dry”, ekşi “sour” 
(<ekşig)<ekşi- “to become sour”, etc. No mention is made of this zero allomorph in 
Ergin’s and Gencan’s grammars. 
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TÜRK DİL VE DİYALEKTLERİNİN YENİ BİR TASNİFİ 
 

Türk dil ve diyalektlerinin tasnifi sorunu, Türk dilbiliminin bugüne kadar 
doyurucu ve kandırıcı bir şekilde çözümlenmemiş ve aydınlığa kavuşturulmamış 
sorunlarından biri, belki de birincisi ve en önemlisidir. Geçen yüzyılın başların-
dan son zamanlara kadar yapılmış olan yirmiyi aşkın tasnif denemesi, aralarında 
başarılı olanları bulunmakla birlikte, genellikle karışık, çelişkili, eksik ve hatalı 
olup ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Son yıllarda İran’da arkaik özellikler gös-
teren bir Türk dilinin, Halaççanın, keşfedilmiş olması işi büsbütün karıştırmış, 
Türk dil ve diyalektlerinin yeniden tasnif edilmesini, hiç değilse yürürlükte olan 
tasniflerin bir kez daha gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Bugünkü Türk dil ve diyalektlerinin yeni bir tasnifine girişmeden önce şim-
diye kadar yapılmış tasnif denemelerinin bir tenkidini yapmak, kusurlu ve başa-
rılı taraflarını belirtmek yerinde olacaktır. XIX. yüzyıl başlarında son yıllara ka-
dar yapılmış yirmi küsür tasnif denemesi beş grupta incelenebilir: 

 

A. Radloff’a kadarki tasnif denemeleri;  

B. Radloff’un tasnif denemesi; 

C. Samoyloviç’ e kadarki tasnif denemeleri;  

D. Samoyloviç’in tasnif denemesi;  

E. Samoyloviç’ten sonraki denemeler. 
 

A. Radloff’a Kadarki Tasnif Denemeleri 

Türk dil ve diyalektleri Radloff’a kadar sırasıyla Adelung (1806), Klaproth 
(1823), Balbi (1826), Palmblad (1827), Hammer (1,836) ve Berezin (1840) ta-
rafından tasnif edilmek istenmiştir. “Edilmek istenmiştir” diyorum, çünkü bu ilk 
tasnif denemeleri, Berezin’inki dışında, gerçek birer dil tasnifi olmayıp Türk ka-
vim ve kabilelerini türlü adlar altında sıralayan etnik tasnif denemelerinden iba-
rettir. Adı geçen müellifler içinde sadece Berezin bazı seslik (phonetic) ve dillik 
(linguistic) ölçütlere dayanarak Türk dil ve diyalektlerini tasnif denemesine gi-
rişmiştir. 

Berezin’in tasnifi şöyledir: 

I. Çağatay ya da Doğu Grubu (Türkistan): Uygur, Koman, Çağatay, Özbek, 
Türkmen (Türkistan), Kazan (yazı dili). Bu grubun başlıca özellikleri şunlardır: 
1. Söz başında t- bulunması, 2. Söz sonunda -z yerine -s bulunması (barmas “git-
mez”), 3. Şimdiki zamanın -ar/-er sıfat-fiil eki ile kurulması. 
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II. Tatar ya da Kuzey Grubu (Kıpçak): Kırgız, Başkurt, Nogay, Kumuk, Kara-
çay, Mişer, Sibirya. Bu grubun başlıca özellikleri şunlardır: 1. Şimdiki zamanın 
-a/-e zarf-fiil eki ile kurulması, 2. Öbür gruplarınkinden farklı gramer şekillerinin 
bulunması. 

III. Türk ya da Batı Grubu: Dağıstan, Azerbaycan, Kırım, Anadolu, Rumeli (İs-
tanbul). Bu grubun başlıca özellikleri ise şunlardır: 1. -ar/-er sıfat-fiil ekinin şim-
diki zaman ve diğer zamanlar için kullanılması, 2. Arapça ve Farsça kelimelerin 
çokluğu, 3. Arkaik şekillerin daha az korunmuş olması. 

Hemen belirtelim ki Berezin’in bu tasnif denemesi son derece yetersiz, eksik 
ve çelişkilidir. Çuvaşça, Yakutça, Kazakça vb. gibi birçok Türk dili tasnifte yer al-
madığı gibi Berezin’in kullandığı seslik ve dillik ölçütler de ayırdedici 
(distinctive) değildir. Örneğin, I. grubun özelliklerinden olan söz başında d- yeri-
ne t- bulunması II. grubun da özelliğidir. Bunun gibi, şimdiki zaman sadece 1. 
grupta değil, III. gruba giren dil ve diyalektlerde de -ar/-er eki ile kurulur. Ayrıca, 
Berezin’in Türkmenceyi I. gruba sokması kendi koyduğu seslik ölçüte aykırıdır; 
çünkü Türkmencede söz başında t- yerine d- vardır. 

 

B. Radloff’un Tasnif Denemesi  

Türk dilbiliminin kurucusu Wilhelm Radloff’un “Kuzey Türk Dillerinin Ses 
Bilgisi” adlı eserinde yayımlanan ve “Türk diyalektlerinin ses özelliklerine göre 
tasnifi” adını taşıyan denemesi, daha önceki tasnif denemelerine bakarak, çok 
daha bilimsel ve ayrıntılıdır. Radloff Türk diyalektlerini dört gruba ayırmıştır: 

I. Doğu Diyalektleri: 1. Asıl Altay diyalektleri (Altay, Teleüt), 2. Baraba diya-
lekti, 3. Kuzey Altay diyalektleri (Lebed, Şor), 4. Abakan diyalektleri (Sagay, 
Koybal, Kaç, Yüs ve Kızıl, Küerik (Çolım), Soyen, Karagas, Uygur); 

II. Batı Diyalektleri: 1. Kırgız diyalektleri (Kara-Kırgız, Kazak-Kırgız, Ka-
ra-Kalpak), 2. İrtiş diyalektleri (Turalı, Kurdak, Tobol ve Tümen), 3. Başkurt di-
yalekti (Ova Başkurtçası, Dağ Başkurtçası), 4. Volga ya da Kuzey Rusya diyalekt-
leri (Mişer, Kama, Simbir, Kazan, Belebey, Kasım); 

III. Orta Asya Diyalektleri: I. Tarançi, Hami, Aksu, Kaşgar; Çağatay diyalekt-
leri (Kuzey Sari, Hokand, Zerefşan, Buhara, Hive); 

IV. Güney Diyalektleri: 1. Türkmen, 2. Azerbaycan, 3. Kafkasya diyalektleri, 
4. Anadolu diyalektleri (Hüdavendigar diyalekti, Karaman diyalekti), 5. Kırım di-
yalekti (Karaim), 6. Osmanlı diyalekti. 

Radloff’un tasnifi, görüldüğü gibi, sadece dilleri değil diyalektleri de içine 
alması bakımından çok ayrıntılı bir tasnif denemesidir. Radloff türlü gruplara 
soktuğu Türk diyalektlerinin ses özellikleri hakkında geniş bilgiler vermiş, ünlü 
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ve ünsüz sistemlerindeki değişiklikleri örneklerle belirtmiştir. Ne var ki 
Radloff’un türlü diyalektler için verdiği ses özellikleri ayırdedici değil, niteleyici 
özelliklerdir. Örneğin, Asıl Altay diyalektlerinin ses özellikleri arasında zikrettiği 
dudak çekimi (o-a yerine o-o, ö-e yerine ö-ö) büzülme sonucu uzun ünlü meyda-
na gelmesi (saqal>saγal>sāl, /ç/ sesinin ünlüler arası durumda kendisini koru-
ması (içip, pıçak, vb.) vb. gibi özellikler ayırdedici olmayıp niteleyicidir. Bunlar-
dan birçoğu Radloff’un II. gruba soktuğu Kırgızcanın özellikleri arasındadır. 

 

Radloff'un Türk dillerini (kendi deyimi ile, diyalektlerini) tasnifi şöyle tenkit 
edilebilir: 

1. Tasnifte Türk dilleri ayırdedici seslik ölçütlere göre gruplandırılmamış, 
coğrafi bir sınıflamadan sonra her grubun ve her gruba giren diyalektlerin ses 
özellikleri belirtilmiştir. 

2. Bu yöntemin bir sonucu olarak belli bir gruba aitmiş gibi görünen özellik-
ler başka bir grubun da özellikleri olmaktadır (Örneğin I. gruba giren Asıl Altay 
diyalektleri ile II. gruptaki Kırgızcanın özellikleri). 

3. Tasnifte Yakutça ve Çuvaşçaya yer verilmemiştir. 
 

C. Samoyloviç’e Kadarki Tasnif Denemeleri 

Radloff’tan sonra Türk dil ve diyalektleri sırasıyla Vámbéry (1885), Katanov 
(1894), Aristov (1896), Cahun (1896), Korş (1910), Ramstedt (ı 9 17), Németh 
(1917) ve Bogoroditskiy (1922) tarafından tasnif edilmiştir. Bunlardan ilk dördü 
dillik tasnifler olmayıp, Radloff’tan önceki ilk tasnif denemeleri gibi, etnik tasnif-
lerdir. Bu nedenle burada söz konusu edilmeyeceklerdir. 

Samoyloviç’ten önceki tasnif denemelerinin Ramstedt’inkinden sonra en 
önemlisi Korş’unkidir. Korş Türk dil ve diyalektlerini tasnif etmek için biri seslik 
öbürü de şekillik (morphologic) olmak üzere iki dillik ölçüt kullanmıştır: 1. Tek 
heceli sözlerin sonundaki ve ek başındaki /g/ sesinin durumu, 2. Şimdiki zama-
nın kuruluşu. Korş bu iki ölçüte göre Türk dil ve diyalektlerini dört gruba ayır-
mıştır: 

1. Kuzey Grubu: Bu grupta tek heceli sözlerin sonundaki /g/ fonemi /v/ye 
değişir (tag>tav “dağ”); şimdiki zaman ise -a/-e zarf-fiil eki ile, bazan da bunu 
takip eden bir yardımcı fiille kurulur (kel-e turur men “geliyorum”). Korş bu 
gruba Radloff’un Batı grubuna giren dil ve diyalektleri sokmuştur: Kara-Kırgız 
(Kırgız), Kazak-Kırgız (Kazak), Kara-Kalpak, İrtiş diyalektleri (Tura, Kūrdak, 
Tobol ve Tümen), Başkurt diyalekti, Volga Havzası diyalektleri. 



322  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

2. Doğu Grubu: Bu grupta /g/ sesi her iki durumda (tek heceli sözlerin so-
nunda ve ek başında) korunmuştur; şimdiki zaman -ar/-er sıfat-fiil eki ile kurulur 
(kel-ür men “geliyorum”). Korş bu gruba eski yazı dillerinden Orhon ve Yenisey 
anıtları dilini, Uygurcayı, Çağataycayı ve Kumancayı, yeni diyalektlerden de 
Karagasçayı ve bazı kayıtlarla Koybal, Sagay ve Salar diyalektlerini sokmaktadır. 

3. Batı Grubu: Bu grupta ek başındaki /g/ sesi düşer (kalgan>kalan); şimdi-
ki zaman, Doğu grubunda olduğu gibi, -ar/-er sıfat-fiil eki ile kurulur. Korş bu 
gruba şu diyalektleri sokar: Türkmen, Azerbaycan, Kafkasya, Anadolu, Kırım 
(Karaim diyalekti), Osmanlı. 

4. Karışık Grup: Kuzey ve Doğu grupları arasında yer alan bu grup iki alt 
gruba ayrılır: a. Tarançi, Hami, Aksu, Kaşgar ve Çağatay diyalektleri; b. Yakutça 
ve Çuvaşça. 

Korş’un Türk dil ve diyalektlerini tasnif etmek için bulduğu seslik ölçütler 
gerçekten dikkate değer. Tek heceli sözlerin sonundaki /g/ foneminin durumuna 
göre g>w (taġ>taw) gelişmesinin bulunduğu Kuzey (Kıpçak) grubu öbür Türk 
dil ve diyalektlerinden ayrılmaktadır. Ek başındaki /g/ sesinin korunup korun-
mamasına göre de Batı grubu öbür gruplardan ayrılabilmektedir. 

Korş’un tasnifi şöyle tenkit edilebilir: 

1. Kullanılan iki seslik ölçüde sadece iki grup ayrılabilmekte, bu iki ölçüt 
öbür iki grup için işe yaramamaktadır. Bunlar için başka seslik ölçütlerin bulun-
ması gerekirdi. 

2. Geniş zamanın kuruluşu sadece Kuzey (Kıpçak) grubunu öbürlerinden 
ayırmakta (bu grup taġ>taw gelişmesi ile zaten öbürlerinden ayrılmış bulun-
maktadır), öbür grupları birbirinden ayırmakta işe yaramamaktadır. 

3. Son olarak, Korş’un “Karışık grup” diye adlandırdığı IV. grupta Yeni Uygur 
diyalektleri (Tarançi, Hami, Aksu, Kaşgar vb.) ile Yakutça ve Çuvaşçanın hiçbir 
yakınlığı olmadığı gibi, Yakutça ve Çuvaşça da birbirinden tamamıyla ayrı iki 
Türk dilidir. 

Ramstedt’in Tasnifi  

Samoyloviç’ten önceki tasnif denemelerinin en önemlisini ünlü Mongolist ve 
Altayist Ramstedt yapmıştır. Ramstedt’in Türk dillerini tasnif etmek için kullan-
dığı ölçütler şunlardır: 1. Tek heceli sözlerin sonundaki ag ses grubunun duru-
mu, Eski Türkçedeki /d/ foneminin korunması ya da /z/ ve /y/ seslerine geliş-
mesi, 3. Söz başındaki /t/ sesinin durumu. Ramstedt bu ölçütlere göre Türk dil 
ve diyalektlerini şöyle tasnif etmiştir: 

I. Çuvaş Dili (taġ>tu “dağ”) 
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II. Yakut Dili (taġ>tıa “orman”) 

III. Kuzey Grubu: 

1. d- alt grubu (taġ>tag): Uranhay, Soyot; Karagas 

2. z- alt grubu: Koybal, Şor; Çolım 

3. y- alt grubu (tag>tō ya da tū): Baraba; Altay (Altay (Altay Kalmıkları, Te-
leüt, Lebed, Kumandı) 

IV. Doğu Grubu (d>y, taġ>taġ): Sart (Buhara, Hive); Doğu Türkistan 
(Yarkend, Kâşgar, Turfan, Hami, Tarançi, Çağatay) 

V. Batı Grubu (taġ>taw, d>y): Kırgız, Kazak, Kara-Kalpak, Nogay, Kumuk, 
Karaçay, Balkar, Karaim, Volga diyalektleri (Tatar, Mişer), Başkurt 

VI. Güney Grubu (taġ>daġ, dā, d>y): Türkmen (Türkmenistan, Stavropol), 
Türk ya da Osmanlı. 

Ramstedt’in tasnifi, kullandığı ölçütlerin az olmasına rağmen, görüldüğü gi-
bi, oldukça ayrıntılı ve gerçeğe yakındır. Bu tasnifin en önemli yeniliği Çuvaşça 
ile Yakutçayı ayrı birer Türk dili olarak birbirlerinden ve öbür Türk dil ve diya-
lektlerinden ayırmış olmasıdır. Bununla birlikte, tasnifin hatalı tarafları da yok 
değildir. Ramstedt’in tasnifi şöyle tenkit edilebilir: 

1. Tek heceli sözlerin sonundaki ag ses grubunun durumu ölçüt olarak alın-
mış olduğu halde, taġ>tō/tū gelişmesi gösteren Altay diyalektleri bu gelişmenin 
görülmediği d- ve z- alt grupları ile birlikte aynı gruba (Kuzey grubuna) sokul-
muştur. 

2. Kırgızca, aġ ses grubunun aw’a değiştiği Batı grubu dilleri arasına dahil 
edilmiştir. Oysa, bu ses grubu Kırgızcada da ō’ya gelişmiştir (taġ>tō, baġ>bō, 
saġ>sō, vb.). 

3. Çuvaşça ile Yakutçanın tasnifte ayrı birer grup olarak yer almaları çok 
doğru olmakla birlikte bunları birbirinden ve öbür Türk dillerinden ayıran ses 
özellikleri belirtilmemiştir. 

Macar Türkologu Németh’in 1917’de yayımlanan Türkçe gramerinin giriş 
bölümünde verdiği Türk dilleri tasnifi son derece basit ve yetersizdir. Németh 
Türk dil ve diyalektlerini söz başındaki /y/ foneminin durumuna göre iki gruba 
ayırmıştır: 

I. S- Grubu (yani söz başındaki /y/ sesini /s/ye çeviren diyalektler): 

1. Yakutça 

2. Çuvaşça (burada ayrıca Türkçe ş sesi l olur) 
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II. Y- Grubu (yani söz başındaki /y/ sesini koruyan diyalektler): Bu gruba 
eski Kök-Türk, Uygur ve Kuman yazı dilleri ile bugünkü bütün Türk diyalektleri 
girmektedir. 

Németh’in bu tasnifi şöyle tenkit edilebilir: 

1. Tasnifte kullanılan tek seslik ölçüt ayırıcı değil, birleştiricidir. 

2. Bu birleştirici ölçüt Yakutça ile Çuvaşçayı yakın akraba gibi göstermekte-
dir. Oysa, bu iki dil birbirinden tümüyle farklıdır. 

3. Söz başındaki /y/ sesi II. gruptaki dillerden Altaycada /d/, Kırgızcada /c/, 
Kazakçada /j/, Karaçay-Balkarcada /dz/ ile temsil edilmektedir. 

4. Bugünkü Türk dillerinin tasnifine Eski Türkçenin ve öbür tarihi yazı dille-
rinin dahil edilmesi yöntem bakımından yanlıştır. 

 

D. Samoyloviç’in Tasnifi 

Böylece, Türk dil ve diyalektlerini tasnif etmek için en çok seslik ölçüt kulla-
nan ve bugün kullanılan tasniflerin birçoğunun esası olan Samoyloviç tasnifine 
gelmiş bulunuyoruz. 

Samoyloviç, Radloff’un ve Korş’un tasnif denemelerinden yararlanmak ve 
kendisinin koyduğu bazı seslik ölçütlere de dayanmak suretiyle Türk dillerinin ye-
ni bir tasnifini yapmıştır. Samoyloviç’in tasnifinde dayandığı ölçütler şunlardır: 

1. z>r değişmesi (toḳuz>tĭhĭr “9”) 

2. d>r/d/y değişmesi (adaḳ>>ura “ayak”) 

3. bol->ol- değişmesi 

4. -aġ>-ĭv/-u, -aġ>-aw değişmesi (taġ>tĭv/tu>taw>taġ/daġ)  

5. -ıġ>-ı, -ıġ, -ıḳ, -ı değişmesi (çok heceli sözlerin sonunda)  

6. -ġan>-nĭ, -ġan, -an değişmesi (ḳalġan>yulnĭ,>ḳalan) 

Samoyloviç bu altı seslik ölçüte dayanarak Türk dillerini altı gruba ayırmıştır: 

I. r- grubu (Bulgar): Bu grubun özellikleri şunlardır: I. z>r (toḳuz>tĭhĭr), 2. 
d>r (adaḳ>ura), 3. bol->pul-, 4. -aġ>-ĭv/-u (taġ>tĭv/tu), 5. -ıġ>-ĭ, 6. -ġan>-nĭ. 
Bu gruba eski Bulgar dili (Volga Bulgarcası, Tuna Bulgarcası) bugünkü Çuvaşça 
girer. 

II. d- grubu (Uygur, Kuzey Doğu): Bu grubun özellikleri şunlardır: 1. z 
(toḳuz), 2. d (adaḳ), 3. bol-, 4. ı-aġ (taġ), 5. -ıġ (taġlıġ), 6. -ġan (ḳalġan). 
Samoyloviç /d/ foneminin değişik gelişmesine (d, t, z) göre bu grubu üç alt gruba 
ayırmıştır: 

A. d- alt grubu: Eski dillerden Orhon Türkçesi ve Uygurca, bugünkü dillerden 
(Soyot ya da Urenhay), Karagas ve Salar diyalektleri. 
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B. t- alt grubu: Yakutça 

C. z- alt grubu: Sarı Uygur, Kamasin, Koybal, Sagay, Kaça, Beltir, Şor, Kızıl, 
Küerik. 

III. taw- grubu (Kıpçak, Kuzey-Batı): Bu grubun özellikleri şunlardır: 1. z 
(toḳuz), 2. d>y (adak>ayak), 3. bol-, 4. -ag>aw (taġ>taw), 5. -ıġ>-ı 
(taġlıġ>tawlı), 6. -ġan (ḳalġan). Bu gruba eski yazı dillerinden Kıpçakça ile şu 
yeni diyalektler girer: Altay, Teleüt, Kumandı, Kırgız, Kumuk, Karaçay, Balkar, 
Tobol, Baraba, İç Rusya diyalektleri, Mişer, Başkurt, Kırım (güney kıyıları dışın-
da), Karaim, Nogay, Kazak. 

IV. taġlıḳ- grubu (Çağatay, Güney-Doğu): Bu grubun özellikleri şunlardır. 1. z 
(toḳuz), 2. d>y (adaḳ>ayaḳ), 3. bol-, 4. -aġ (taġ), 5. -ıġ>-ıḳ (taġlıġ>taġlıḳ), 6. 
-ġan (ḳalġan). Bu gruba eski yazı dillerinden Çağatayca ile bugünkü dil ve diya-
lektlerden Doğu Türkistan diyalektleri Sarı Uygur ve Salar diyalektleri dışında, 
Batı Türkistan diyalektleri (Hive ve Sart diyalektleri dışında) ve Özbekçe 
(Fergana, Taşkent, Semerkand ve Buhara) girer. 

V. taġlı- grubu (Kıpçak-Türkmen, Orta): Bu grubun özellikleri şunlardır: 1. z 
(toḳuz), 2. d>y (adaḳ>ayaḳ), 3. bol-, 4. -aġ (taġ), 5. -ıġ>-ı (taġlıġ>taġlı, 6. -ġan 
(ḳalġan). Bu gruba şu diyalektler girer: Tomsk ili (Çolım, Abin, Çernevo), Güney-Batı 
grubu özellikleri ile karışık diyalektler (Hive Özbekçesi ile Sart Özbekçesi). 

VI. ol- grubu (Türkmen, Güney-Batı): Bu grubun özellikleri şunlardır: 1. z 
(doḳuz) 2. d>y (adaḳ>ayaḳ), 3. ol-, 4. -aġ (taġ>daġ), 5. -ıġ>ı (taġlıġ>daġlı), 6. 
-ġan>-an (ḳalġan>ḳalan). Bu gruba şu diyalektler girer: Hive Cumhuriyeti halkı, 
Buhara Cumhuriyeti halkı, Afganistan Türkistanı diyalektleri, Türkmenistan 
Cumhuriyeti, İran (Azerbaycan, Esterabad, Horasan vb.), Ermenistan Cumhuri-
yeti, Gürcistan Cumhuriyeti, Anadolu, Kuzey Suriye, İstanbul, Balkan yarımadası, 
Besarabya, Kırım (güney kıyılan), Türkmen (Stavropol=Kuzey Kafkasya, 
Astırhan). 

Samoyloviç’in tasnifi, görüldüğü gibi, son derece ayrıntılıdır. Bununla birlik-
te, bu tasnif bugün için eskimiş ve geçerliğini yitirmiştir. Samoyloviç’in tasnifi 
şöyle tenkit edilebilir: 

1. Tasnifte Yakutçanın d- grubuna (II. gruba) sokulması yanlıştır; çünkü Ya-
kutça bu gruba uymamaktadır: -ag ses grubu II. gruba giren dil ve diyalektlerde 
korunduğu halde Yakutçada -ıa ikiz ünlüsü ne gelişmiştir. (taġ>tıa, baġ>bıa, 
vb.); ayrıca, çok heceli sözlerin sonundaki -ıġ ses grubu Yakutçada korunmuş 
olmayıp uzun -ī ünlüsüne gelişmiştir (sarıġ “sarı”)>arī “tereyağı”, satıġ>atī, vb.), 
eski yükleme (belirli nesne) eki -ıġ ise, bilindiği gibi -ı olmuştur (at-ıġ>at-ı, vb.). 
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2. /d/ foneminin durumu ölçüt olarak alındığı halde d>t gelişmesi gösteren 
Yakutça ile d>z gelişmesinin gerçekleştiği diyalektler bu sesi koruyan dil ve di-
yalektler arasında yer almıştır. 

3. Tasnifte hem eski hem de yeni Türk dil ve diyalektlerine yer verilmesi bir 
yöntem yanlışıdır; çünkü, böylece doğal olarak d- grubuna sokulan Eski Türkçe 
(Orhon Türkçesi, Uygurca) yalnız bu gruba giren Soyon (Tuva) dilinin ve 
Karagas diyalektinin değil, Çuvaşça dışındaki bütün Türk dil ve diyalektlerinin 
de atasıdır. 

4. Salar diyalektinin d- grubuna sokulması yanlıştır; çünkü bu diyalekt, bi-
lindiği gibi, bir y- diyalektidir (adaḳ>ayaḳ). 

5. Nihayet, Tatarca, Altayca, Kazakça, Kırgızca vb. gibi birbirinden farklı bir-
çok dilin bir grupta (taw- grubunda) toplanması da doğru değildir. Örneğin, -aġ 
ses grubu Kırgızcada -ō (taġ>tō), Altaycada ise -ū olmuştur (taġ>tū). 

Bu yanlış ve eksiklerine rağmen, Samoyloviç tasnifinin kendinden sonraki 
birçok tasnif denemelerine temel olarak alındığını kaydedelim. 

 

E. Samoyloviç’ten Sonraki Tasnif Denemeleri  

Türk dil ve diyalektleri Samoyloviç’ten sonra şu bilginlerce sınıflandırılmış-
tır: Bogoroditskiy (1934), Ligeti (1941), Räsänen (1949), Baskakov (1952), 
Benzing (1959), Menges (1950) and Poppe (1965). 

Bunlardan Bogoroditskiy hiçbir ölçüt kullanmaksızın Çuvaşça dışındaki 
Türk dili ve diyalektlerini yedi gruba ayırmıştır: I. Kuzey-doğu grubu, II. Hakas 
(Abakan) grubu, III. Altay grubu, IV. Batı Sibirya grubu, V. Volga-Ural grubu, VI. 
Orta Asya grubu, VII. Güney-Batı (Türk) grubu. Görüldüğü gibi, bu tasnif, II. ve 
III. gruplar dışında coğrafi adlar taşımaktadır. Bundan anlaşılabileceği gibi, dillik 
ölçütlere göre değil dil ve diyalektlerin coğrafi dağılımına göre yapılmış bir tas-
niftir. Böyle bir tasnifte pek çok yanılmalar olacağı doğaldır. Nitekim, Yakutça, 
Tuvaca ve Karagas diyalekti ile bir grupta, bir z- yani azaḳ diyalekti olan ve Ha-
kasça ile bir grupta olması gereken Sarı Uygurca Orta Asya grubundadır. Bunun 
gibi, Kıpçak grubuna giren Karaçay, Balkar ve Kumuk diyalektleri de Türkçe, 
Türkmence ve Azerî ile birlikte Güney-Batı grubunda yer almaktadır. 

Bogoroditskiy tasnifinin önemli sayılabilecek tek yanı Hakas ya da Abakan 
diyalektlerini I. gruba sokmayıp ayrı bir grup halinde vermesidir. 

Ligeti Türk dil ve diyalektlerini altı gruba ayırmıştır: I. Uz (Oğuz) dilleri 
(Azerbaycan, Kırım A, Türk, Türkmen), II. Kıpçak dilleri (Balkar Başkurt, Kara-
çay, Karaim, Kara-Kırgız, Kazan, Kazak-Kırgız, Kırım B, Kumuk, Kurdak, Mişer, 
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Nogay, Özbek A, Tobol, Tura vb.), III. Sibirya dilleri (Abakan, Altay, Baraba, Kaça, 
Kandak, Karagas, Kızıl, Kondom, Koybal, Kumandı, Küerik, Lebed, Şor, Sagay, 
Soyot, Teleüt, Tuba, Urenhay), IV. Türk dilleri (Çağatay, Yogur, Çin Türk diyalekt-
leri, Özbek B, Salar, Tarançi, Asıl Türki), V. Çuvaş, VI. Yakut. 

Ligeti, eski Türk yazı dilleri malzemesini de gruplara şu şekilde dağıtmıştır: 
I. grup: Selçuklu Türkçesi ile Kaşgarlıda ġuz, Houtsma ve öbür Kıpçak sözlükle-
rinde Türkmence olarak kaydedilen malzeme; II. grup: Peçenek, Kuman, 
Houtsma, İbn-i Mühenna ve Ebu Hayyan sözlükleri malzemesi; VI. grup (Yakut): 
Eski Türk (Orhon), Uygur ve Türkistan dil yadigarları ile Kaşgarlı sözlüğündeki 
malzemenin bir kısmı. 

Ligeti’nin tasnifi, görüldüğü gibi, daha çok etnik ve coğrafi esaslara göre ya-
pılmış bir tasniftir. Bu yüzden, örneğin bir z- (azaḳ) diyalekti olan Yogur (Sarı 
Uygur) diyalekti y- dil ve diyalektlerinin bulunduğu Türki diller grubunda (IV. 
grup) yer almıştır. Coğrafi dağılım esas alındığından, adaḳ, azaḳ ve ayaḳ dilleri 
Sibirya Dilleri adı altında bir grupta toplanmıştır. Eski Türkçe dil malzemesinin 
Yakutça grubuna dahil edilmesi de bir yöntem yanlışıdır. 

Räsänen’in tasnifi esas olarak Ramstedt tasnifine dayanmakta, Radloff’ ve 
Samoyloviç tasniflerinden de yararlanmaktadır. Bu tasnifte Türk dilleri altı 
(Samoyloviç tasnifindeki bir grubun eklenmesi ile, yedi) grupta toplanmaktadır: 

I. Çuvaş Dili: Başlıca özellikleri: ŕ>(toḳuŕ>tĭhĭr “9”), d>r (adaḳ>ura 
“ayak”), taġ>tu/tĭv, vb. (Tuna ve Volga Bulgarcaları dahil). 

II. Yakut Dili: Başlıca özellikleri: z>s, t; d>t (adaḳ>ataḫ), taġ>tıa “orman”, vb. 

III. Kuzey-Doğu Grubu: 

1. d- Alt grubu Eski Türkçe dil malzemesi, Soyot (Urenhay), Kuzey Batı Mo-
ğolistan (bugünkü Tannu-Tuva Cumhuriyeti), Karagas (Sayan dağlarının kuzey 
yamaçları: bu alt grupta tag korunur) 

2. z- alt grubu: Kaça, Sagay, Koybal, Kızıl, Şor, Küerik, Çolım, Beltir, Kamas, 
Sarı Uygur (Çin) 

3. y- alt grubu: Kuzey Altay diyalektleri: Baraba, Kumanda, Lebed (taġ koru-
nur), Tuba ya da Yış kişi (taw); Asıl Altay diyalektleri (Altay Kalmıkları; bugün - 
Oyrat): Altay, Teleüt, Tölös (bu diyalektlerde taġ>tū). 

IV. Kuzey-Batı Grubu: Kırgız (taġ>tō), Kazak (taġ>taw), Kara-Kalpak, No-
gay, Kumuk, Karaçay, Balkar, Karaim (Doğu Karaim, Kırım, Batı Karaim), Volga 
Türkleri (Tatar, Mişer), Başkurt, Koman (Peçenek, Polovets), Kıpçak (Houtsma, 
Ebu Hayyan ve öbür Kıpçak sözlükleri malzemesi). 
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V. Güney-Doğu Grubu: Türki (Doğu Türkistan), Tarançi (Yeni Uygur), Özbek 
B (Hive Tatarları), Sart (Buhara ve Hive halkı; aslen İranlı olup Farsça da konu-
şurlar), Çağatay (bu grupta taġlıġ>taġlıḳ). 

VI. Güney-Batı Grubu: Başlıca özellikleri: bol>ol-, taġlıġ>daġlı, ḳ, k, p, t ve ç 
sesleri asli kısa ünlülerden sonra korunur, asli uzun ünlülerden sonra ötümlüle-
şir. Bu gruba şu dil ve diyalektler girer: Türkmen, Azerbaycan, Osmanlı, Gagauz. 

VII. Orta ya da Türkmen-Kıpçak Grubu (Samoyloviç’e göre): Tomsk ili diya-
lektleri: Çolım, Abin, Çernevo. 

Räsänen’in tasnifi, görüldüğü gibi, Ramstedt’in tasnifinden pek farklı değil-
dir. Bu bakımdan Ramstedt’in tasnifi hakkında yaptığımız tenkit Räsänen’in tas-
nifi için de geçerlidir. Räsänen’in başka bir kusuru da tasnifine hem yeni hem de 
eski Türk dil ve diyalektlerini sokmasıdır. Eski Türkçe dil malzemesi yalnızca 
Kuzey-Doğu grubuna sokulamaz. Daha önce de belirttiğimiz gibi. Eski Türkçe, 
Çuvaşça dışındaki bütün Türk dil ve diyalektlerinin atası durumundadır. Amaç 
bugünkü Türk dillerini sınıflandırmak olduğuna göre eski Türk yazı dillerini bir 
tarafa bırakmak gerekir. 

Räsänen’den sonra Türk dillerini tasnif eden Baskakov da aynı yöntem yan-
lışına düşmüş ve eski-yeni bütün Türk dillerini bir tasnife sığdırmak istemiştir. 
Baskakov’un pek karmaşık olan tasnifi şöyle özetlenebilir: 

A. Türk Dillerinin Batı Hun Dalı: 

I. Bulgar Grubu: Eski dillerden Bulgar, Hazar, yeni dillerden Çuvaş  

II. Oğuz Grubu: 

1. Oğuz-Türkmen Alt Grubu: Eski dillerden Oğuzca (X-XI.yy.), yeni dillerden 
Türkmen ve Truhmen 

2. Oğuz-Bulgar Alt Grubu: Eski dillerden Peçenek, Uz; yenilerden Gagauz 

3. Oğuz-Selçuk Alt Grubu: Eskilerden Selçuk, Eski Osmanlı; yenilerden Azerî, 
Türk (Osmanlı) 

III. Kıpçak Grubu: 

1. Kıpçak-Bulgar Alt Grubu: Eskilerden Altın-Ordu (Batı); yenilerden Tatar 
(Kasım, Mişer vb.), Başkurt 

2. Kıpçak-Oğuz (Uz-Polovets) Alt Grubu: Eskilerden polovets (Moğol döne-
minden önce ve sonra=Kıpçak, Kuman); yenilerden Karaim, Kumuk 

3. Kıpçak-Nogay Alt Grubu: Yeni dillerden Nogay, Kara-Kalpak, Kazak 

IV. Karluk Grubu: 
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1. Karluk-Uygur Alt Grubu: Eskilerden Karahanlı Türkçesi (Divānü 
luġāti’t-türk, Kutadgu Bilig), Karahanlı sonrası Türk dili (Hibetü’l-Hakayık, 
Kısasü’l-Enbiyā) 

2. Karluk-Harezm Alt Grubu: Eskilerden Karluk-Harezm (Ahmed Yesevi, Di-
van-ı Hikmet vb.), Altın-Ordu (Doğu: Muhabbet-nâme vb.), Eski Özbek; yeniler-
den Özbek (Kıpçak diyalektleri hariç), Uygur (Salar ve Hoton dahil). 

B. Türk Dillerinin Doğu Hun Dalı:  

I. Uygur Grubu: 

1. Uygur-Tukyu Alt Grubu: Eskilerden Orhon yazıtlarının eski Oğuz dili 
(=Tukyu), Eski Uygur dili; yenilerden Tuva (=Urenhay, Soyot ya da Soyon), 
Karagas (Tofa) 

2. Yakut Alt Grubu: Yakutça (Dolgan diyalekti ile birlikte) 

3. Hakas Alt Grubu: Hakas, Kamas, Küerik, Şor, Altaycanın kuzey diyalektleri 
(Tuba, Şalkandu, Kumandı), Sarı Uygur 

II. Kırgız-Kıpçak Grubu: Eski Kırgızca; Kırgız, Altay (Altay, Teleüt, Telengit 
diyalektleri). 

Görüldüğü gibi, Baskakov’un bu tasnifi çok ayrıntılı ve oldukça karmaşıktır. 
Tasnifteki bu karmaşıklık, Türk dillerinin eski ve yeni bütün dil malzemesini bir 
tasnifte toplamak arzusundan ve kaygısından ileri gelmiştir. Daha önce belirtti-
ğimiz gibi, bir tasnif ya tekzamanlı (synchronic) ya da çokzamanlı (diachronic) 
olur. Aynı zamanda hem tekzamanlı hem de çokzamanlı bir dil tasnifi meydana 
getirmek olanaksızdır. Böyle bir tasnif dilbilimi bakımından sakıncalı olduğu gi-
bi, yanlışlık, karışıklık ve karmaşıklığa da yol açar. 

Baskakov’un tasnifi, müellifin dil gruplarını adlandırmada kullandığı etnik 
terimlerin tartışmasına girilmeksizin, şöyle tenkit edilebilir: 

1. “Batı Hun” ve “Doğu Hun” dallarının hangi dillik ölçütlere göre ayrılmış 
olduğu anlaşılmamaktadır. Bizce böyle bir ayırma ancak r/z ve l/ş ses denklikle-
rine göre yapılabilir ki o takdirde “Batı Hun” dalında sadece Bulgar grubu kalır, 
“Doğu Hun” dalına da Çuvaşça dışındaki öbür Türk dilleri girer. 

2. Müellifin Eski Türkçe dil malzemesini (Orhon Türkçesi, Eski Uygurca) 
“Doğu Hun” dalının “Uygur” grubunda toplaması bir yöntem yanlışıdır. Çünkü 
Eski Türkçe, daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Çuvaşça dışındaki bütün 
Türk dil ve diyalektlerinin atası durumundadır. Eski Türkçedeki /d/ fonemi daha 
sonra türlü yönlerde gelişerek /d/, /t/, /z/ ve /y/ seslerine değişmiştir. Bu ba-
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kımdan Eski Türkçe dil malzemesinin, sadece bu sesin /d/, /t/ ve /z/ ile temsil 
edildiği dillerle bir grupta toplanması yanlış olur. 

3. Baskakov’un tasnifi, birtakım seslik ya da dillik ölçütlerden hareketle 
meydana getirilmiş bir tasnif olmayıp tarihi ve etnik esaslara göre yapılmış bir 
tasniftir. Müellif her ne kadar grupların ses özelliklerini ayrıntılı olarak vermiş 
ise de bu özellikler ayırıcı ve ayırdedici değil, tanıtıcı özelliklerdir. Baskakov’un 
tasnifi bu bakımdan coğrafi esaslı Radloff tasnifine benzemektedir. 

 

Arat’ın Tasnifi 

Baskakov’tan sonra Türk dilleri Arat tarafından tasnif edilmiştir. Arat kendi-
sine kadarki bütün tasnif denemelerini gözden geçirdikten sonra y/s, r/z ve l/ş, 
d/t/z/y, taġ/taw/daġ, -lı/-lıḳ ve t-/d- ölçütlerine göre Türk dillerinin (kendi de-
yimi ile, Türk lehçe ve şivelerinin) hem tekzamanlı (kendi deyimi ile, ufki hem de 
çokzamanlı (kendi deyimi ile, amudî) tasniflerini vermiştir. 

Arat’ın tekzamanlı tasnifi şöyledir:  

A. Türk Lehçe Grupları: 

I. r- grubu (r ~ z, l ~ ş, s- ~ y-): Çuvaş  

II. t- grubu (t ~ d, s- ~ y-): Yakut 

B. Türk Şive Grupları: 

I. d- grubu (adaḳ, taġ, taġlıġ, ḳalġan): Sayan  

II. z- grubu (azaḳ, taġ, taġlıġ, ḳalġan): Abakan  

III. tav- grubu (ayaḳ, tav, tavlı, ḳalġan): Şimal  

IV. taġlı- grubu (ayaḳ, taġ, taġlı, ḳalġan): Tom  

V. taġlıḳ- grubu (ayaḳ, taġ, taġlıḳ, ḳalġan): Şark  

VI. daġlı- grubu (ayaḳ, daġ, daġlı, ḳalan): Cenup 

Ölçüt olarak kullandığı ses denklik ve değişmelerinden de anlaşılacağı gibi, 
Arat bu tasnifinde Németh ile Samoyloviç’in tasniflerinden faydalanmıştır. 
Arat’ın tasnifi Németh ve Samoyloviç tasniflerinin bir terkibi sayılabilir. Németh 
tasnifinden farkı bu tasnifteki y- grubunu altı gruba ayırmasıdır. Samoyloviç tas-
nifinden farkı ise bu tasnifte bir grupta toplanan Yakutça, Soyon (Tuva) ve 
Abakan (Hakas) dillerini ayrı gruplar halinde vermesidir. Böylece bu tasnif hem 
Németh hem de Samoyloviç tasniflerinden ileridir. Bununla birlikte, tenkit edile-
cek tarafları yok değildir: 
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I. Söz başındaki y- sesinin durumu Türk dillerinin tasnifinde kullanılabilecek 
bir ölçüt değildir. Bu fonemin Yakutçada s-, Çuvaşçada da ś- olması bu diller için 
ayırıcı özellik olmayıp ancak ek bir özelliktir. Çuvaşça, öbür Türk dillerindeki z/s 
(<z) seslerine karşılık r, ş/s (<ş) seslerine karşılık da t bulundurması bakımın-
dan Yakutça da dahil olmak üzere bu dillerin hepsinden ayrılır. Bu nedenle, Çu-
vaşça ile Yakutçanın “s- grubu” ya da “Türk lehçe grupları” diye bir grupta top-
lanması yanlış olur. 

2. Tasnifteki III. grup (tav- grubu) pek çok dil ihtiva etmektedir. Tek heceli 
sözlerdeki aġ ses grubunun durumu ölçüt olarak alındığına göre bu ses grubunu 
uzun /ō/ ünlüsüne geliştiren Kırgızca ile aynı ses grubunu uzun /ū/ ile temsil 
eden Altay (Güney diyalektleri) dili bu gruba sokulamaz. 

3. II. grup olan z- grubuna sadece Abakan (Hakas) diyalektleri değil, Çin’de 
konuşulan Sarı Uygur diyalekti de girer. 

4. Çuvaşça ve Yakutçaya “lehçe”, bunlar dışında bütün Türk dil ve diyalektle-
rine de “şive” denilmesi yanlıştır. 

Arat’ın çokzamanlı tasnifi yukarıda tanıttığımız ve bir tenkidini yaptığımız 
tekzamanlı tasnifinden farksızdır. Bu tasnifte de Yakutça, söz başındaki /y/ fo-
nemini /s/ye değiştirmesi bakımından Çuvaşça ile birlikte öbür Türk dillerinden 
ayrılmaktadır. Oysa, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu fonemin Çuvaşçada /ś/ye 
Yakutçada da /s/ye değişmesi bu diller için ayırdedici değil ek bir özelliktir. Çu-
vaşçada /z/ yerine /r/, /ş/ yerine de /l/ bulunması özelliği çok daha eskidir 
(krş. Çuv. śir “100”<Volga Bulg. cǖr, cür<*yǖr=GTürk. yǖz>Yak. sǖs, Çuv. śul 
“yaş, sin”<Volga Bulg. cāl<*yāl=GTürk. yāş>Yak. sās, vb.). Bu bakımdan, Çuvaş-
ça bir /r/ ve /l/ dili olan Ana Bulgarcaya gittiği halde, Yakutça, Çuvaşça dışındaki 
bütün Türk dilleri ile birlikte bir ve aynı ana dile, bir /z/ ve /ş/ dili olan Ana 
Türkçeye gider. 

 

Benzing’in Tasnifi  

Benzing Fundamenta’nın I. cildinde yayımlanan “Classification of the Turkic 
Languages” adlı makalesinde (s. 1-5) Türk dillerini şöyle tasnif etmiştir: 

A. Bulgar Grubu: Çuvaşça. 

B. Güney (Oğuz) Grubu. Buraya şunlar girer: 

1. Osmanlıca (Türkiye Türkçesi);  

2. Azerî (Rus ve İran Azerbaycanı); 

3. Türkmence (Rus Türkmenistanı ile Kuzey-Batı İran). 
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C. Batı Grubu (Kıpçak-Kuman dilleri). Buraya şunlar girer:  

1. Karaimce, Karaçayca ve Balkarca, Kumukça; 

2. Tatarca, Başkurtça; 

3. Kazakça (Karakalpakça ve Nogayca ile birlikte), Kırgızca.  

D. Doğu Türkçesi (Uygur) Grubu: 

I. Özbekçe; 

2. Yeni Uygurca (Sarı Uygurca da buraya girer). 

E. Kuzey Türkçesi: 

I. Aral-Sayan Grubu: 

a) Altayca (Oyrot, Teleüt); 

b) Şor (Abakan Türkçesi) ve Hakasça; 

c) Tuvaca (eskiden Soyon, Uryanhay).  

2. Kuzey Sibirya Grubu: Yakutça (ve Dolganca). 

Görüldüğü gibi, Benzing, A. N. Samoyloviç’in tasnifini esas olarak almış, 
Radloff’un coğrafi tasnifinin etkisinden de kurtulamamıştır. 

Benzing’in tasnifi şöyle eleştirilebilir: 

1. Radloff’un coğrafi tasnifinin etkisi ile Yakutça, Altayca, Şorca-Hakasça ve 
Tuvaca ile birlikte “Kuzey Türkçesi” grubuna sokulmuştur. Oysa, Yakutça bir 
gruba sokulduğu dillerden çok farklıdır (Altayca ayaḳ, Hakasça azağ, Tuvaca 
adaḳ, Yakutça ataḫ). 

2. Bir azaḳ dili olan Sarı Uygurcanın bir ayaḳ dili olan Yeni Uygurcaya dahil 
edilmesi yanlıştır. Sarı Uygurca ancak Hakasça ile bir gruba sokulabilir. 

 

Menges’in Tasnifi 

Fundamenta’nın 1. cildinde Karl H. Menges’in de bir tasnifi vardır. (s. 5-6). 
Menges’in tasnifi şöyledir: 

A. Orta ve Güney-Batı Asya dilleri veya Türküt dilleri: 

1. Orta Asya Grubu: 

1. Eski dillerden Orhon (ve Yenisey) yazıtları Eski (klasik) Uygurca; 

2. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğü ve Karahanlı İmparatorluğu metinleri, Ku-
zey-Batı (Harezm) lehçesi; 

3. Çağatay (geç ve modern); 
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4. Özbekçe (İrancalaşmış lehçeler); 

5. Yeni Uygurca (Tarançi lehçesi ve öbürleri); Sarı Uygur ve Salar lehçeleri; 

6. Kırgızca. 

II. Güney-Batı veya Oğuz Grubu: 

1. Eski dillerden Eski Anadolu (Selçuklu) Türkçesi ve Eski Osmanlıca; 

2. Yenilerden Osmanlıca (Rumeli, Anadolu, Güney Kırım), Gagauz, Azerî 
(İran ve Kaşkay lehçeleri ile), 

3. Türkmence. 

B. Kuzey Batı veya Kıpçak Grubu: 

III. Orta Türkçenin Eski Kuzey-Batı Grubu: 

1. Kumanca ve Kıpçakça. 

IV. Karadeniz-Hazar Denizi Dilleri: Karaimce, Karaçaya ve Balkarca, Kırım 
Tatarcası (Asıl Kırım), Kumukça. 

V. Volga-Kama-Batı Sibirya Dilleri: Kazan Tatarcası (Asıl Tatarca, Tepter, 
Meşir ve Kasimov Tatarları lehçeleri ile), Batı Sibirya lehçeleri (Turalı, Tümenli, 
Tobollı, Işımlı, Kūrdak, İrtışlı), Baraba lehçesi: Küerik lehçesi, Başkurtça. 

VI. Aral-Hazar Dilleri: Kazakça (Karakalpakça ile birlikte), (İrancalaşmamış 
veya Kıpçak) Özbekçesi, Nogayca, Kırgızca. 

C. VII. Oyrotça (Altay dağları) ve Lehçeleri: Altay-Kiji, Telenget, Lebed 
(Kü-Kiji) ve Yış-Kiji (veya Tuba); 

D. VIII. Orta-Güney Sibirya, Abakan veya “Hakas” Grubu: Şor, Abakan (Sagay, 
Koybal, Kaça, Kızıl ve Beltir lehçeleri). 

IX. Doğu veya Tuva Grubu (Tannu-Tuva, Uryanhay): 

1. Karagas; 

2. Soyon (Tuba, Tuva, Tıba veya Uryanhay dili). 

E. X. Kuzey-Doğu, Doğu Sibirya veya Yakut Grubu: Yakut (Saha) dili ve 
Dolgan lehçesi, Nanasan (Tavgı) Samoyedlerinin Yakutçalaşmış lehçesi. 

F. Volga Bulgarcası veya Hun-Bulgar Grubu: 

Eskilerden Volga Bulgarcası, yenilerden Çuvaş veya TŸıvaş dili. 

Menges’in Türk dillerini tasnifi, görüldüğü gibi, oldukça karışık ve karmaşık-
tır. Menges’in tasnifi şöyle eleştirilebilir: 

1. Tasnife yeni dil ve lehçeler yanında eski dil ve lehçeler de katılmıştır. 
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2. Tasnifte gruplara verilen coğrafi adlar yalnız okuyucu için değil, 
Menges’in kendisi için de yanıltıcı olmuştur. Menges Sarı Uygurların lehçesini 
Özbekçe ve Yeni Uygurca ile birlikte “Orta Asya” grubuna sokmakla yanılmıştır. 
Sarı Uygurca Çin’in Kansu eyaletinde konuşulmakla birlikte Abakan grubuna gi-
rer. Çünkü Hakasça gibi Sarı Uygurca da bir azaḳ dilidir. 

3. Kırgızcanın tasnifte iki ayrı gruba (ilk olarak Özbekçe ve Yeni Uygurca ile 
“Orta Asya” grubuna, ikinci olarak da “Kuzey-Batı veya Kıpçak” grubunun 
“Aral-Hazar” alt bölümüne) sokulması bir yöntem yanlışıdır. 

 
Poppe’nin Tasnifi 

Nicholas Poppe Introduction to Altaic Linguistics (Wiesbaden 1965) adlı 
eserinde Türk dillerine “Çuvaş-Türk dilleri” adını vermekte ve bu dillerin tarihi 
dallanışını şöyle bir şema ile göstermektedir: 

 

Pre-Turkic (*ŕ, *ĺ) 

Proto-Chuvash (*r, *l) Proto-Turkic (*z, *š) 

Modern Chuvash (r, l) Modern Turkic languages (z, š) 
 

Bir r, l dili olan Çuvaşçayı bir yana ayırdıktan sonra geri kalan z, ş dillerini 
Poppe şöyle tasnif etmiştir: 

I. Yakutça (ataḫ, tıa,-ı) 

II. Tuva-Hakas (adaḳ/azaḳ, taġ, -ıġ)  

III. Kıpçak (ayaḳ, taw/tu, -ı) 

IV. Çağatay (ayaḳ, taġ, -ıḳ)  

V. Türkmen (ayaḳ, daġ, -ı) 

Poppe, aynca, Kıpçak grubunu Pritsak’ın tavsiyelerini dikkate alarak, dört 
alt bölüme ayırmıştır: 

1. Karay, Karaçay-Balkar ve Kumuk (aġ>aw); 

2. Tatarca ve Başkurtça (aġ>aw, o>u, ö>ü, u>ŏ, ü>ȫ i>ĕ ve e>i). 

3. Nogay, Kazak, Karakalpak (ç>ş, ş>s ve ek başındaki l ünsüzünün ben-
zeşme sonucu, n/d/t olarak belirmesi); 

4. Kırgızca ve Altayca (ikincil uzun ünlüler, dudak çekimi ve -ma olumsuzluk 
ekinin başındaki m ünsüzünün p/b’ye değişmesi). 

Poppe’nin bu tasnifi, görüldüğü gibi, Samoyloviç ve Ramstedt tasnifleri esa-
sına dayanmaktadır. Bu tasnif şöyle eleştirilebilir: 
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1. Bir adaḳ dili olan Tuvaca ile bir azaḳ dili olan Hakasçanın aynı gruba so-
kulması yanlıştır. 

2. Kıpçak grubunun özellikleri arasındaki taw/tu ölçütü eksik ve yanıltıcıdır; 
çünkü aġ ses grubu ölçüt olarak alınınca farklı bütün gelişmeler (taw, tō, tū) dik-
kate alınmalı ve bu grup üçe ayrılmalıdır. 

3. Tasnifte Sarı Uygurcaya ve Salarcaya yer verilmemiştir. 

Doerfer’in Tasnifi 

1968 Mart ve Nisan aylarında İran’da konuşulmakta olan Halaççayı keşfe-
den Gerhard Doerfer bu lehçenin arkaik bir Türk dili olduğunu ispatlamış ve 
Khalaj Materials (Bloomington 1971) adlı kitabında bir d (adaḳ) dili olan Halaç-
çanın başka ayırıcı özellikleri nedeniyle Tuvaca ile bir gruba giremeyeceğini be-
lirterek onun başlı başına bir grup oluşturduğunu ileri sürmüştür. Sonuç olarak, 
Doerfer, şöyle bir tasnif önermiştir: 

1. Çuvaş veya Bolgar Grubu 

2. Güney-Batı veya Oğuz Grubu  

3. Kuzey-Batı veya Kıpçak Grubu 

4. Güney-Doğu veya Uygur Grubu  

5. Kuzey veya Güney Sibirya Grubu  

6. Yakutça 

7. Halaçça (s. 175 ve 181) 

Doerfer’in Halaççanın başlı başına bir grup olduğu yolundaki görüşüne katı-
lıyoruz. Çünkü bu dilde Ana Altayca söz başı p- sesinin h- olarak korunması, -ıġ 
ses grubunun -uḫ biçiminde gelişmesi (sārıġ>sāaruḫ, āçıġ>hāaçuḫ vb.), Eski 
Türkçe ń (n y) foneminin n’ye değişmesi (ḳoń>Guon, ḳańaḳ “kaymak”>ḳāanaḳ) 
gibi başka ayırıcı özellikler de vardır. 

Azerî dilcilerinden Ferhad Zeynalov Bakû’da yayımlanan Dil vä Ädäbiyyat 
dergisinin 1972 yılına ait 3. sayısında çıkan “Türk dillärinin täsnifi ve ‘Halac dili 
grupu’ mäsäläsi” başlıklı makalesinde (38-47) Doerfer’in görüşüne karşı çıkmak-
ta ve Halaççanın “Azerbaycan dili”nin bir lehçesi olduğunu ileri sürmektedir. 
Zeynalov’un bu itirazları ve Ha1aççanın Azerî Türkçesinin bir lehçesi olduğu yo-
lundaki görüşü kabul edilemez. Çünkü: 

1. Halaçça ve Azerî Türkçesinde hür-, him, hürk- gibi bazı kelimelerin başın-
daki h- sesi (s. 43, 44) türeme olmayıp aslidir; 

2. Eski Türkçe adaḳ’taki d foneminin bazı Azerî diyalektlerinde de korundu-
ğu yolundaki iddia doğru olamaz; Zeynalov’un adak “ayak” sandığı Ağdam, 
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Daşkesen, Fuzulî ve Borçalı rayonları ağızlarındaki adaḫ/adağ kelimesi (s. 44, 
45) “ayak” değil, “adım” anlamındadır: Uşak adağ ater (Borçalı rayonu, 
Sabirkend), Näväm yavaş-yavaş adaḫley (Daşkesen), Sadıḫ adaḫlīr (Fuzulî). 

3. Halaççada korunan eski geniş zaman eki -yur’un Azerî diyalektlerinde de 
bulunduğu görüşü (s. 46) yanlıştır. Azerî diyalektlerindeki ek eski -yorur’un ka-
lıntısıdır. 

Modern Türk dil ve lehçelerinin bugüne kadar yapılmış tasnif denemeleri, 
işte, bunlardır. Bu tasnif denemelerinin eleştirilerini ait oldukları yerlerde yaptı-
ğımız için burada, genel nitelikte de olsa, tekrarlamaya gerek duymuyor ve he-
men kendi tasnifimize geçmek istiyoruz. 

Modern Türk dil ve lehçelerinin tasnifinde şu fonetik ölçütler kullanılmalıdır: 

1. r//z ve l//ş ses denklikleri; 

2. Söz başındaki h- foneminin durumu; 

3. Söz içi ve sonundaki /d/ foneminin durumu; 

4. Çok heceli sözlerin sonundaki -ıġ/-ig ses gruplarının durumu;  

5. Tek heceli sözlerin sonundaki aġ ses grubunun durumu; 

6. Söz başındaki t- foneminin durumu. 

Bu fonetik ölçütlerden birincisini kullanarak Türk dili ve lehçelerini eşit ol-
mayan iki gruba ayırabiliriz: I. Çuvaşça (z’ye karşı r, ş’ye karşı l veya ś bulundu-
ran dil), II. Öbür Türk dil ve lehçeleri (z ve ş dilleri). 

Çuvaşçayı bu şekilde ayırdıktan sonra 2. gruptaki Türk dil ve lehçelerini tas-
nif için kullanılacak ilk ölçüt söz başındaki /h/ sesinin durumudur. Bu ses bugün 
sistemli olarak yalnız Halaççada korunduğuna göre z ve ş grubuna giren dil ve 
lehçeler yine eşit olmayan iki gruba ayrılır: II. Halaçça (h- fonemini koruyan Türk 
dili), III. Öbür Türk dil ve lehçeleri (ø-). 

Çuvaşça ve Halaçça dışındaki Türk dil ve lehçelerini tasnif etmek için başvu-
rulacak ilk ölçüt söz içi ve sonundaki /d/ foneminin durumudur. Geri kalan Türk 
dil ve lehçelerinde /d/ fonemi /d/, /t/, /z/ ve /y/ olarak dört farklı gelişme gös-
terdiğine göre bu dil ve lehçeleri şöyle tasnif edebiliriz: 1. /t/ veya ataḫ grubu; 2. 
/d/ veya adaḳ grubu; 3. /z/ veya azaḳ grubu; 4. veya ayaḳ grubu. 

Böylece, daha önce ayrılmış olan iki gruba ek olarak /t/, /d/ ve /z/ grupları 
da ayrılmış ve geriye yalnızca /y/ veya ayaḳ dilleri kalmıştır. 

/y/ veya ayaḳ dil ve lehçelerini tasnif etmek için en elverişli ölçüt çok heceli 
sözlerin sonundaki -ıġ/-ig ses gruplarının durumudur. Bu ölçütü uygulayarak 
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ayaḳ dil ve lehçelerini şu beş gruba ayırabiliriz: 1. -ıġ grubu, 2. -u grubu, 3. -ū 
grubu, 4. -ıḳ grubu, 5. -ı grubu. 

Sonuncu grupta kalan Türk dil ve diyalektleri de /aġ/ ses grubunun duru-
muna göre iki alt gruba ayrılır: 1. aw- grubu (Kıpçak grubu Türk dil ve diyalekt-
leri: Tatarca, Başkurtça, Kazakça, Karakalpakça, Nogayca, Kalmukça, Karaçay-
ca-Balkarca, Karayca, Kırım Tatarcası), 2. aġ- grubu (Salarca; Oğuz grubu Türk 
dil ve diyalektleri). 

İkinci gruba giren Türk dil ve diyalektleri de söz başındaki /t/ foneminin 
durumuna göre iki alt gruba ayrılır: 1. t- grubu (Salarca), 2. d- grubu (Oğuz gru-
bu). 

Böylece 12 gruba ayrılan Türk dil ve diyalektleri şöyle bir tablo ile gösteri-
lebilir: 

 
 Özellikler 
1 r/l z/ş 
2 ø- h- ø- 
3 r d t d z y 
4 -ĭ -uḫ -ī -ıg -u -ū -ıq -ı 

5 u/ĭv ag ıa ag ū ō ag aw ag 
6 t- d- t- d- 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

I. r-l grubu: Çuvaşça. 

II. hadaq grubu: Halaçça. 

III. ataḫ grubu: Yakutça. 

IV. adaq grubu: Tuvaca (Karagas diyalekti ile birlikte). 

V. azaq grubu: Hakasça; Orta çulım, Mrass, Taştıp, Matur ve Yukarı Tom di-
yalektleri; Sarı Uygurca. 

VI. tağlığ grubu: Kuzey Altay diyalektleri (Tuba, Kumandū, Çalkandū, Aşağı 
çulım, Kondom, Aşağı Tom. 

VII. tūlu grubu: Altayca (Güney diyalektleri: Asıl Altay, Telengit,Teleüt). 

VIII. tōlū grubu: Kırgızca. 

IX. tağlıq grubu: Özbekçe, Yeni Uygurca.  
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X. tawlı grubu: Tatarca, Başkurtça, Kazakça (Karakalpakça ile birlikte), No-
gayca, Kumukça, Karaçayca-Balkarca, Karayca, Baraba Tatarcası, Kırım Tatarcası. 

XI. tağlı grubu: Salarca. 

XII. dağlı grubu: Türkmence, Horasani, Özbekçenin Harezm-Oğuz diyalektleri Azerî 
(Kaşkay-Aynallu, Kerkük, Erbil diyalektleri ile birlikte), Türkçe (Gagauzca ile bir-
likte). 

Tasnif sonucu ortaya çıkan on iki dil grubu incelendiğinde V., IX., X. ve XII. 
gruplarda birden fazla dil ve diyalekt bulunduğu görülür. Bu gruplara giren türlü 
dil ve diyalektler de başka fonetik ölçütlerle birbirlerinden ayrılabilirler. Şimdi, 
her dil grubu için ayırdedici fonetik ölçütler kullanarak bunları daha küçük alt 
gruplara veya bağımsız dil ve diyalektlere ayıralım. 

V. Grup (z- veya azaḳ grubu) 

Bu gruba giren dil ve diyalektler söz başındaki /y/ sesinin durumu ile söz 
içindeki /ş/ sesinin durumuna bakılarak birbirinden ayırt edilebilir. /y/ ile baş-
layan ve içinde /ş/ sesi bulunan yaşıl kelimesini kullanarak z- veya azaḳ grubunu 
üç alt gruba ayırabiliriz: 

1. çazıl alt grubu (Hakas yazı dili); 

2. çajıl alt grubu (Orta Çulım diyalekti ile Şorcanın Mrass ve Yukarı Tom di-
yalektleri); 

3. yasıl alt grubu (Sarı Uygur diyalekti). 

IX. tağlıq veya Çağatay grubu 

Bu gruba giren Özbekçe ile Yeni Uygurca bazı önemli farklarla birbirinden 
ayrılır. Bu farkların başında ilk hecedeki /a/ ünlüsünün durumu ile gerileyici ün-
lü benzeşmesi (Umlaut) olayının bulunup bulunmaması gelir. Örnek kelime ola-
rak Eski Türkçe aġız ve aşuq “aşık kemiği” kelimeleri alınırsa Özbekçe ile Yeni 
Uygurca şu özellikleri ile birbirlerinden ayrılırlar: 

1. Özbekçe: åğiz, åşiq (yuvarlaklaşmış a ile); 

2. Yeni Uygurca: eğiz, oşuq (gerileyici ünlü benzeşmesi veya Umlaut ile). 

X. tawlı veya Kıpçak grubu 

Kıpçak grubuna giren dil ve diyalektleri tasnif etmek için Genel Türkçe /o/ 
ve /ş/ seslerinin durumu ölçüt olarak kullanılabilir. Bu iki fonemi içinde bulun-
duran qoş- “katmak, ilave etmek, katmak” fiilini örnek olarak seçersek Kıpçak 
grubunu şu üç alt gruba ayırabiliriz: 

1. quş- alt grubu: Tatarca ve Başkurtça; 
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2. qos- alt grubu: Kazakça, Karakalpakça, Nogayca; Karaycanın Haliç diyalek-
ti; 

3. qoş- alt grubu: Kumukça, Karaçayca-Balkarca, Karaycanın Trakay diyalek-
ti, Barbara Tatarcası, Kırım Tatarcası. 

Birinci alt gruba giren Tatarca ile Başkurtça bazı önemli farklarla birbirle-
rinden ayrılır: 

1. Söz ve ek başındaki /s/ fonemi Tatarcada korunduğu halde Başkurtçada 
/h/ye değişir: Tat. sarı ~ Bşk. harı “sarı”, Tat. soñ ~ Bşk. huñ “son”, Tat. bulsa ~ 
Bşk. bulha “olsa”, vb. 

2. /ç/ fonemi Tatarcada korunduğu halde Başkurtçada /s/ye dönüşmüştür. 
Tat. çap- ~ Bşk. sap- “koşmak”, Tat. çalgı ~ Bşk. salgı “orak”, Tat. öçin ~ Bşk. sön 
“için”, vb. 

3. Söz içi ve söz sonu /z/ fonemi Tatarcada korunduğu halde Başkurtçada 
ötümlü dişlerarası sızıcı /δ/ye değişmiştir; 

4. Söz içi ve söz sonu /s/ fonemi Tatarcada korunduğu halde Başkurtçada 
ötümsüz dişlerarası sızıcı /δ/ fonemine değişmiştir; 

5. Başkurtçada Tatarcada bulunmayan dudak çekimi (labial attraction) var-
dır: Tat. yoldız - Bşk. yondoδ ~ “yıldız”, Tat. yöriy ~ Bşk. yöröy “yürüyor”, vb.  

İkinci qos- alt grubu söz başındaki /y/ foneminin durumuna göre ikiye ayrılır: 

1. cıl alt grubu (Kazakça, Karakalpakça); 

2. yıl alt grubu (Nogayca; Karaimcenin Haliç diyalekti). 

İkinci gruptaki (qos- alt grubundaki) Karakalpakça Kazakçaya çok yakındır. 
Başlıca farklar -lar çokluk ekinin başındaki /l/ foneminin Kazakçada /t/ ve 
/d/ye değişmesi, Karakalpakçada ise korunması (Kzk. tastar “taşlar”, Kklp. tas-
lar; Kzk. ḳızdar, Kklp. ḳızlar) ve söz başındaki /k/ foneminin Karakalpakçada ba-
zı kelimelerde ötümlüleşmesidir (Kzk. kez-, Kklp. gez-, Kzk. küres-, Kklp. güres- 
“savaşmak”, vb.). Bunlar ve bunlara benzer diğer birtakım farklar bir dilin diya-
lektleri arasında bulunan farklar gibidir. Bu sebeple Karakalpakçayı Kazakçanın 
bir diyalekti saymak daha doğru olur. 

Nogayca, Kazakça ile Karakalpakçadan daha önemli sayılabilecek farklarla 
ayrılır. Bu farkların başlıcaları şunlardır: 

1. Kzk. j-=Nog. y-: Kzk. jol (Kklp. col), Nog. yol, Kzk. jas, (Kklp. cas), Nog. yas 
“genç”, Kzk. jasıl (Kklp. casıl), Nog. yasıl “yeşil”, vb. 

2. Kzk. -atın/-etin (sıfat-fiil)=Nog. -ataġan/-etaġan (Kzk. keletin, Nog. 
keletaġan “gelen”); 
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3. Kesin gelecek zaman Kazakçada -maḳ/-mek veya -maḳşı/-mekşi ile ku-
rulduğu halde Nogaycada -ayaḳ/-eyek eki ile kurulur. 

Karaycanın (Karayimcenin) Haliç diyalekti de ş>s özelliği bakımından aynı 
alt gruba (qos- alt grubuna) girer: has “baş” (Kar.T bas), tas “taş” (Kar.T taş), kisi 
“kişi” (Kar.T kişı), urus “savaş” (Kar.T uruş) vb. 

Haliç diyalekti ile Trakay diyalekti arasındaki öbür farkların başlıcaları şun-
lardır: 

1) /ö/ ünlüsü Trakay diyalektinde korunduğu halde Haliç diyalektinde 
/e/ye değişir: Kar.T öp- ~ Kar.H ep- “öpmek”, Kar.T öpk’a ~ Kar.H epke “ak ci-
ğer”, Kar.T ökt’am ~ Kar.H ektem “mağrur”, Kar.T söndür- ~ Kar.H sendir- “sön-
dürmek” vb.; 

2) /ü/ ünlüsü Trakay diyalektinde korunduğu halde Haliç diyalektinde /i/ye 
değişir: Kar.T ülüş ~ Kar.H ilis “pay, hisse”, Kar.T kül- ~ Kar.H kil- gülmek”, Kar.T 
üç ~ Kar.H its “3” vb. 

3) /ç/ ünsüzü Trakay diyalektinde korunduğu halde Haliç diyalektinde 
/ts/ye değişir: Kar.T çaç ~ Kar.H tsats “saç”, Kar.T açı ~ Kar.H atsı “acı, Kar.T 
biyanç ~ Kar.H biyents “sevinç”; Kar.T üç ~ Kar.H its “3” vb. 

4) Söz içindeki -ll- ünsüz çifti Haliç diyalektinde korunduğu hale Trakay di-
yalektinde /ñI/ye değişir: Kar.H elli ~ Kar.T eñli “50”, Kar.H ullu ~ Kar.T uñlu 
“ulu”, Kar.H yeller ~ Kar.T yeñlar “rüzgarlar” vb. 

Kıpçak grubunun sonuncu alt grubu olan qos- alt grubu da söz başındaki /b/ 
foneminin durumuna göre iki alt bölüme ayrılabilir: 

1. per- “vermek” alt bölümü (Baraba Tatarcası); 

2. ber- alt bölümü: Kumukça, Karaçayca-Balkarca, Karaycanın Trakay diya-
lekti, Kırım Tatarcası. 

İkinci alt bölüme giren dil ve diyalektler söz başındaki /y/ fonemini duru-
muna göre ikiye ayrılabilir: 

1. col “yol” grubu: Karaçayca-Balkarca, Kırım Tatarcası (Kuzey diyalekti); 

2. yol grubu. 

İkinci yol grubuna giren lehçeler de söz başındaki /k/ ünsüzünün durumuna 
göre iki kısma ayrılır: 

1. kel- grubu: Özbekçenin Harezm-Kıpçak diyalektleri, Karaycanın Trakay 
diyalekti, Kırım Tatarcası (Güney diyalekti); 

2. gel- grubu: Kumukça veya Kumuk yazı dili. 

XII. dağlı veya Oğuz grubu 
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Türk dillerinin bu sonuncu grubuna giren dil ve diyalektler söz başındaki 
ötümsüz patlayıcı /q/ ünsüzü ile asli uzun ünlülerin durumu ölçüt olarak alın-
mak suretiyle daha küçük alt gruplara ayrılabilir. Örnek kelime olarak Ana Türk-
çe qāl- “kalmak” fiili alınırsa dağlı veya Oğuz grubu şu dört alt gruba ayrılır: 

1. qāl- alt grubu: Özbekçenin Harezm Oğuz diyalektleri. 

2. ġāl- alt grubu: Türkmence veya Türkmen yazı dili, Truhmen diyalekti, Ho-
rasani veya Horasan Türkmencesi. 

3. ġal- alt grubu: Azerî Türkçesi veya Azerî dili, Kaşkay vı Eynallu diyalektle-
ri, Tebriz diyalekti, Doğu Anadolu diyalektleri. 

4. ḳal- alt grubu: Türkçe veya Türkiye Türkçesi, Gagauzca veya Gagauz yazı dili. 
 

Türk Dil ve Diyalektlerinin Alt Grup ve Alt Bölümlerle Tasnifi 

I. r/l grubu: Çuvaşça (Yazı dili) 

II. hadaq grubu: Halaçça  

III. ataḫ grubu: Yakutça (yazı dili)  

IV. adaḳ grubu: Tuvaca (Karagas diyalekti ile beraber; yazı dili)  

V. azaḳ grubu: 

1. çazıl alt grubu: Hakasça (yazı dili) 

2. çajıl alt grubu: Orta Çulım, Mrass, Taştıp, Matur ve Yukarı Tom diyalektleri 

3. yasıl alt grubu: Sarı Uygurca 

VI. taġlıġ grubu: Kuzey Altay diyalektleri, Aşağı Çulım, Kondom, Aşağı Tom 

VII. tūlu grubu: Altayca (Güney diyalektleri; yazı dili)  

VIII. tōlū grubu: Kırgızca (yazı dili) 

IX. taġlıḳ grubu: 

1. åğiz alt grubu: Özbekçe (Yazı dili) 

2. eğiz alt grubu: Yeni Uygurca (yazı dili) 

X. tawlı grubu: 

1. ḳuş- alt grubu: 

a. süz alt bölümü: Tatarca (yazı dili)  

b. hüz alt bölümü: Başkurtça (yazı dili) 

2. ḳos- alt grubu: 

a. jıl alt bölümü: Kazakça (yazı dili) 

b. cıl alt bölümü: Karakalpakça (yazı dili) 

c. yıl alt bölümü: 

i. üş alt bölümü: Nogayca (yazı dili) 
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ii. its alt bölümü: Karayimcenin Haliç diyalekti 

3. ḳoş- alt grubu: 

a. per- bölümü: Baraba Tatarcası 

b. ber- bölümü: 

1. col alt bölümü: Karaçay-Balkar (yazı dili), Kırım Tatarcası (Kuzey diyalekti) 

2. yol alt bölümü: 

a. kel- bölümcüğü: 

1. toḳuz alt bölümcüğü: Özbekçenin Harezm-Kıpçak diyalektleri 

2. toġuz alt bölümcüğü: Karayimce (Trakay diyalekti) 

3. doḳuz alt bölümcüğü: Kırım Tatarcası (Güney diyalekti, yazı dili). 

b. gel- bölümcüğü: Kumukça (yazı dili) 

XI. tağlı grubu: Salar diyalekti. 

XII. dağlı grubu: 

1. ḳāl- alt grubu: Özbekçenin Harezm-Oğuz diyalektleri  

2. ġāl- alt grubu: Türkmence (yazı dili) 

3. ġal- alt grubu: Azerî Türkçesi veya Azerbaycani (yazı dili)  

4. ḳal- alt grubu: 

a. ev bölümü: Türkçe veya Türkiye Türkçesi (yazı dili)  

b. yev bölümü: Gagauzca (yazı dili) 
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BİRLEŞİKLERİN TANIMI VE YAZIMLARI 
 

Birleşik sözcük ya da kısaca birleşik, genellikle, “iki ya da daha çok sözcüğün 
(bağımsız biçimin) kaynaşıp kalıplaşmasıyla oluşan ve anlamlı tek bir sözlük bi-
rimi işlevi gören sözcük” olarak tanımlanır (Vardar 1980: 41). Bu tanımın ilk bö-
lümünü “iki ya da daha çok sözcüğün dilin sözdizimi kurallarına uygun ya da ay-
kırı olarak kaynaşıp kalıplaşmasıyla...” biçi-minde genişletmenin, tanıma açıklık 
getirmek bakımından, daha uygun olacağı kanısındayım. 

Tanım böyle olmakla ve hemen her dilci bu tanım üzerinde aşağı yukarı bir-
leşmiş bulunmakla birlikte, özellikle dilin sözdizimine uygun olarak oluşan birle-
şik sözcükleri normal söz öbeklerinden ayırmak kimi durumlarda oldukça güç-
tür. Birleşikleri normal söz öbeklerinden ayırt etmedeki güçlük bunların yazımı 
söz konusu olduğunda daha da artar. Örneğin, Türkçe ayakkabı birleşiğinin ya-
zımında hiç kimse güçlük çekmez: fakat bununla aynı yapıdaki baş örtüsü birle-
şiğinin yazımında yalnız sıradan kimseler değil, dilciler de ikircime düşerler. Bu-
na güzel bir örnek olarak, söz konusu birleşiğin son yıllarda yayımlanan yazım 
kılavuzlarındaki farklı biçimlerini gösterebiliriz. Eski Türkçe Sözlük ve eski 
TDK’cılarca yayımlanan Ana Yazım Kılavuzu bu birleşiği başörtüsü biçiminde bi-
tişik yazarken, yeni TDK tarafından yayımlanan İmla Kılavuzu ile yeni Türkçe 
Sözlük bunu baş örtüsü biçiminde ayrı yazmıştır. Burada, yeri gelmişken, yeni 
TS’de baş örtüsü ayrı yazımı yanında, onunla aynı anlamdaki iyelik eksiz başörtü 
birleşiğinin bitişik yazıldığına işaret edelim. 

Birleşiklerin tanımı ve yazımı, son yıllarda eski ve yeni TDK’lı dilciler ara-
sında sıcak tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalar, yukarıda da değindiğimiz gibi, 
yeni TDK başkanı Prof. Hasan Eren’in kendi adıyla yayımladığı İmla Kılavuzu (bi-
rinci baskı 1985, ikinci baskı 1988) ile yeni Türkçe Sözlük’te ısrarla uyguladığı 
ayrı yazım biçimleri ile başladı. Son yıllara kadar bitişik yazılmakta olan birçok 
birleşik sözcüğün İK’da ve yeni TS’de ayrı yazılması eski TDK’cıların tepkisine 
neden oldu ve böylece 1987’de TDK eski genel yazmanı Ömer Asım Aksoy’un 
başkanlığında bir kurulca hazırlanan Ana Yazım Kılavuzu yayımlandı. Bitişik ya-
zım yanlısı olan bu kurulun hazırladığı AYK’da yukarıda andığımız baş örtüsü tü-
ründeki pek çok birleşik bitişik yazımla karşımıza çıktı. Bu kılavuzların ve yeni 
Türkçe Sözlük’ün yayımlanmasından sonra iki taraf karşı tarafın yapıtlarından 
örnekler vererek birbirlerini kendi koydukları yazım kurallarına uymamak, bir-
leşiklerin yazımında tutarsızlığa düşmek ve böylece yazımda kargaşa yaratmakla 
suçladılar. 
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Bu bildiride, söz konusu tartışmalara katılmak niyetinde olmamakla birlikte, 
birleşiklerin tanımı ve yazımı konusunda yaratılan bu kargaşayı belirtmek ama-
cıyla, her iki yazım kılavuzundan örnekler alarak iki tarafın tutarsızlıklarına değinmek 
ve daha sonra dilbilimsel ölçütler kullanarak hiç değilse bir bölüm birleşiğin yazımına 
ilişkin birtakım kuralların saptanabileceğine işaret etmek istiyorum. 

İK ve yeni TS’den tutarsızlık örnekleri: 

1. başörtü, sacayak, fakat anne anne, baba anne, süt anne, süt nine, süt kar-
deş, bilim kurgu vb. 

2. açıkağız (TS), akbaş (TS), dalkavuk, yeşilbaş (TS), kırkayak (TS), boşbo-
ğaz, fakat açık göz, ak sakal, beş bıyık, beş parmak, beş pençe, altı parmak, cin 
göz, dal taban, düz taban, kaba burun, kıl burun, kıl kuyruk, kara baş, kepçe ku-
lak, kırk merak, pis boğaz, pis bıyık vb. 

3. kaba kulak, kara batak, kara tavuk, kara tahta, kara fatma, kara sinek, sivri 
sinek vb., fakat karakuş. 

4. aslanağzı, katırtırnağı, danaburnu, kuşburnu vb., fakat kaz ayağı, aslan 
kuyruğu, aslan pençesi vb. 

5. başıboş, başıbozuk vb., fakat başı kabak vb. 

6. delikanlı, fakat ağır başlı, ağır kanlı, serin kanlı, soğuk kanlı vb. 

7. çakaralmaz, fakat vurdum duymaz, biçer bağlar, biçer döver vb. 

Ana Yazım Kılavuzu’ndan tutarsızlık örnekleri: 

1. asma köprü, asma merdiven, fakat asmakat; dik açı, dik üçgen, fakat dik-
dörtgen; 

2. cep defteri, fakat cepkitabı; ağız birliği, fakat sözbirliği; ağaç balı, ağaç 
kurdu, fakat ağaççileği, ağaçkavunu; ekmek tatlısı, fakat peynirtatlısı; baldır ke-
miği, incik kemiği, elmacık kemiği, kalbur kemiği, fakat kürekkemiği, köprücük-
kemiği, uylukkemiği, kavalkemiği vb.; diz ağırşağı, fakat dizkapağı; aş ocağı, fakat 
aşevi; göbek taşı fakat binektaşı; kayın ağacı, günlük ağacı, fakat ödağacı, sakıza-
ğacı; bal rengi, kestane rengi, kül rengi, fakat kahverengi; doğa bilgisi, tabiat bil-
gisi, fakat dilbilgisi vb.; 

3. ağır canlı, ağır kanlı, fakat ağırbaşlı; 

4. dilbilim, toplumbilim, bağışıklıkbilim, fakat asalak bilim; 

5. alışveriş, fakat değiş tokuş; 

6. kan kırmızı, fakat sütbeyaz; 

7. açık oturum/açıkoturum, ham madde/hammadde vb. 
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Bu örneklerden açıkça anlaşılabileceği gibi, biri ayrı yazım öbürü de bitişik 
yazım yanlısı olan taraflar kendi koydukları ilkelere ya da kurallara bağlı kalma-
yarak aynı yapıdaki kimi birleşikler için farklı yazım biçimleri önermiş, böylece 
de tutarsızlıklara düşmüşlerdir. Her iki tarafın eşit derecede içine düştüğü bu tu-
tarsızlıkların nedeni, kanımca, onların birleşiklerin tanımı ve normal söz öbekle-
rinden ayrımı konusunda kesin bir karara varamamış olmalarıdır. Birleşik söz-
cük ile normal söz öbeği arasındaki dilbilimsel ayrım, Bloomfield’in de vaktiyle 
belirtmiş olduğu gibi, kimi durumlarda pek açık seçik ve kesin olmamakla birlik-
te, ben yine de hiç değilse söz konusukılavuzların farklı biçimlerde yazdıkları 
türden birleşikler için herkesçe kabul edilebilecek yazım kuralları konulabileceği 
kanısındayım. 

Bloomfield İngilizcedeki birleşikleri yapı bakımından ikiye ayırır: 1. Sözdi-
zimsel (syntactic) birleşikler, 2. Sözdizimdışı (asyntactic) birleşikler. Ona göre, 
sözdizimsel birleşiklerde öğeler arasındaki gramer ilişkisi bir söz öbeğinin söz-
cükleri arasındaki ilişki gibidir (blackbird ile black bird, whitecap ile white cap 
gibi). Öte yandan, sözdizimdışı birleşiklerde öğeler arasında o dilin sözdizimine 
aykırı gramer ilişkisi vardır. Örneğin, door-knob “kapı tokmağı” birleşiği İngiliz-
cenin sözdizimi kurallarına aykırıdır; çünkü İngilizcede door knob türünde söz 
öbekleri bulunmaz.1 

Bloomfield’in bu sınıflandırması, başka birçok diller için olduğu gibi, Türkçe 
için de doğru ve geçerlidir. Türkçede de karatavuk, aslanağzı türünden pek çok 
sözdizimsel birleşik bulunduğu gibi, başörtü, sütanne, sacayak türünden 
sözdizimdışı birleşikler de vardır. Sonuncu örnekler sözdizimdışıdır, çünkü 
Türkçede iki isim bu biçimde yan yana getirilerek ad öbeği kurulamaz; 
başsözcük durumunda olan ikinci öğenin 3. kişi iyelik eki alması şarttır. Aslında 
bu tür sözdizimdışı birleşikler 3. kişi iyelik ekli normal ad öbeklerinden kısaltma 
ya da eksiltme yolu ile oluşmuştur: baş örtü-sü>başörtü, süt anne-si>sütanne, 
sac ayağ-ı>sacayak vb. gibi. Bu tür kısaltmalara özellikle yer adlarında pek çok 
rastlanır: Topkapı/topkapu-sı, Bahçekapı, Çarşıkapı, Tekirdağ/Tekür dağ-ı vb. 
Şişkebap, şişköfte gibi kimi yemek adları da aynı kısaltma yöntemi ile oluşmuş 
sözdizimdışı birleşiklerdir. 

Türkçede sözdizimdışı birleşiklerin sayısı az olduğundan sınıflandırmaya 
bunlarla başlamak yerinde olacaktır.  

 

                                                             
1  Bloomfield, Language, s. 233. 
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1. Sözdizimdışı birleşikler 

Bunlar iki türlüdür: 1. iyelik eki düşmüş ya da düşürülmüş olanlar, 2. -lı sıfat 
eki düşmüş ya da düşürülmüş olanlar. 

1. İyelik eki düşmüş ya da düşürülmüş olan birleşikler: 

a) Topkapı, Bahçekapı, Çarşıkapı, Paşabahçe, Tekirdağ vb. gibi yer adları: 

b) şişkebap, şişköfte vb. gibi yemek adları (yeni Türkçe Sözlük’teki şiş kebap 
ve şiş köfte yazımları yanlıştır); 

c) başörtü, sacayak vb. gibi iyelik eksiz birleşik adlar; 

d) anneanne, babaanne, sütanne, sütnine, sütkardeş vb. gibi akrabalık adları 
(Bu adların daha eski iyelik ekli ad öbeklerinden geliştiğine kanıtlar vardır: Ta-
rama Sözlüğü’ndeki ana ata-sı, ata ata-sı vb. gibi örnekler); 

e) kankırmızı, sütbeyaz vb. gibi sıfatlar (Bunların İmla Kılavuzları ile yeni 
Türkçe Sözlük’te kan kırmızı, süt beyaz biçiminde ayrı yazılmaları yanlıştır. 
AYK’da da kan kırmızı ayrı, sütbeyaz bitişik yazılmıştır!); 

f) dilbilim, yerbilim, gökbilim, toplumbilim vb. gibi Batı dillerindeki karşılık-
ları örnek alınarak türetilmiş bilim adları; 

g) otoyol, bilimkurgu vb. gibi Batı dillerinden çeviri yolu ile türetilmiş yeni 
birleşikler (Bilimkurgu birleşiğinin İmlâ Kılavuzları ile yeni Türkçe Sözlük’te bi-
lim kurgu biçiminde ayrı yazılması yanlıştır; bu yazımda düşük bir olasılıkla İngi-
lizce science fiction birleşiğinin etkisi olmuştur.) 

 

2. -lı sıfat eki düşmüş ya da düşürülmüş birleşikler 

Açıkgöz ve kılkuyruk türündeki bu birleşikler bir belirtici ile bir 
başsözcükten oluşmuş içmerkezli (endocentric yapılar gibi görünürlerse de böy-
le değil, dışmerkezli (exocentric) yapılardır; çünkü bunların gösterdikleri nesne 
başsözcüğün gösterdiği nesne ile bir ve aynı değildir: 

Bu birleşikler “şu ya da bu nitelikte (birinci öğe) bir nesneye (ikinci öğe) sa-
hip olan nesne (kişi, hayvan, bitki vb.)” anlamındadır. Ayrıca, bu birleşiklerde 
öbek vurgusu da yer değiştirmiş, birleşiğin son hecesine kaymıştır. Bu nedenle, 
bu tür birleşikleri sözdizimdışı birleşikler arasına katabiliriz. 

a) açıkgöz, aksakal, dalkavuk, daltaban, düztaban, dişbudak (/duş budak 
“denkbudak”), altıparmak, beşbıyık, beşparmak, beşpençe, karagöz, kırkayak, 
yeşilbaş vb. 

b) cingöz, kargaburun, kılkuyruk, kepçekulak, palabıyık vb. 

Bu tür birleşiklerin daha eski -lı ekli söz öbeklerinden gelişmiş olduğu gü-
nümüz Türkçesindeki açık gözlülük gibi yapılarla Tarama Sözlüğü’ndeki açık 
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dillü “kekelemeden söyleyen, düzgün konuşan”, açuk gönüllü “saf kalbli, temiz 
yürekli” ve aşak dilli “alçakgönüllü” gibi söz öbeklerinden bellidir. 

Türkçede bu tür birleşiklerin oldukça eski bir tarihe gittiğini XIV. yüzyıla ait 
ağır baş “ağırbaşlı, ciddi” gibi verilerden anlıyoruz (bkz. Tarama Sözlüğü, l: 37). 

 

II. Sözdizimsel birleşikler 

Dilimizdeki birleşiklerin çoğu sözdizimsel, başka bir deyişle sözdizimi kural-
larına uygun olarak oluşmuş birleşiklerdir. Bunlar normal söz öbeklerinden tür-
lü ölçütlerle ayrılır. Kimileri eskidir ve ses değişmelerine uğramıştır: çedik, iç 
edik, sütlaç/ sütlü aş, kaplumbağa / kaplu bağa vb. gibi. Kimileri öbek vurgusunu 
yitirmiştir: karnıyarık, ağaçkakan, dalbastı vb. Kimileri eşanlamlı ya da 
zıtanlamlı ikileme iken ilk öğesi vurgusunu yitirmiş birleşiklerdir: elalem /el 
alem, alış-veriş, alt-üst vb. 

Sözdizimsel birleşiklerin büyük çoğunluğu da öbek vurgusunu korumuş ol-
makla birlikte kendi sözlük anlamlarını yitirmiş, benzetme yolu ile şu ya da bu 
nesneye ad olmuş, sıfat, zarf ya da bağlaç görevini yüklenmiş, kısaca, sözlük an-
lamları dışında özel bir anlam ya da görev kazanmış olan birleşiklerdir. 

Sözdizimsel birleşikleri önce vurguları bakımından iki gruba ayırmak yerin-
de olur: 1. Öbek vurgusu son heceye kaymış ya da ilk öğesi vurgusunu yitirmiş 
olanlar, 2. Öbek vurgusunu koruyan birleşikler. 

 

1. Öbek vurgusu son heceye kaymış birleşikler: 

a) Sıfat+ad: baykuş/bay kuş, çedik/iç edik, sütlaç/sütlü aş, uçkur/içkur, ka-
bakulak, karabatak, vb. 

b) Zarf+zarf-fiil: erken / er iken; 

c) İyelik ekli ad+sıfat: başıboş, başıbozuk, karnıyarık, sarığıburma, yüzüko-
yun (koyun “aşağı”) vb. 

d) Ad+sıfat-fiil: ağaçkakan, cankurtaran, dalgakıran, saçkıran, kardelen vb.; 
yurtsever, tanksavar, uçaksavar, roketatar vb.; 

e) Cümle türünde: albastı, dalbastı, imambayıldı, hünkarbeğendi, mirasyedi, 
sinekkaydı, gecekondu, şıpsevdi, zıpçıktı, çıtkırıldım, hacıyatmaz, vurdumduy-
maz, gelberi, vargel, gelgit vb.; 

f) İkileme türünde: başbuğ/baş buğ, elalem/el alem, elgün (krş. elgün-le)/el 
gün (krş. el-e gün-e karşı), alış-veriş (krş. alış-veriş-e gitmek, alış-veriş-ten gel-
mek), alt-üst, biçer-bağlar, biçer-döver, okur-yazar, öteberi vb. 

2) Öbek vurgusunu koruyan birleşikler: 



348  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

a) Sıfat+ad: kaplumbağa /kaplu bağa, kertenkele /kelte keler “kısa sürün-
gen”, haminne / hanım nine, kaynana, kaynata, ağabey, başçavuş, başyazar, baş-
yazı, ilkbahar, sonbahar, ilkokul, karatahta, karatavuk, akarsu, akaryakıt, 
çalarsaat, bilirkişi, açıkoturum vb.; 

b) işaret sıfatı+ad: bura/ bu ara, ora/ ol ara, şura/ şu ara; 

c) Soru sırafı+ad: nere / ne ara, nasıl / ne asıl; 

d) Belirtisiz ad öbeği (ad): cumartesi/ cuma ertesi, pazartesi/ pazar ertesi, 
onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, subaşı/ su başı, hanımeli, aslanağzı, akşamsefası, dana-
burnu, kuşburnu, deveboynu, denizaltı vb.: 

e) Belirtisiz ad öbeği (sıfat, zarf): yurtiçi, yurtdışı, dindışı, hukukdışı, şehir-
lerarası, uluslararası, olağanüstü, akşamüstü, ayaküstü, sırtüstü, yüzüstü, kahve-
rengi, külrengi, kavuniçi, camgöbeği, vişneçürüğü, yavruağzı vb.; 

f) -lı ekli sıfat öbeği: delikanlı, serinkanlı, sıcakkanlı, soğukkanlı, ağırbaşlı, 
dikbaşlı vb. 

g) Soru zamiri+edat: niçin/ ne içün; 

h) Ad+zamir+bağlaç: halbuki / hal bu ki; 

i) Soru sıfatı+edat+bağlaç: nitekim/ netekim / ne teg kim; 

j) Zarf+zarf-fiil: üstünkörü/ üstün körü; 

k) Zarf öbeği: peki / pek iyi, pekala /pek ala, ilkönce vb.; 

l) Zıtanlamlı ikileme: ana-baba, siyah-beyaz, az-çok, er-geç vb.; 

m) İki başsözcüklü yapılar: anıt-kabir, anıt-mezar, ışık-küre, şehir-devlet vb. 
 

III. Sözlük anlamlarını koruyan birleşikler 

Türkçede, sözdizimdışı ve sözdizimsel birleşikler dışında daha pek çok bir-
leşik sözcük vardır. Bunlar normal söz öbeği yapısında olup ya her iki öğesi ya da 
başsözcüğü kendi sözlük anlamını koruyan birleşiklerdir. Her iki öğesi ya da 
başsözcüğü sözlük anlamını koruyan bu tür birleşikleri birleşik sözcük saymak 
çelişkili görünebilir. Ne var ki bu tür birleşikler ya da söz öbekleri “anlamlı tek 
bir birim” işlevi görürler. Bu nedenle “birleşik sözcük” sayılmaları gerekir. Öte 
yandan, anlam bakımından normal söz öbeği durumunda olduklarından bitişik 
yazılmaları gerekmez ve uygulamada çok kere ayrı yazılırlar: beyaz ayı, kara la-
hana, ekmek tatlısı vb. gibi. Durum birçok dilde, bu arada İngilizcede de böyledir: 
alley cat “sokak kedisi”, American cheese “Amerikan peyniri”, pocket book “cep 
kitabı”, wild goose “yaban kazı”, black pepper “kara biber”, red pepper “kırmızı 
biber” vb. gibi. 
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Normal söz öbeği yapısında olan bu tür birleşiklerde öbek vurgusu da, doğal 
olarak, yerini korur. 

Uygulamada genellikle ayrı yazılan bu tür birleşikler yapı bakımından iki alt 
gruba ayrılabilir: 1. Sıfat öbeği (sıfat+ad) türünde olanlar, 2. Ad öbeği türünde 
olanlar. 

 

1. Sıfat öbeği türünde olan birleşikler: 

ak kavak, ak kefal, ak karınca, ak kelebek, beyaz ayı, boz ayı, kara biber. 

kırmızı biber, kara turp, kara lahana, kuru soğan vb. 

dik açı, dik üçgen, dik dörtgen, dar açı, geniş açı vb. 

beyaz peynir, beyaz şarap, beyaz et, beyaz eşya, beyaz perde vb. 

yabani ıspanak, yabani lahana, yabani kimyon vb. 
 

2. Ad öbeği türünde olanlar: 

kayın ağacı, od ağacı, sakız ağacı, söğüt ağacı, zakkum ağacı vb. 

kalkan balığı, kılıç balığı, kırlangıç balığı vb. 

bal arısı, eşek arısı, ateş böceği, uğur böceği vb. 

Amerikan bezi, Şile bezi, Bünyan halısı, Sivas kilimi vb. 

at kestanesi, çakal eriği, su yılanı, kara kurbağası vb. 

sigara böreği, su böreği, Tatar böreği, Çerkez böreği vb. 

ekmek tatlısı, peynir tatlısı, tulumba tatlısı, lokma tatlısı vb. 

dil peyniri, tulum peyniri, Çerkez peyniri, kaşar peyniri vb. 

kok kömürü, odun kömürü, linyit kömürü vb. 

çiroz salatası, çoban salatası, Rus salatası, patlıcan salatası vb. 

badem yağı, bezir yağı, zeytin yağı, susam yağı, ayçiçek yağı vb. 

baş örtüsü, masa örtüsü, yatak örtüsü vb. 

yaban domuzu, yaban gülü, yaban kazı, yaban kedisi, yaban ördeği vb. 

Bu tür “ayrı birleşik”lerin sayısı pek fazladır. Bunlar içinde başsözcüğü ocak, 
yurt ve ev sözcüklerinden biri olan birleşiklerin yazımı son günlerde tartışma 
konusu olmuştur. Bizce, ocak ve yurt sözcükleri ile kurulan birleşiklerin yazı-
mında ikircime gerek yoktur. Bu tür birleşikler uygulamada, genellikle, ayrı ya-
zılmaktadır: aş ocağı, sağlık ocağı, çay ocağı vb., dikiş yurdu, öğrenci yurdu, sağ-
lık yurdu vb. gibi. 
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Başsözcüğü ev olan birleşiklere gelince, bunlar uygulamada, genellikle, biti-
şik yazılmaktadır: basımevi, yayınevi, dikimevi vb. gibi. Bu yazım biçimine Farsça 
kökenli -hane “ev” adı ile ve Farsça kuralına göre kurulmuş meyhane, karhane, 
kahvehane, yağhane, yatakhane, yemekhane vb. gibi sayısız birleşiğin etkisi ol-
duğu açıktır. Yarım yüzyıllık yazım geleneğini dikkate alarak bu gibi bir-
le:şiklerin kimilerinde bitişik yazımın genelleşmiş olduğuna da işaret etmek ye-
rinde olacaktır: 

basımevi, yayınevi, doğumevi, dikimevi, bakımevi, aşevi, çayevi/çay evi, or-
duevi/ ordu evi, radyoevi/radyo evi vb. gibi. 
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A NEW CLASSIFICATION OF THE CHUVASH-TURKIC LANGUAGES 
 

The Chuvash-Turkic languages are generally called “Turkic languages” (Ger. 
Türkische Sprachen, Rus. Tjurkskie jazyki) in the Turkic studies circles of the 
world. This term is not very appropriate if it is intended that it cover also the 
Chuvash language, because while all the Turkic languages with the exception of 
Chuvash go back to Proto-Turkic which was a z/š language, Chuvash goes back 
to Proto-Chuvash (or Proto-Bulgarian) which obviously was a r/l language. In 
other words Chuvash and the Turkic languages are not the so-called “sister lan-
guages”, but they are descendants of two sister languages. It is for this reason that 
we have to assume, for the Chuvash-Turkic languages, a proto-language which is 
older than Proto-Turkic and Proto-Chuvash. Such a proto-language may be called 
Proto-Chuvash-Turkic or simply Pre-Turkic (Ger. Vortürkisch). The affinity of 
Chuvash with the other Turkic languages may then be schemed as follows: 

Pre-Turkic (*ŕ, *ĺ) 

Proto-Chuvash (*r, *l) Proto-Turkic (*z, *š) 

Modern Chuvash (r, l) Modern Turkic languages (z, š) 
 

The Chuvash-Turkic languages are spoken today in a vast area stretching 
from the shores of the Baltic Sea in the west to the shores of the Sea of Okhotsk 
in the east, and from the shores of the Arctic Ocean in the north to the shores of 
Persian Gulf in the south. It is only natural then for these languages to differ from 
one another in respects of phonology, morphology and vocabulary. 

From the middle of the 19th century to present many attempts have been 
made to classify the Chuvash-Turkic languages. None of these classifications 
however is complete and satisfactory. The main defect of the old classifications, 
as Arat (1953) and Poppe (1965) have rightly put it, is that their authors wanted 
them to include both the modern and old languages and dialects. A language 
classification, however, can either be synchronic or diachronic, but not syn-
chronic and diachronic at the same time. In other words, a classification of mod-
ern languages cannot include the languages and dialects of the past. 

Summarizing the classifications made before him, R. R. Arat, my former pro-
fessor at the University of Istanbul, offered the following classification for the 
modern Turkic languages (his term: Türk şiveleri, i.e., “Turkish dialects”): 

A. Turkish dialect groups (Türk lehçe grupları):  
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I. r- group, i.e., Chuvash (r ~ z, l ~ š, s- ~ y-)  

II. t- group, i.e., Yakut (t ~ d, s- ~ y-) 

B. Turkish sub-dialect groups (Türk şive grupları): 

I. d- group (adaḳ, taġ, taġlıġ, ḳalġan) 

II. z- group (azaḳ, taġ, taġlıġ, ḳalġan) 

III. tav- group (ayaḳ, tav, tavlı, ḳalġan) 

IV. taġlı- group (ayaḳ, taġ, taġlı, ḳalġan) 

V. taġlıḳ- group (ayaḳ, taġ, taġlıḳ, ḳalġan) 

VI. daġlı- group (ayaḳ, daġ, daġlı, ḳalan) 
 

This classification may be criticised as follows: 

1. It is not correct to group together Chuvash and Yakut under the term of 
“Turkish dialect groups”; because Chuvash and Yakut are two “languages” differ-
ing greatly both from one another and from the other Turkic languages. 

2. Although Chuvash and Yakut may be considered close to one another in 
the treatment of initial y- (*y->Chuv. ś-, *y->Yak. s-), they differ greatly from one 
another in many other respects, especially in respect of the sound correspond-
ences r//z; and l//š. In other words, Chuvash, the only r/l language, is separated 
from all the other Turkic languages, including Yakut; for Yakut too is a z/š lan-
guage. 

3. The term “Türk şive grupları” is not appropriate, because the word şive 
means “accent” in Turkish of Turkey and implies only “difference in pronuncia-
tion”. Consequently, the term şive “accent” cannot be used in language classifica-
tions. 

4. The third group in the classification contains many languages. Some of 
these languages, e.g., Kirghiz and Altay, are not tav languages; Kirghiz is a tō lan-
guage and Altay is a tū language. 

5. For the languages belonging to the second group Arat gives only the name 
Abakan, i.e., Khakas. It is known that the dialect of the Yellow Uighur spoken in 
the Kansu province of China is also a z- language (Khakas azax, Yellow Uighur 
azak). 

The most recent attempt to classify the Chuvash-Turkic languages has been 
made by Nicholas Poppe. Poppe who rightly calls these languages “Chu-
vash-Turkic” divides them into six groups: 
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I. Chuvash (a r/l language) 

II. Yakut (atax<adaḳ, tıa<taġ, -ı<-ıġ)  

III. Tuva-Khakas (adaḳ/azaḳ, taġ, -ıġ) 

IV. Kipchak (ayaḳ, taw/tu, -ı) 

V. Chagatay (ayaḳ, taġ, -ıḳ) 

VI. Turkmen (ayaḳ, daġ, -ı) 

Poppe, following the suggestions made by Pritsak, further divides the 
Kipchak group into the four subgroups: 

I. Karay, Karachay-Balkar and Kumuk (*ag<aw); 

2. Tatar and Bashkir (*aġ>aw, o>u, ö>ü, u>ŏ, ü>ȫ; i>ĕ, e>i); 

3. Nogay, Kazakh, Karakalpak (č>š, š>s and the occurrence of suffix-initial 
/l/ as n/d/t depending on the nature of the preceding consonant); 

4. Kirghiz and Altay (secondary long vowels, labial attraction and the change 
of the /m/ of the negative suffix -ma- into p/b). 

This classification may be criticised as follows: 

I. It is wrong to classify Tuva which is an adak language together with 
Khakas which is an azak language; 

2. The development taw/tu given as a characteristic feature of the Kipchak 
group is incomplete and misleading; for the sound group ag has resulted in three 
different forms in this group, i.e., taw, tō and tū (the development tu actually ap-
pears nowhere). 

3. In the classification no mention is made of the Yellow Uighur and Salar. 

As is seen, Arat’s and Poppe’s classifications too have some methodical de-
fects and therefore they are incomplete and unsatisfactory. In addition to this, 
the discovery of Khaladj, an independent Turkic language with many archaic fea-
tures, has made things more complicated so that a new and more detailed classi-
fication of the Chuvash-Turkic languages has become an urgent necessity. 

To classify the Chuvash-Turkic languages the following phonetic criteria 
have been used: 

1. The sound correspondences r//z as in Chuv. tăxxăr vs. Turk. toḳuz ”9”; 

2. The developments of the phoneme /d/ as in the word adak “foot”;  

3. The developments of the sound group aġ as in taġ “mountain”; 
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4. The developments of the sound group ıġ as in the accusative suffix -ıġ or 
in the adjective taġlıġ “mountaineer”; 

5. The development of the suffix-initial /g/ as in ḳalġan “remained”. 

The last of these phonetic criteria, i.e., the development of the suffix-initial 
/g/ has turned out to be useless (see, Poppe’s classification). Instead of this the 
development of the initial /t/ should be used, for it enables us to separate the 
two last groups of the Chuvash-Turkic languages (see, below). 

Finally, to include Khaladj into the classification and to separate it from the 
other languages we need a sixth criterion. The most characteristic feature of 
Khaladj is, as is known, the preservation of initial /h/ which is lost in all the oth-
er languages including Chuvash. 

Thus, the phonetic criteria which we will use to classify the Chuvash Turkic 
languages are, in their proper order, the following: 

I. The correspondences r//z, l//š and ś//š; 

2. The treatment of initial /h/; 

3. The developments of the phoneme /d/; 

4. The developments of the final sound group -ıġ in polysyllabic words; 

5. The development of the sound group aġ in monosyllabic words;  

6. The development of the phoneme /t/ in initial position. 

Using the first phonetic feature we may divide the Chuvash-Turkic lan-
guages into two unequal groups: 1. Chuvash (r, l and ś language), 2. Turkic lan-
guages (z and š languages). 

The second criterion we must use to classify the Turkic languages is the 
treatment of the initial /h/. Since initial /h/ has been preserved only in Khaladj, 
Turkic languages (z and š languages) are divided into two unequal groups: I. 
Khaladj (h- preserved), 2. Other languages (h- became null). 

In order to classify the remaining z/š languages we use the third criterion, 
i.e., the developments of the phoneme /d/ in medial and final positions. Using 
this criterion we have four different groups: 1. /t/ or atax group (Yakut), 2. /d/ 
or adaḳ group (Tuva or Tuvinian), 3. /z/ or azaḳ group (Khakas literary lan-
guage and Yellow Uighur), 4. /y/ or ayaḳ group (remaining languages). 

The /y/ or ayaḳ group of Turkic languages may, in their turn, be classified 
into five different groups by using the fourth criterion: 1. The ıġ group (Northern 
Altay dialects), 2. The -u group (Altay literary language), 3. The -ū group (Kirghiz 
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literary language), 4. The ıḳ group (Uzbek and New Uighur literary languages), 5. 
The -ı group. 

The languages and dialects belonging to the -ı group may further be divided 
into two groups by using the fifth criterion: 1. The aġ group (Kipchak languages), 
2. The aġ group (the Oghuz group and Salar). 

Finally, the languages and dialects belonging to the ag group may be divided 
into two groups by applying the last criterion, i.e., the development of the initial 
/t/: 1. The t- or taġlı group (Salar), 2. The d- or daġlı group (Oghuz group). 

Thus, by using the above-mentioned six criteria, the Chuvash-Turkic lan-
guages are divided into twelve groups. These groups may be shown with their 
phonetic features in a table like the following: 
 

 Features 
1 r/l z/š 
2 ø- h- ø- 
3 r d t d z y 
4 -ă -uγ -ï -ïγ -u -ū -ïq -ï 
5 u/ăv aγ ïa aγ ū ō aγ aw aγ 
6 t- d- t- d- 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

By using the key words tăxxăr “9”, adaḳ “foot” and taġlıġ “mountaineer” we 
may name and enumerate these language groups in the following way: 

I. tăxxăr group: Chuvash (literary language) 

II. hadaḳ group: Khaladj 

III. atax group: Yakut (literary language) 

IV. adaḳ group: Tuva or Tuvinian, together with Karagas (literary language). 

V. azaḳ group: Khakas (literary language), Middle Chulym, Mrass, Tashtyp, 
Matur and Upper Tom dialects; Yellow Uighur 

VI. taġlıġ group: Northern dialects of Altay (Tuba, Kumandu, Chalkandu), 
Lower Chulym, Kondom and Lower Tom dialects 

VII. tūlu group: Altay literary language (Altay proper, Telengit, Teleut) 

VII. tōlū group: Kirghiz (literary language) 

IX. taġlıḳ group: Uzbek, New Uighur (literary languages) 
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X. tawlı group (Kipchak): Tatar, Bashkir, Kazakh, Karakalpak, Nogay, 
Kumuk, Karachay-Balkar, Karay or Karaim, Crimean Tatar (literary languages), 
dialect of Baraba Tatars 

XI. taġlı group: Salar 

XII. daġlı group (Oghuz): Turkmen (literary language), Khorasani, 
Khwarezm, Oghuz dialects of Uzbek, Azerî or Azerbaijani (literary language), 
Kashkay, Eynallu, Kerkuk and Erbil dialects, Turkish or Turkish of Turkey (liter-
ary language), Gagauz (literary language). 

As is seen, the V., IX., X. and XII. groups contain more than one languages and 
dialects. Languages and dialects belonging to these groups may further be divid-
ed into subgroups by using different phonetic criteria. 

The V. group 

To classify the languages and dialects belonging to this group the following 
phonetic criteria should be used: I. The treatment of initial y-, 2. The treatment of 
medial -s-. By using these two features we may divide this group into the follow-
ing subgroups: 

1. čazıl subgroup: Khakas literary language 

2. čažıl subgroup: Middle Chulym, Mrass and Upper Tom dialects  

3. yasıl subgroup: Yellow Uighur. 

The IX. group 

Uzbek and New Uighur belonging to this group are separated from each 
other by many features. The most important features separating these two lan-
guages from each other is the labialization of /a/ of the first syllable in Uzbek 
and the existence of i- and u- Umlaut in New Uighur: 

1. Uzbek: åġiz, åġir, åçiq, åriq 

2. New Uighur: eġiz, eġir, oçuq, oruq. 

The X. group 

The languages and dialects belonging to this group may further be subdivid-
ed by the following features: 1) Treatment of the vowel /o/ of the first syllable, 
2) treatment of the phoneme /s/. If we take the verb qoš- “to unite as an exam-
ple we get the following three subgroups: 

1. ḳuš- subgroup: Tatar and Bashkir; 

2. ḳos- subgroup: Kazakh, Karakalpak, Nogay; Halic dialect of Karaim; 
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3 ḳoš- subgroup: Karachay-Balkar, Kumuk, Troki dialect of Karaim, dialect 
of Baraba Tatars, Crimean Tatar. 

Tatar and Bashkir are separated from each other by many features: 

I. Word and suffix-initial /s/ is preserved in Tatar, but it changes to /h/ in 
Bashkir: Tat. sarı “yellow”, Bash. harı; Tat. sul “left”, Bash. hul; Tat. bulsa “if it 
happens”, Bash. bulha etc. 

2. The phoneme /č/ is preserved in Tatar, but it changes to /s/ in Bashkir: 
Tat. čap- “to run”, Bash. sap-, Tat. čalġı “sickle”, Bash. salġı, Tat. öč…n “for”, Bash. 
ŏsŏn etc. 

3. The phoneme /z/ in medial and final positions is preserved in Tatar, but it 
changes to interdental fricative /d/ in Bashkir: Tat. süz, “word”, Bash. hüḏ; Tat. 
büz “gray”, Bash. buḏ, Tat. sızıḳ “line”, Bash. hĭĭḳ etc. 

4. The phoneme /s/ in medial and final positions is preserved in Tatar, but 
in changes to voiceless interdental fricative // in Bashkir: Tat. sası “stinking”, 
Bash. ha ı, Tat. yassı “flat”, Bash. ya ı, etc. 

5. Bashkir has labial attraction: Tat. yŏldĭz “star”, Bash. yŏndŏḏ, Tat. yöriy 
“he is walking”, Bash. yöröy, etc. 

The ḳoš- subgroup may further be subdivided on the basis of the treatment 
of initial /y/: 

1. The žıl/ǰıl division: Kazakh, Karakalpak; 

2. The yıl division: Nogay; Halic dialect of Karaim. 

Karakalpak, although it is a literary language since the October Revolution, 
may be regarded as a dialect of Kazakh, because it is very close to it. 

The third subgroup of the X. Kipchak group may be subdivided into two di-
visions on the basis of the treatment of initial /b/: 

1. per- “to give” division: Dialect of the Baraba Tatars; 

2. ber- division: Kumuk, Karachay-Balkar; Troki dialect of Karaim; Crimean 
Tatar. 

The languages and dialects belonging to the second division may further be 
subdivided into two subdivision on the basis of the treatment of inital /y/: 

1. ǰol subdivision: Karachay-Balkar; Northern dialect of Crimean Tatar; 

2. yol subdivision: Kumuk, Crimean Tatar (southern dialect), 
Khwarezm-Kipchak dialects of Uzbek, Troki dialect of Karaim. 
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The languages and dialects belonging to the second subdivision may further 
be subdivided into two groups on the basis of the treatment of initial /k/: 

1. kel- group: Khwarezm-Kipchak dialects of Uzbek, Troki dialect of Karaim, 
Crimean Tatar (southern dialect); 

2. gel- group: Kumuk. 

The XII. group 

The languages and dialects belonging to the Oghuz group may be divided in-
to four subgroups on the basis of the following features: 1) The treatment of the 
initial voiceless velar stop /q/, 2) Preservation or shortening of the primary long 
vowels: 

1. qāl- subgroup: Khwarezm-Oghuz dialects of Uzbek; 

2. ġāl- subgroup: Turkmen literary language, Trukhmen dialect of Turkmen, 
Khorasani or Khorasan dialect of Turkmen; 

3. ġal- subgroup: Azerî or Azarbayjani (literary language), Kashkay and 
Eynallu dialects, Tabriz dialect, Kerkuk and Erbil dialects, East Anatolian dialects 
of Azerbayjani; 

4. kal- subgroup: Turkish or Turkish of Turkey (together with Anatolian and 
Rumelian dialects), Gagauz literary language. 

 

Classified List of the Chuvash-Turkic Languages and Dialects  

I. The r/l group: Chuvash (literary language) 

II. The hadaq group: Khaladj 

III. The atax group: Yakut (literary language) 

IV. The adaq group: Tuva or Tuvinian together with Karagas dialect (literary 
language) 

III. The azaq group: 

1. čazıl group: Khakas (literary language) 

2. čažıl subgroup: Middle Chulym, Mrass and Upper Tom dialects (literary 
language) 

3. yasıl subgroup: Yellow Uighur 

VI. The taġlıġ group: Northern dialects of Altay literary language, Lower 
Chulym, Kondom and Lower Tom dialects. 

VII. The tūlu group: Altay (literary language) 
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VIII. The tōlū group: Kirghiz (literary language) 

IX. The taġlıq group: 

1. åġiz subgroup: Uzbek (literary language) 

2. eġiz subgroup: New Uighur (literary language) 

X. The tawlı group: 

1. quš- subgroup: 

a. süz division: Tatar (literary language) 

b. hüḏ division: Bashkir (literary language) 

2. qos- subgroup: 

a. žıl division: Kazakh (literary language) 

b. ǰıl division: Karakalpak (literary language) 

c. yıl division: Nogay (literary language), Karaim (Halic dialect) 

3. qoš- subgroup: 

a. per- division: Dialect of Baraba Tatars 

b. ber- division: 

1. jol subdivision: Karachay-Balkar (literary language), Crimean Tatar 
(Northern dialect) 

2. yol subdivision: 

a. kel-: Khwarezm-Kipchak dialects of Uzbek, Karaim (Troki dialect), Crime-
an Tatar (Southern dialect, literary language) 

b. gel-: Kumuk (literary language) 

XI. The taġlı group: Salar 

XII. The daġlı group: 

1. gāl- subgroup: Khwarezm-Oghuz dialects of Uzbek; 

2. ġāl- subgroup: Turkmen (literary language) 

3. ġal- subgroup: Azerî or Azerbayjani (literary language), Kashkay and 
Eynallu dialects, Tabriz dialect, Kerkuk and Erbil dialects, East Anatolian dialects 
of Azerbayjani 

4. kal- subgroup: 

a. ev division: Turkish (literary language) 

b. yev division: Gagauz (literary language) 





 

 

45 

A NEW CLASSIFICATION OF THE TURKIC LANGUAGES 
 

One of the unsolved problems of Turkic linguistics is the classification of the 
Turkic or, to be more exact, ‘Chuvash-Turkic’ languages. There are several classi-
fications of these languages today, but ‘none of them can be regarded as fully sat-
isfactory’, as Poppe pointed out before giving his own classification (1965: 33). 
Unfortunately, however, the same can be said about his classification of the lan-
guages belonging to the Turkic branch of the ‘Chuvash-Turkic’ languages (see 
below). 

Speaking of the shortcomings of most classifications, Poppe has made the 
following remarks: ‘Their main defect lies in the fact that their authors wanted 
them to be applicable to both the presently spoken languages and those spoke in 
ancient times. A classification can, however, be either synchronous or a 
diachronous one, but it cannot be both at the same time. It is obvious that a clas-
sification of presently spoken languages cannot include languages of the past’ 
(1965: 33). 

I fully agree with Poppe on this view of his. Samoilovich and his followers 
are indeed mistaken by classifying, for example, the Old Turkic (Orkhon Turkic 
and Uighur) linguistic material in one group together with Tuvinian in which Old 
Turkic /d/ has been preserved. It goes without saying that there is a time gap of 
more than a thousand years between Old Turkic and Tuvinian, and while the Old 
Turkic /d/ has preserved itself as such in Tuvinian (and also in Khaladj as we 
now know), in the course of time, it became /t/ in Yakut, /z/ in Khakas and Yel-
low Uighur, and /y/ in most of the Turkic languages. In the same way, Németh is 
mistaken by classifying the Old Turkic linguistic material together with the pres-
ently spoken Turkic dialects (his term) in one group which he calls the y- group, 
simply because the Old Turkic initial y- became, in the course of time, d- in Altay, 
ǰ- in Kirghiz, Karakalpak and Karachay, ž- in Kazakh, č- in Khakas and Tuvinian, 
and dz- in Balkar. 

Another important defect found in most classifications is that their authors 
did not fully apply the phonetic criteria they used to classify the Turkic lan-
guages. Thus, Samoilovich took the various developments of Old Turkic /d/ in 
adaq ‘foot’ as a criterion; yet he classified Yakut (an atax-language) together with 
Tuvinian (an adaq-language) in one and the same group. It goes without saying 
that /t/ and /d/ are two different sounds and Yakut is distinguished by many 
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other features not only from Tuvinian but also from the rest of the Turkic lan-
guages. 

A third defect found in some classifications arises from the lack of a suffi-
cient knowledge about certain less-investigated dialects or languages spoken in 
remote areas. Thus, for example, Benzing and Menges are mistaken by classify-
ing the dialect of the Yellow Uighurs (an azaq-Language) together with Uzbek 
and New Uighur (ayaq-Languages) in one and the same group. 

All the earlier classifications of the Turkic languages and a general review 
them are found in Arat 1953. But Arat’s own classification and the classifications 
made after that date have not yet been discussed. In this paper, first I would like 
to review these recent classifications and then to offer a new classification of the 
Turkic languages. I will begin with Arat’s classification. 

 

Arat’s Classification (1953)1 

Arat, my professor at the University of İstanbul from 1947 to 1951, offered 
the following classification for the presently spoken Turkic languages (his term: 
Türk şiveleri, i.e., ‘Turkish dialects’): 

A. Turkish dialect groups (Türk lehçe grupları): 

I. The r-group, i.e., Chuvash (r ~ z, l ~ ş, s- ~ y-) 

II. The t-group, i.e., Yakut (t ~ d, s- ~ y-) 

B. Turkish sub-dialect groups (Türk şive grupları):  

I. The d-group (adaḳ, taġ, taġlıġ, ḳalġan): Sayan 

II. The z-group (azak, taġ, taġlıġ, ḳalġan): Abakan 

III. The tav-group (ayaḳ, tav, tavlı, ḳalġan): North 

IV. The taġlı-group (ayak¸, taġ, taġlı, ḳalġan): Tom 

V. The taġlıḳ-group (ayak¸, taġ, taġlıḳ, ḳalġan): East 

VI. The daġlı-group (ayak¸, daġ, daġlı, ḳalan): South 
 

Arat’s classification can be criticised as follows: 

1. It is not correct to group Chuvash and Yakut together under the term of 
Türk lehçe grupları (Turkish dialect groups); because Chuvash and Yakut are not 

                                                             
1  R. Rahmeti Arat, “Türk şivelerinin tasnifi”, Türkiyat Mecmuası, X (İstanbul 1953), 

pp. 59-138. 
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dialects, but they are two languages differing greatly both from each other and 
from the rest of the Turkic languages. 

2. Although Chuvash and Yakut may be considered close to each other in the 
treatment of the initial y- (=Chuvash ś-, Yakut s-) they differ greatly from one 
another in many respects, especially in respect of the sound correspondences r:z 
and l:š. In other words, Chuvash, the only r- and l- language, is separated from all 
the other languages including Yakut, for Yakut, too, is a z- and š- language. 

3. The term şive grupları for the rest of the Turkic languages is not appro-
priate, because şive means ‘accent’ in Turkish of Turkey and implies only ‘differ-
ence in pronunciation’, e.g., Türkçeyi Karadeniz şivesiyle konuşmak, İngilizceyi 
Alman şivesiyle konuşmak, etc. Consequently, the term şive ‘accent’ cannot be 
used in language classifications. 

4. The tav-group contains many languages. Two of these languages, i.e., Kir-
ghiz and Altay, do not fit the group, for Kirghiz is a tō- language and Altay is a tū- 
language. 

5. Finally, for the languages belonging to the second group, i.e., the z-group, 
Arat uses only the name Abakan, i.e., Khakas. It is known that the dialect of the 
Yellow Uighurs spoken in the Kansu province of China is also a z- language 
(Khakas azax, Yellow Uighur azaq). 

 

Benzing’s Classification (1959)2 

Benzing who follows Samoilovich in his classification, divides the Turkic 
languages into the following five groups: 

I. The Bolgar group (the language of the Volga Bolgar inscriptions; Chu-
vash); 

II. Southern Turkic (the Oghuz group): 1. Osmanli Turkish of Turkey with 
Anatolian and Rumelian Dialects, Crimean Osmanli); 2. Azerbaijani with Kashkay 
in Southern Iran); 3. Turkmen, Trukhmen. 

III. West Turkic (the Kipchak-Koman languages): 1. The Ponto Caspian 
group (Karaim, Karachay and Balkar, Kumük), 2. The Ural group (Tatar, 
WestSiberian and Crimean Tatar, Bashkir), 3. The Aralo-Caspian group (Kazak 
with Karakalpak, Nogay, Kirghiz). 

                                                             
2  Johannes Benzing, “Classification of the Turkic Languages”, Fundamenta I (Wiesba-

den 1959), pp. 1-5. 



364  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

IV. East Turkic (the Uighur group): 1. Uzbek, 2. New Uighur (Taranchi, dia-
lects of Kashgar, Khotan, etc.); Sarï-Uighur. 

V. North Turkic: 

1. The Aral-Sayan group: 

a) Altaic (Oirot, Teleut) 

b) Shor (Abakan Turkic) and Khakas, 

c) Tuva 

2. The North Siberian group: Yakut (and Dolgan). 

3. Old Turkic (language of the Orkhon and Yenisei inscriptions) 

As is seen, Benzing has taken the classification by Samoilovich as a basis for 
his classifiction. He has also been influenced by Radloffs geographical classifica-
tion. Benzing’s classification can be criticised as follows: 

1. It would be wrong to classify Yakut together with Altay, Shor-Khakas and 
Tuvinian in one and the same group. In reality, Yakut is very different from all 
these languages and it should be classified as an independent group. The same is 
true of Altay (southern dialects), Khakas and Tuvinian. 

2. It is wrong to regard Yellow Uighur as a dialect of New Uighur, for it is an 
azaq- language. 

3. It is wrong to regard Old Turkic, the language of the Orkhon and Yenisei 
inscriptions, as the historical material of only the North Turkic group. 

4. In the classification no mention is made of Salar. 
 

Menges’ Classification (1959, 1968)3 

In 1959, the Turkic languages were classified also by Karl H. Menges. He 
gives the same classification in his The Turkic Languages and Peoples (pp. 
59-66). His classification is as follows: 

A. The Central and Southwest Asiatic languages: 

I. The Central Asiatic group: 

1. Old Turkic (Orkhon and Yenisei inscriptions, Old Uighur). 

2. Languages of the Middle Turkic period; the dictionary of MK, Karakhanide 
Turkic, dialect of Khwarezm (XI th/ XII centuries). 

                                                             
3  Karl H. Menges, “Classification of the Turkic Languages”, Fundamenta I, pp. 5-8; The 

Turkic Languages and Peoples, Wiesbaden 1968, pp. 60-61.  
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3. Chagatay (later and modern). Uzbek (the Iranized dialects). 

5. New Uighur with Taranchi and other dialects; Sarï-Uighur and Salar (may 
be considered as very close to New Uighur dialects). 

6. Qïrgïz. 

II. The Southwest or Oghuz group: 

1. Old Anatolian and Old Osman 

2. Osman with its various dialects, Gagauz, Azerbaijanian (with dialects, as 
those of Iran, Kashkayi) 

3. Türkmenian. 

B. The Northwest or Qïpčaq division:  

III. Old Northwestern of the “Middle Turkic” period: 

1. Qomanian, the language of the Codex Cumanicus and the Qomans (or 
Polovcy), and Qïpčaq; 

IV. Ponto-Caspian languages: 2. Karaïm, 3. Qaračay and Balqar, 4. Qrïm Ta-
tar, 5. Qumïq. 

V. Volga-Kama-West-Siberian languages: 6. Qazan-Tatar, with Teptär, Mišär 
and Kasimov-Tatar, 7. The West-Siberian dialects: Turalï, Tümänli, Tobollï, 
Ïšïmlï, Qurdaq, Irtïšlï; 8. Baraba; 9. Küärik; 10. Bašqurt.  

VI. Aralo-Caspian languages: 11. Qazaq with Qaraqalpaq; 12. (non-iranized 
or Qïpčaq-) Uzbek; 13. Nogay; 14. Qïrgïz. 

C. VII. Oyrot (in the Altay Mountains) and its dialects: Altay-Kiži, Täläñät, 
Lebed’ (Qū-Kiži) and Yïš-Kiži (or Tuba). 

D. VIII. The Central-South-Siberian, Abaqan or “Xakas” group: 

1. Şor, 2. Abaqan, comprising the dialects of Sagay, Qoybal, Qača, Qïzï1, and 
Bältir. 

IX. The East or Tuva group (in Tañnū-Tuva or Uranxay): 1. Karagas, 2. Soyoñ 
(Tuba, Tuva, Tyba, or Uranxay language. 

E. X. The Northeast, East-Siberian, or Yakut group. The Yakut (Saxa) Lan-
guage and the dialects of the Dolgans, the Yakutized N anasan (Tavgy-) 
Samojeds. 

F. The Volga-Bulgarian or Hunno-Bulgarian division: 

XI. Volga-Bulgarian 
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XII. Čuvaš or ăvaš. 

As is seen, Menges’ classification of the Turkic languages is quite complex 
and complicated. This classification can be criticised as follows: 

1. It would be wrong to classify the languages of the past together with the 
presently spoken languages. Old Turkic is not the ancestor of only Uzbek, New 
Uighur and the languages belonging to the Oghuz group. 

2. Kirghiz is listed twice in the classification, first in the Central-Asiatic 
group together with Uzbek and New Uighur, secondly in the Northwest or 
Kipchak group as one of the ‘Aralo-Caspian’ languages. In reality, Kirghiz does 
not belong to any of these groups. It is an independent language forming the tōlū 
group by itself (see below). 

3. It is wrong to regard Yellow Uighur and Salar as dialects of New Uighur. 
The rust is an azaq-language and should be classifed together with Khakas; the 
latter is a taglï-language forming an independent group by itself (see below). 

 
Poppe’s Classification (1965)4 

The most recent attempt to classify the Turkic languages has been made by 
Nicholas Poppe. Poppe, who rightly calls these languages ‘Chuvash-Turkic’, di-
vides the Turkic branch into the following five groups: 

I. Yakut (atax<adaq, tïa<taγ, -ï<-ïγ) 

II. Tuva-Khakas (adaq/azaq, taγ, -ïγ) 

III. Kipchak (ayaq, taw/tu, -ï) 

IV. Chagatay (ayaq, taγ, -ïq) 

V. Turkmen (ayaq, daγ, -ï) 

Poppe, following the suggestions made by Pritsak, further divides the 
Kipchak group into the following four subgroups: 

1. Karay, Karachay-Balkar and Kumuk (aγ>aw) 

2. Tatar and Bashkir (aγ>aw, o>u, ö>ü, u>ŏ, ü>ȫ, ä/e>i, i>ĕ) 

3. Nogay, Kazakh, Karakalpak č>š, s>s and the occurrence of suffix-initial 
/l/ as n/d/t depending on the nature of the preceding consonant); 

4. Kirghiz and Altay (secondary long vowels, labial attraction and the change 
of the /m/ of the negative suffix -ma- into p/b).  

                                                             
4  Nicholas Poppe, Introduction to Altaic Linguistics, Wiesbaden 1965, pp. 33-36.  
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Poppe’s classification can be criticised as follows: 

1. It would be wrong to classify Tuvinian which is an adaq- language togeth-
er with Khakas which is an azax- language. 

2. The development taw/tu given as a characteristic feature of the Kipchak 
group is incomplete and misleading; because the sound group /ag/ has resulted 
in three different forms in this group, i.e. taγ>taw, tō and tū. 

3. In the classification no mention is made of Yellow Uighur and Salar. 
 

Doerfer’s Classification (1971, 1987)5 

Doerfer who rediscovered Khaladj in tran in 1968 has proved that it is an 
independent Turkic language with many archaic features and not a dialect of 
Azerbaijani as generally thought to be. One of the archaic features of Khaladj is 
the preservation of the ancient /d/ as in Tuvinian, e.g., OT adaq ‘foot’=Tuv. adaq 
id.=Kh. hadāq, hadaq id., OT adïr- ‘to separate’=Tuv. adïr- id.=Kh. hadur- id., etc. 
One might think that because of this common feature the two languages, i.e., 
Tuvinian and Khaladj, could (and perhaps, should) be classified in one group. 
But, as Doerfer has pointed out, Khaladj has many other archaic fetures not 
shared by Tuvinian, e.g., the preservation of an ancient initial h-, the preserva-
tion of Proto-Turkic primary long vowels either as such or as diphthongs, the 
development of the phoneme /ń/ into /n/, etc. Because of all these characteristic 
features, Doerfer rightfully regards Khaladj as an independent Turkic language 
and simply adds it as a separate group to the generally accepted six groups, i.e., 
Oghuz (e.g., Turkish, Azerbaijani, Turkmen), Kipchak (e.g., Kazan Tatar, Kazakh), 
Uighur (e.g., Uzbek, New Uighur), South-Siberian (e.g., Altay Turkish, Tuvinian), 
Yakut and Chuvash. 

As is seen, even the most recent classifications of the Chuvash-Turkic lan-
guages are not ‘fully satisfactory’, i.e., they too are incomplete and have some 
methodical defects. In addition to this, the rediscovery of Khaladj by Doerfer as a 
Turkic language with many archaic features has made things more complicated 
so that a new and more or less complete classification of the Turkic languages 
has become an urgent necessity. 

Of the phonetic features so far used to classify the Turkic languages only the 
following four have proved to be functional: 

                                                             
5  Gerhard Doerfer, Khaladj Materials, Bloomington 1971, pp. 175-181; “Maḥmūd al 

Kašgarī, Argu, Chaladsch”, UAJb (1987), p. 105 
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1. The correspondences r=z and l=š (Chuvash tăxxăr=CT toquz ‘9’, Chuv. 
xĕl=CT qïš winter). 

2. The developments of the phoneme /d/ as in OT adaq ‘foot’; 

3. The developments of the sound group /ay/ in monosyllabic words as in 
OT taγ ‘mountain’; 

4. The developments of the sound group /lıγ/ at the end of polysyllabic 
words as in OT taγlïγ ‘mountaineer; mountainous’. 

These four features, however, are not sufficient today to classify the pres-
ently spoken Turkic languages. In the first place, a fifth feature is needed to sepa-
rate Salar from both New Uighur and the Oghuz (Turkmen) group, for it is a 
taγlï-language, not a taγlïq- or daγlï-language. This feature could be the preser-
vation or voicing of the initial t-. Secondly, to include Khaladj in the classification 
and to separate it from the other language groups we need a sixth feature. Such a 
feature could be the preservation or loss of the ancient initial h-. 

Thus, the phonetic features which I will use to classify the presently spoken 
Chuvash- Turkic languages are, in their proper order, the following: 

1. The correspondences r=z and l=š as in Chuvash r and l versus Common 
Turkic z and š; 

2. The preservation or loss of the initial h- as in Khaladj hadaq ‘foot’ versus 
adaq/atax/azaq/ayaq of the other languages; 

3. The developments of the phoneme /d/ as in Old Turkic adaq ‘foot’; 

4. The developments of the sound group -ïγ at the end of polysyllabic words 
as in OT taγlïγ ‘mountaineer, mountainous’; 

5. The developments of the sound group -aγ in monosyllabic words as in OT 
tar ‘mountain’; 

6. The preservation or voicing of the initial t- as in taγlï ~ daγlï ‘mountainer’. 

If we apply the fust and most archaic phonetic feature, the Turkic languages 
are divided into two unequal branches: I. the r- and l- branch (Chuvash), II. the z 
and s- branch (other Turkic languages). 

To classify the z- and š- languages we must first use the second phonetic fea-
ture, i.e., the preservation or loss of the initial h-, because it is the second most 
archaic feature in the history of Turkic languages. 
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When we apply this feature the z- and š- languages, too, are divided into two 
unequal groups: 1. The h- or hadaq-group (Khaladj), 2. the p- or 
adaq/atax/azax/ayaq group. 

In order to classify the remaining languages in which the initial h- has be-
come p- we can use the third phonetic feature, i.e., the developments of the an-
cient phoneme /d/ in medial and final positions. By using this feature as a crite-
rion we get four different groups: 1. The t- or atax-group (Yakut), 2. the d- or 
adaq- group (Tuvinian, together with Karagas), 3. the z- or azax/azaq- group 
(Khakas, Yellow Uighur, etc.), 4. the y- or ayaq-languages (remaining languages). 

The ayaq- languages can, in its turn, be classified into five different groups 
by using the fourth phonetic feature, i.e., the developments of the sound group 
-ïγ: 1. The ïγ- group (northern dialects of Altay, etc.), 2. the u- group (Altay liter-
ary language), 3. the ū- group (Kirghiz), 4. the ïq- group (Uzbek, New Uighur), 5. 
the ï- group. 

By applying the fifth feature we can divide the ï- languages into the follow-
ing two groups: 1. The aw- group (Kipchak languages), 2. the aγ- group. 

Finally, the languages and dialects belonging to the ar- group can be divided 
into the following two groups on the basis of the sixth feature, ie., the develop-
ment of the initial t-: 1. The taγlï- group (Salar), 2. the daγlï- group (Oghuz or 
Turkmen group). 

Thus, on the basis of the above-given six features the Chuvash-Turkic lan-
guages are divided into twelve groups. All these groups can, with their phonetic 
features, be illustrated by the following table: 

 Features 

1 r/l z/š 

2 ø- h- ø- 

3 r d t d z y 

4 -ă -uγ -ï -ïγ -u -ū -ïq -ï 

5 u/ăv aγ ïa aγ ū ō aγ aw aγ 

6 t- d- t- d- 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 



370  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

Using the features r- and l- (versus z- and š-) and the keywords hadaq/adaq 
‘foot’ and taγlïγ ‘mountaineer; mountainous’ we can name these groups as fol-
lows: 

 

I. The r- and l- group: Chuvash (literary language) 

II. The hadaq- group: Khaladj  

III. The atax- group: Yakut (literary language); Dolgan  

IV. The adaq- group: Tuva or Tuvinian (literary language); Karagas 

V. The azax/azaq- group: Khakas (literary language); the Middle Chulym, 
Mrass and Upper Tom dialects; Yellow Uighur 

VI. The taγlïγ- group: Northern dialects of Altay (Tuba, Kumandy, 
Chalkandu); the Lower Chulym, Kondom and Lower Tom dialects 

VII. The tūlu- group: Altay (literary language) 

VIII. The tōlū- group: Kirghiz (literary language) 

IX. The taγlïq- group: Uzbek, New Uighur (literary languages) 

X. The tawlï- group (Kipchak): Tatar, Bashkir, Kazakh, Karakalpak, Nogay, 
Kumuk, Karachay-Balkar, Karay or Karaim, Crimean Tatar (literary languages), 
the dialect of Baraba Tatars, the Khwarezm-Kipchak dialects of Uzbek 

XI. The taγlï- group: Salar 

XII. The daγlï- group (Oghuz): Turkmen literary language, Trukhmen, 
Khorasani, Khwarezm-Oghuz dialects of Uzbek, Azerî or Azerbaijani (literary 
language), the Kashkay, Eynallu, Kerkuk and Erbil dialects, Turkish or Turkish of 
Turkey (literary language), Gagauz (literary language). 

As is seen, the V., IX., X. and XII. groups contain more than one languages and 
dialects. The languages and dialects belonging to these groups can further be di-
vided into subgroups by using additional phonetic features. 

 

The V. group 

To classify the languages and dialects belonging to this group the following 
phonetic criteria can be used: 1. The treatment of the initial y-, 2. the develop-
ments of the medial -š-. By using Common Turkic yāšıl ‘green’ as a key word we 
can divide this group into the following three subgroups: 

1. The čazïl-subgroup: Khakas (literary language); 

2. The čažïl-subgroup: Middle Chulym, Mrass and Upper Tom dialects; 
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3. The yasïl-subgroup: Yellow Uighur. 
 

The IX. group 

The Uzbek and New Uighur literary languages forming this group are distin-
guished from each other by many features. The most important phonetic fea-
tures separating these languages from each other are the following: 1. The labial-
ization of the vowel /a/ in Uzbek, 2. the existence of the i-, u- and ü-Umlauts in 
New Uighur, 3. the reduction of /a/ of the medial syllable in New Uighur, etc. 

1. Uzb. åγiz ‘mouth’, NUig. eγiz, Uzb. åγir ‘heavy’, NUig. eγir, Uzb. yiråq ‘far’, 
NUig. žiraq, etc. 

2. Uzb. åciq ‘open’, NUig. očuq (<ačuq), Uzb. åriq ‘lean’, NUig. oruq (<OT 
aruq),etc. 

3. Uzb. etik ‘boot’, NUig. ötük (<OT ätük), Uzb. temir ‘iron’, NUig. tömür 
(<MK tämür), Uzb. tešik ‘hole’, NUig. töšük (<MK täšük), etc. 

 

The X. group 

The languages and dialects belonging to this group may further be subdivid-
ed by the following features: 1) The treatment of the vowel /o/ of the first sylla-
ble, 2) treatment of the phoneme /š/. If we take the verb qoš- ‘to unite’, as a key 
word we get the following three subgroups: 

1. quš- subgroup: Tatar and Bashkir; 

2. qos- subgroup: Kazakh, Karakalpak, Nogay; Halic dialect of Karaim; 

3. qoš- subgroup: Karachay-Balkar, Kumuk, Troki dialect of Karaim, dialect 
of Baraba Tatars, Crimean Tatar, Khwarezm-Kipchak dialects of Uzbek. 

Tatar and Bashkir which form the first subgroup are separated from each 
other by many features: 

1. The word- and suffix-initial /s/ is preserved in Tatar, but it changes to /h/ 
in Bashkir: Tat. sarï ‘yellow’, Bash. harï; Tat. sul ‘left’, Bash. hul; Tat. bulsa ‘if it 
happens’, Bash. bulha etc. 

2. The phoneme /č/ is preserved in Tatar, but it changes to /s/ in Bashkir:  

Tat. čap- ‘to run’, Bash. sap-, Tat. čalγï ‘sickle’, Bash. salγï, Tat. öčin ‘for’, 
Bash. ö•sön etc. 

3. The phoneme /z/ in medial and final positions is preserved in Tatar, but it 
changes to interdental fricative /d/ in Bashkir. Tat. süz ‘word’, Bash. hüḏ Tat. büz 
‘gray’, Bash. buḏ, Tat. sïzïq ‘line’, Bash. hïḏïq etc. 
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4. The phoneme /s/ in medial and final positions is preserved in Tatar, but 
in changes to voiceless interdental fricative /d/ in Bashkir: Tat. sasï ‘stinking’, 
Bash. ha ï, Tat. yasï ‘flat’, Bash. ya ï, etc. 

5. Bashkir has labial attraction: Tat. yoldïz ‘star’=Bash. yondoḏ, Tat. yöriy 
‘he is walking’=Bash. yöröy, etc. 

The qoš- ‘subgroup can further be divided into three divisions on the basis 
of the treatment of the initial y- as in Common Turkic yāš ‘young’: 

1. The žas- division: Kazakh 

2. The ǰas- division: Karakalpak 

3. The yas- division: Nogay, Halic dialect of Karaim. Although a literary lan-
guage since the October Revolution, Karakalpak can be regarded as a dialect of 
Kazakh, for it is very close to it. 

Finally, the qoš-subgroup of the X. group can further be divided into two di-
visions on the basis of the initial b- as in Common Turkic bėš ‘5’: 

1. The päš- division: The dialect of the Baraba Tatars. 

2. The bėš- division: Kumyk, Karachay-Balkar, Troki dialect of Karaim, Cri-
mean Tatar, Khwarezm-Kipchak dialects of Uzbek. 

By using additional criteria one can further subdivide the beš- division and 
arrive at individual languages and dialects. 

 

The XII. group 

The languages and dialects belonging to the daγlï- (Oghuz) group can be di-
vided into four subgroups on the basis of the following features: 1. The treat-
ment of the initial q-, 2. the preservation or shortening of Proto-Turkic long 
vowels. If we use Proto-Turkic *qāl- ‘to remain’ as a key word we get the follow-
ing subgroups: 

1. The qāl- subgroup: Khwarezm-Oghuz dialects of Uzbek; 

2. The γāl- subgroup: Turkmen literary language, Trukhmen dialect of 
Turkmen, Khorasan dialect of Turkmen or Khorasani; 

3. The γal- subgroup: Azerî or Azerbaijani (literary language), Kashkay and 
Eynallu dialects, Tabriz dialect, Kerkuk and Erbil dialects, East Anatolian dialects 
of Azerbaijani; 

4. The kal- subgroup: Turkish or Turkish of Turkey (together with Anatolian 
and Rumelian dialects); Gagauz literary language.  

 



Talat TEKİN  │  373 

 

Some Remarks on Chuvash, Khaladj and Salar 

Chuvash: The characteristic features of Chuvash are well known: tăxxăr 
‘9’<*toqur2 (=CTurk. toquz), xĕl ‘winter’<*qïl2 (=CT qïš), ura ‘foot’<*adaq (=CT 
adaq, Kh. hadaq), etc. Speaking of the correspondence CTurk. /š/=Chuv. /l/, it 
should be reminded that CTurk. /š/ corresponds in Chuvash not only to /l/, but 
also to /ś/ in some cases. In such cases, Chuvash /ś/ goes back to an older /č/ 
and /lč/ e.g., puś ‘head, beginning’<Volga Bulg. bač ‘beginning’<*balč (=CTurk. 
baš)6 xïś- ‘to scratch’<*qač-<*qalčï- (=CTurk. qašï-=Mo. qalči- ‘to scrape off’), 
śïpăś- ‘to stick, adhere’<*yapïč- (=CTurk. yapïš-, but MK yapšur- ~ yapčur- ‘to 
stick, paste, glue’, QB 401, 1409 yapčur ‘it clings’<yapïč-ur), vărś- ‘to fight 
against’<*ūrïč- (=CTurk. ūruš-, but Middle Turkic určur ‘he fights’),7 etc. 

The existence of /r/ versus CTurk. /z/ and the existence of /l/ and /ś/ ver-
sus CTurk. /š/ are among the most archaic features of Chuvash, going perhaps as 
far back as the beginning of our era.8 Because of these features Chuvash goes 
back not to Proto-Turkic, but it goes back to Proto-Chuvash or Proto-Bulgarian 
which obviously was a r- and l- (and č-!) language. It follows then that Chuvash 
and the Turkic Languages are not the so-called ‘sister languages’, but they are 
descendants of two sister languages originating from a single proto-language. 
Such a proto-language may be called Proto-Chuvash-Turkic, or simply 
Pre-Turkic (Ger. Vortürkisch).9 

Khaladj: Khaladj has many archaic features as Doerfer has shown and 
proved beyond any doubt.10 The most archaic one of these features seems to be 
the systematic preservation of an ancient initial h- which is lost with a few ex-
ceptions in the Turkic languages including Chuvash, e.g., MK arq ‘excre-

                                                             
6  Talat Tekin, “On Volga Bulgarian bačne”, PIAC Newsletter, No. 10, p. 8; “Once more 

Zetacism and Sigmatism”, CAJ XXIII: 1-2 (1979), p. 131. 
7  Talat Tekin, “Inner-Turkic evidence for the correspondence Turkic /š/, Chuvash /—

/ and Mongolian /č/, Gedanke und Wirkung. Festschrift zum Geburstag von 
Nikolaus Poppe, heraus. von Walter Heissig und Klaus Sagaster (Wiesbaden 1989), 
341-345.  

8  Andras Róna-Tas, “Turkic Influence on the Uralic Languages”, The Uralic Languages, 
ed. by Denis Sinor, Leiden etc. (1988), pp. 743-780. 

9  Nicholas Poppe, Introduction to Altaic Linguistics, Wiesbaden 1965, p. 33. 
10 Gerhard Doerfer, “Das Chaladsch-eine archaische Türksprache in Zentralpersien”, 

ZDMG 118: 1 (1968), 79-112; Khaladj Materials, Bloomington 1971; “Altertümliche 
türkische wörter im Chaladsch”, Bilimsel Bildiriler, TDK Yayınları, Ankara 1972, 
255-260; “Khaladj and its Relation to the other Turkic Languages”, TDAY 1977, 
17-33; “Maḥmūd Kāšγarī, Argu, Chaladsch”, UAJb (1987), 105-114, etc.  
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ment’=Kh. harq (=Mo. argal id.<MMo. hargal), MK ǖt, ǖd ‘hole’=Kh. hīit id. 
(=Mo. ütügün ‘vulva’<MMo. hütügün), MK, etc. ürk- ‘to be frightened, star-
tled’=Kh. hirk- id., Chag. ürk-, hürk, Az. hürk-, Uzb. hurk-, NUig. hürkü-, ürkü- 
(=Mo. ürgü- id.<MMo. hürgü-), etc. Doerfer maintains that Kh. h- comes from 
PTurk. initial p-11. Poppe, on the other hand, assumes that Kh. h- goes back to the 
Altaic initial p-12. I agree with Poppe on this assumption of his, because I believe 
that there is sufficient evidence to assume that PAlt. p-, which is preserved as 
such in Nanay (Goldi) and Korean, developed into h- in Proto-Chuvash and Pro-
to-Turkic as it also did in Middle Mongolian and Evenki, but became Null in Old 
Chuvash and old Turkic with the exception of Old Khaladj, e.g., MK, etc. ürk- ‘to 
be frightened, startled’<*hürk->Kh. hirk- (Az. hürk-, Uzb. hurk-, NUig. 
hürkü-)=Mo. ürgü- id.<MMo. hürgü-=Evk. hurkujehin- ‘to jump up, spring, 
start’, Nan. puyku- id.<*pürkü-, Trkm. ōt ‘fire’, Yak. uot id.<*hōt: Khal. hūot 
id.=Mo. očin ‘spark’<MMo. hočin<*pōtin=Evk. hōsin id., Nan. posin, Ulch. 
posikta id.,13 MK arq ‘excrement’<*harq>Kh. harq=Mo. argal id.<MMo. 
hargal=Ma. faǰan id.<*fargan<*parkal=Ko. park id., MK ǖt, ǖd ‘hole’<*hǖt>Kh. 
hīit=Mo. ütügün ‘vulva’<MMo. hütügün=MKo. poǰi id.<puti<*püti. 

Salar: This language was first regarded by Korsh and Samoilovich as a be-
longing to the northern (=northeastern) group of the Turkic language classified 
by them together with Tuva or Tuvinian because of the expression yalañ adax 
‘bare-footed’ occuring in Potanin’s material.14 Poppe has shown yalañ adax is a 
unique example in Salar, the regular Salar word for ‘foot’ being ayax.15 Studying 
the material collected by Potanin, Poppe came to the conclusion that Salar is a 
language very close to New Uighur or even a dialect of the latter. This view of 
Poppe has been accepted by many scholars (Menges, Pritsak, Thomsen, 
Baskakov and others). Malov, on the other hand, regarded Salar as a dialect be-
longing to the taγlï- or Kipchak-Turkmen group of the classification by 
Samoilovich.16 Tenishev who investigated Salar and compiled a grammar of this 

                                                             
11 “Khaladj and its Relation to the Other Turkic Languages”, p. 2.  
12 Nikolaus Poppe, “Chaladsch und die altaische Sprachwissenschaft”, CAJ 271-2, 

112-120.  
13  ibid., the Korean examples in the last two equations are taken from Dr. Choi’s 

unpublished M.A. dissertation entitled Türkçe ile Korecenin Karşılaştırmalı Fonolo-
jisi (Ankara 1986), pp. 110 and 116.  

14  See Arat 1953, pp. 94 and 100. 
15  Nicholas Poppe, “Remarks on the Salar Language”, HJAS XVI: 3-4 (1953), 438-477.  
16  S. E. Malov, “Drevnie i novye tjurkskie jazyki”, Izvestija Akademii Nauk SSSR, Otd. 

Literatury i jazyka, XI, 1952, vyp. 2, pp. 135, 143 (after Drimba 1968) 
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language maintains that it is a Kipchakicised Oghuz dialect influenced by Chinese 
and Tibetan.17 Finally, Drimba who published an important article on Salar re-
gards it as an independent language belonging to the same subgroup as Eastern 
Turki, i.e., New Uighur.18 

In my opinion, Salar can not be regarded as a dialect belonging to the same 
group as the Khwarezm-Kipchak dialects of Uzbek, because it is not a tawlı- dia-
lect or language. On the other hand, Salar cannot be considered a language be-
longing to the same subgroup as New Uighur, for it is a taγlï- language, not a 
taγlïq language. As a matter of fact, Salar is the only language in which Old Turkic 
taγlïγ has become taγlï. It follows then that Salar is an independent language 
forming by itself the taγlï- group of the Turkic languages. 

The main characteristic features of Salar separating it from the Chagatay, 
Kipchak and Oghuz groups are the following: 

1. The development of the final sound group -ïγ/-ig in polysyllabic words in-
to -ı/-i: taγli ‘mountainous’, āǰi ‘bitter’<*āčïγ, sārï, sāri, sāre ‘yellow’<*sārïγ, ullï, 
ulli, uli ‘big, great’<uluγ, kušli ‘powerful<*kǖčlüg, tüxli ‘wollen’<*tüklüg ‘youth, 
youngster’, kiči<kičig, etc. 

2. The preservation of the sound group aγ, taγ ‘mountain’, baγla-, paγla- ‘to 
tie’, yaγ- ‘to rain’, aγrï- ‘to pain’, etc. 

3. The preservation of the so-called ‘pronominal n’ after the 3rd p. poss. suf-
fix: tāšinda ‘outside of, išinda ‘in, within’, yānïna ‘to the side off’, ilinda ‘in front 
of’, susïnten ‘from its water’, etc. 

4. The preservation of the voiceless t and č occurring after long vowels: 
pūtax, putax ‘branch’, totax, totāx, totix, totïx ‘lip’, ōtïn ‘wood’, āčïx-, āčix ‘’to get 
hungry’, očax, ōčïx, ōčux ‘hearth’, etc. 

5. The preservation of the initial t-: taγ, toqos ‘9’, temur ‘iron’, tešüx, tešux 
‘hole’, tövä ‘camel’, etc. 

                                                             
17  E. R. Tenishev, Salarskij jazyk, Moskva 1963, pp. 9, 46, 47. 
18  Vladimir Drimba, “Sur la classification de la langue salare”, UAJb (1968), 200-213. 
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TÜRKÇEDE KELİME VURGUSU KURALLARI 
 

Modern Türkçde kelime vurgusu ile ilgili kurallar ve kuraldışı kelime ve ek-
ler konusu dilbilgisi kitaplarında yeterince ele alınmış ve incelenmiş değildir. 
Bazı gramerlerde vurgusuz eklerin tam bir listesi bile verilmemiştir. Bu yazıda 
Türkçede kelime vurgusu üzerinde durmak, kurala aykırı gibi görünen bazı ke-
lime ve eklerin vurgularını açıklamak istiyorum. Konuya girmeden önce tanınmış 
dilci ve gramercilerimizden üçünün bu konuda vermiş oldukları bilgileri özetle-
mek gereğini duyuyorum: 

T. N. Gencan’ın bu konuda verdiği kurallar şunlardır: 
1) “Sözcüklerimizde, genel olarak, vurgu son hecede bulunur. 
2) Yalnız yer adlarında, birkaç belirteçle bağlaçta vurgu başa doğru sürülür. 
3) Bir heceli sözcükler vurgusuzdur. 
4) Ekler, genel olarak, sözcük sonundaki vurguları kendi üzerlerine çekerler. 

Yalnız şunlar vurguyu çekmez: 
a) Olumsuzluk eki -me, b) mi soru eki, c) -ce eki (küçültme anlamında olursa 

vurguyu çeker; küçültmeden başka anlamda olursa vurguyu çekmez) ç) ile, ise, 
idi, imiş, iken sözcüklerinin takılaşmasından ileri gelen -le, -se, -di, -miş, -ken 
parçaları vurguyu çekmez, d) eylemin geniş zaman kipinin -im, -sin, -dir, -iz, 
-siniz parçaları da vurguyu çekmezler (ekeylem olmayan -im’ler vurguyu çeker), 
c) de bağlacı, f) ki bağlacı, g) ki bağlacının kaynaşmasından ileri gelen belki, san-
ki, mademki... sözcüklerindeki ki vurguyu çekmez, h) şükür, hazım, neşir... gibi 
sözcükler etmek yardımcı eylemi ile bileşince ikinci hecelerindeki dar ünlü dü-
şer, vurgu birinci heceye geçer.” (Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, TDK Yayınları, 
İkinci Baskı, İstanbul 1971, ss. 60-61). 

Tahsin Banguoğlu 1959’da yayımlanan Türk Grameri: Sesbilgisi adlı eserin-
de kelime vurgusu konusunu daha ayrıntılı olarak işlemiştir. Banguoğlu’nun bu 
eserde konu ile ilgili olarak söyledikleri şöylece özetlenebilir: 

1) “Türkçe kelimelerde çoklukla son hece vurgulu olur.” (s. 180). 
2) “Eklemede hemen bütün üretim ekleri ve çekim eklerinin çoğu, fazla bir 

hece teşkil ediyorlarsa, vurguyu teşkil ettikleri hece üzerine çekerek kelime so-
nuna doğru yürütürler. Fakat aynı ekler son hecede olmayan kelime vurgusunu 
üzerlerine çekmezler: A’nne-lik, ku’ndura-cı, taba’nca-lı vb. gibi.” (s. 181). 

3) “Son hecedeki vurguyu çekmeyen ekler mahduttur: bıça’k-la, erke’k-çe, 
çocu’k-ken, gündü’z-ün, otu’rma gibi.” (ay.y.) 

4) “-me- olumsuzluk eki geniş hal kipinde vurguyu kendi üzerine alır: 
otur’ma’m, otur’ma’z-sın, otur-ma’z vb. gibi.” (ay.y.) 
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5) “Cevher fiili ekleri ile bazı fiil kiplerinin onlardan gelen şahıs ekleri ve 
birleşik zamanların gene onlardan gelen tarz ekleri de vurguyu çekmezler: doğ-
ru’-dur, yorgu’n-dum vb. (ay.y.).” 

6) “İki ve daha çok heceli vurgusuz ekler: gel-i’nce, geldi’k-çe, gel-i’rken, 
gel-i’yor, gel-me’kle gibi.” (s. 182). 

7) “Tek heceli kelimeler umumi olarak vurguludur.” (ay.y.) 
8) “Zarflarda kelime vurgusu çok defa ilk heceye doğru sürülmüş bulunur: so’nra, 

ya’rın, bu’rda, ha’yli, te’krar, ye’niden, a’yrıca, a’nsızın, sa’dece gibi.” (s. 183). 
9) “İsim ve sıfatlardan zarf türeten -ce, -in ve -le eklerinin vurgusuz olması 

örnekleme yolu ile bütün zarflarda vurgunun ilk heceye doğru sürülmesine se-
bep olmuştur, diyebiliriz” (s. 183). 

10) “Birçok ünlemde vurgu ilk hecede olur.” (ay.y.). 
11) “Çağrı halinde (vocatif) ve ünlem olarak kullandığımızda bunların keli-

me vurgularını ilk heceye doğru süreriz: ço’cuk!, ha’mal!, ka’r-deşim!, 
a’rkadaşlar!, ba’bacığım!, efe’ndim!” (ay.y.). 

12) “Yer adlarında vurgu hemen daima ilk heceye doğru sürülür: Dü’zce, 
E’şme, Şi’şli, E’tlik, A’ydın, A’yvalık, De’nizli, Ka’raman vb.” 

13) “Yabancı yer adları ile yabancı kelimelerden yer adı yapılanlarda da 
vurgu aynı tarzda ilk heceye doğru sürülmüş bulunur: Ko’nya, Ma’raş, Pa’ris, 
To’ros, A’nkara, E’rzurum vb.” (ay.y.) 

14) “Bazı yer adlarının iki türlü vurgulandığı da olur: İsta’nbul, İstanbu’l; 
Ana’dolu, Anadolu’ gibi.” (s. 184). 

15) “Bazı isimlerde (hayvan, akrabalık) vurgu ilk heceye doğru kaymak meylin-
dedir: ka’rga, se’rçe, ku’mru, le’ylek, ke’di, karı’nca, çeki’rge, koka’rca, kı’rlangıç, 
ke’lebek, kö’stebek, ge’lincik, sı’ğırcık, te’yze, ye’nge, da’yı, görü’mce gibi. Bunların kar-
ga’, serçe’, kumru’, leyle’k, dayı’ vb. söyleyişlerine de rastlanır.” (s. 184). 

Görüldüğü gibi, Banguoğlu vurgu konusunu, Gencan’a bakarak, çok daha ay-
rıntılı olarak işlemiştir. Ancak onun bazı hayvan ve akrabalık adlarının vurgusu 
konusundaki saptamaları kabul edilemez. Örneğin, karga, serçe, kumru, leylek, 
kedi, kırlangıç, kelebek, gelincik, sığırcık, köstebek gibi hayvan adlarında vurgu 
son hece üzerindedir. Akrabalık adlarından dayı kelimesinin vurgusu da ilk he-
cede değil, son hecededir. Ayrıca, gündüzün zarfının vurgusu da orta hece üze-
rinde değil, ilk hece üzerindedir: gü’ndüzün. Bunlardan başka, yer adlarından 
Denizli’nin vurgusu da ilk hecede değil, ikinci hecededir: Deni’zli. Bulanık yer adı 
için de aynı şeyi söylemek gerekir: Bula’nık. Erzurum yer adında vurgunun ilk 
hece üzerinde olmasında şaşılacak bir yan yoktur; çünkü bu ad Farsça arz-i Rum 
“Rum toprağı” tamlamasından gelir; ilk kelime üzerinde olan öbek vurgusu yeri-
ni koruyor: a’rz-i Rum>E’rzurum. 

Efe’ndim ünleminde vurgu kayması olduğu yolundaki yargı da doğru değil-
dir; çünkü aslında efendi kelimesinde vurgu orta hece üzerindedir. 
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Muharrem Ergin’in vurgu konusunda söyledikleri ise şunlar: “Türkçede ke-
lime kök ve gövdelerinde orta hece ve orta heceler vurgusuzdur. Vurgu bu hece-
ler dışında, yani ilk veya son hecede bulunur. Bunlar arasında umumiyetle vur-
gulu olan son hecedir. Fakat yerli yabancı bütün yer adları ile Türkçede benim-
senmemiş olan yabancı şahıs isimlerinde ve bazı yabancı kelimelerde vurgu ilk 
hecede bulunur: Ankara, Kurtuluş, Berlin, Portekiz, Türkiye, Çörçil, Hitler, 
Vaşington, banka, posta gibi. -stan ile biten coğrafi isimlerin istisna olarak son 
heceleri vurgulu söylenir: Afganistan, Yunanistan, Türkistan misallerinde olduğu 
gibi. Türkçede benimsenmiş olan yabancı şahıs isimlerinde de vurgu son hecede 
bulunur: Hüseyin, Osman gibi. Hitap şeklinde söylenmedikleri zaman normal 
vurguları son hecede bulunan kelimelerin de hitap halinde söylenince vurguları 
muhakkak başa alınır.” (M. Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1972, s. 103). Ergin 
bu konuda ayrıca “Vurgular kelimelerin çekim ekleri almış şekillerinde ve umu-
miyetle çekimle ilgili hallerinde değişebilir. Böyle hallerde vurgu ilk veya son he-
ce dışında ve sondan evvelki hecelerin biri üzerinde de bulunabilir. Bunu eklerin 
cinsleri ve sıralanışları tayin eder. Onun için eklerle ilgili bu vurguların yerlerini 
ileride her çekim şeklinde sırası geldikçe belirteceğiz” demekte ise de bu sözün-
de durmamış ve bir-iki ek dışında vurgusuz eklerde ilk hecesi vurgulu çok heceli 
eklerden söz etmemiştir. Söz ettiği zaman da çoğu kez vurgunun yerini yanlış be-
lirtmiştir. Buna örnek olarak şimdiki zaman eki -Iyor’u gösterebiliriz. Ergin bu 
ekin vurgusu konusunda şöyle diyor: “-yor eki de bir şekil ve zaman eki olarak 
vurguludur. Müsbet fiillerde vurguyu üzerinde tutar. Menfi fiillerde tabii, vurgu 
menfi ekinin önünü atıldığı için, vurgusuzdur.” (Ergin 1972: 297). Görüldüğü gi-
bi, Ergin hem eki yanlış yazıyor (doğrusu, yukarıda yazdığımız gibi, -Iyor olacak-
tır) hem de ekin ilk hecesi üzerinde olan vurguyu ikinci heceye kaydırıyor! 

Yukarıdaki alıntılardan anlaşılacağı gibi. Ergin vurgu konusunu pek kısa ola-
rak ele almış, vurgunun fonemik olduğunu, anlam farkı yaptığını zıt kelime çiftle-
ri ile belirtmemiş, vurgusuz eklerin bir listesini vermemiş, -Iyor ekinin vurgusu-
nu yanlış yere koymuş, ayrıca yer adlarının vurgusu konusunda yanlış bir takım 
yargılar veya kurallar ileri sürmüştür. Örneğin, onun “Yerli yabancı bütün yer ad-
larında vurgu ilk hecede bulunur” yolundaki genellemesi veya kuralı yanlıştır. 
Çünkü vurgusu ilk hece üzerinde olmayan pek çok yer adı vardır: İsta’nbul, 
Avru’pa, Tavşa’nlı, Edi’rne, Sağma’lcılar vb. gibi. 

Ergin’in “Türkçede benimsenmemiş olan yabancı şahıs isimlerinde ve bazı 
yabancı kelimelerde vurgu ilk hecede bulunur” şeklindeki yargısı da bilimsel bir 
açıklama olmaktan uzaktır. Çünkü yabancı kişi adlarının vurgularının Türkçede 
benimsenmiş ya da benimsenmemiş olmaları ile bir ilgisi yoktur. Özel ad olsun 
olmasın bütün yabancı kökenli kelimeler alındıkları dillerdeki orijinal vurguları-
nı genellikle korurlar. Örneğin, efendi kelimesi dilimize gireli beş-altı yüzyıl ol-
duğu, Türkçeye iyice yerleştiği halde, orta hecesi üzerindeki orijinal vurgusunu 
korumaktadır: efe’ndi</Gr. αυøευηs 
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Buraya kadar yaptığımız alıntılar kelime vurgusu konusunun belli başlı dilbilgisi 
kitaplarında gereğince ve yeterince işlenmemiş olduğunu açıkça göstermektedir. Bu 
yazıyı Türkçede kelime vurgusu konusu işlenirken göz önünde tutulması gereken dil-
bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili bazı ilkeleri saptamakla bitirmek yerinde ola-
caktır. Bence, Türkçede kelime vurgusu konusu işlenirken şu ilkelere uyulmalıdır: 

l. Zarflar (belirteçler), ünlemler ve abartma sıfatları dışındaki kelimeler, 
başka bir deyişle, isimler (adlar ve sıfatlar), zamirler (adıllar), sayı adları ve çok 
heceli yalın eylem gövdeleri ayrı olarak ele alınmalı ve bunlarda, birleşik değil-
lerse, vurgunun son hece üzerinde olduğu belirtilmelidir: tavuk, kelebek, boyun-
duruk; güzel, yaramaz, becerikli; bunlar, şunlar, onlar, yirmi, otuz, beşinci, altı-
şar; bırak-, gecik-, uyu-, akıllan-, tembelleş-, tartakla- vb. 

2 Bunlardan yalın olup da vurgusu son hece üzerinde olmayan yabancı kö-
kenli kelimeler için örnekler verilmeli: efe’ndi, ma’sa, sanda’lye, pe’ncere, 
üve’ndire, parlame’nto vb. 

3. Vurgusu son hece üzerinde olmayan Türkçe ya da Türkçeleşmiş yalın ad-
lar için de örnekler verilmeli: a’nne, ye’nge, ha’la (<A. hale ‘teyze’) vb. 

4. Birtakım eski birleşiklerde vurgunun son hece dışında olduğu belirtilmeli 
ve bu vurgunun aslında yerini koruyan grup ya da öbek vurgusu olduğu vurgu-
lanmalıdır; alı’koy-, gide’dur-, baka’kal-, te’yze (/tay’eze), kaplu’mbağa 
(</kaplubağa), kerte’nkele (<kelte keler), bu’ra (<bu ara), şu’ra (<şol ara), o’ra 
(<ol ara), ne’re (<ne ara) vb. 

5. Vurgusuz eklerin tam bir dökümü yapılmalı ve eksiksiz bir listesi verilmeli; 
6. Vurgusu ilk hece üzerinde olan iki heceli ekler belirtilmeli; -A’mA-, -I’ncA, 

-I’yor,-A’rAk; 
7. Abartma sıfatları ile zarfların vurgusu ayrıca ele alınmalı: a’pak, u’puzun, 

ka’pkara, be’mbeyaz, yu’syuvarlak, çı’rçıplak, çırı’lçıplak, sı’rsıklam, sırı’lsıklam, 
yapa’yalnız, güpe’gündüz vb. 

8. Türkçe kökenli iki heceli yer adlarında vurgunun ilk hece üzerinde olduğu 
belirtilmeli: Ka’vak, Sö’ğüt, Ka’yaş, Gö’lcük vb. 

9. Üç heceli Türkçe yer adlarında vurgunun ilk ya da orta hece üzerinde ola-
bileceği belirtilmeli: Si’rkeci, Bosta’ncı, Tavşa’nlı, Deni’zli (De’nizli değil!) vb. 

10. Dört heceli Türkçe yer adlarında vurgunun ikinci hece üzerinde olduğu 
belirtilmeli: Doğa’ncılar, Demi’rciler, Sağma’lcılar, vb. 

11. Arapça, Farsça ve Türkçe kökenli birleşik yer adlarında öbek vurgusu-
nun yerini koruduğu belirtilmeli: E’rzurum (/arz-i Rum), Va’kfıkebir (/vakf-ı ke-
bir), Be’ytüşsebab (/beytu’ş-şebab), Teki’rdağ (/tekür dağı), Bo’züyük (/boz 
hüyük), Şa’rkışla (şar ‘şehir’ kışla), Su’surluk (/su sığırlık), Ne’vşehir, Eski’şehir, 
Paşa’bahçe, vb. 

12. Arapça -iye eki ile biten yer adlarında vurgunun bu ekten önceki hece 
üzerinde olduğu belirtilmeli: Ha’rbiye, Teşvi’kiye, Süleyma’niye, Mura’diye, 
Tü’rkiye, vb. 
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TÜRKOLOJİ ÜZERİNE 
 

A.K.: Sayın hocam, yıllardır Türkoloji çalışmalarının içindesiniz; ayrıca dilbi-
lim eğitimi gördünüz. Bu iki geleneği birleştiren tanınmış bir bilim adamı olarak 
görüşlerinizin değer taşıdığına inanıyoruz. Türkoloji nedir? Türkoloji ile dilbilim 
arasında ne tür bir ilişki söz konusudur? 

T.T.: Türkoloji’nin biri geniş öbürü de dar olmak üzere iki anlamı vardır. Ge-
niş anlamıyla Türkoloji, Türklerin dil, tarih, edebiyat, sanat ve folklorunu incele-
yen bir bilim dalıdır. Geniş anlamıyla Türkolojiye bu nedenle bazıları “Türklük 
Bilgisi” adını veriyorlar. 

Dar anlamıyla Türkolojiye gelince, bu, Türk dilini en eski dönemlerinden 
bugünkü türlü dil ve lehçelerine varıncaya kadar inceleyen, onun sesbilimsel, bi-
çimbilimsel, sözdizimsel, sözlüksel ve anlambilimsel yapılarını ve gelişmelerini 
araştıran bir bilim dalıdır. Bu anlamıyla Türkoloji “Türk dilbilimi” demektir. 
Türk dilbilimi, Hint-Avrupa dilbilimi, Germanistik, İranistik vb. gibi genel dilbi-
liminin konusu eski-yeni Türk dil ve lehçeleri olan özel bir dalı ya da koludur. Bu 
nedenledir ki Türk dilbilimi ile genel dilbilimi arasında pek sıkı bir ilişki vardır. 
Genel dilbilimini dışlayan, onun dili inceleme yöntemlerine ve evrensel ilkelerine 
sırt çeviren bir Türkoloji düşünülemez. Araştırmalarında genel dilbilimi yöntem-
lerini uygulamayan bir Türkolog sağlam bilimsel sonuçlara ulaşamaz. 

A.K.: Günümüzde Türkoloji konusunda bellibaşlı tartışma konuları nelerdir? 

T.T.: Günümüz Türkolojisinde bellibaşlı tartışma konuları Ana Türkçenin 
yeniden kuruluşu ile ilgili sorunlardır. Bu sorunların başlıcaları şunlardır: l. Ka-
palı /e/ sorunu, 2. uzun ünlüler sorunu, 3. r’leşme (rhotacism) ve l’leşme 
(lambdacism) ya da z’leşme (zetacism) ve ş’leşme (sigmatism) sorunu, 4. 
sözbaşı /h-/ sorunu. Bunlara bir de Türk dillerini sınıflandırma ve adlandırma 
sorununu ekleyebiliriz. 

Kapalı /e/ sorunu üzerinde bugüne kadar birçok araştırma ve inceleme ya-
pılmışsa da sorun kesin olarak çözümlenmiş sayılamaz. Yalnız ilk hecede bulu-
nan kapalı /e/ ünlüsünü bazı Türkologlar dokuzuncu ünlü fonem olarak kabul 
etmeye pek yanaşmıyorlar. Onlara göre bu normal açık /e/ ünlüsünün belirli fo-
netik çevrede oluşmuş bir yanses, yani alofonudur. Oysa Ana Türkçede var oldu-
ğu düşünülen kapalı /e/ ünlüsü bugün Azerî Türçesinde dokuzuncu ünlü fonem 
olarak yaşamakta ve anlam farkı yapmaktadır: är ‘koca’: er ‘erken, äl ‘el’: el ‘halk, 
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memleket’, ät ‘et’: et- ‘etmek, yapmak’, än ‘en (üstünlük edatı)’: en ‘en, genişlik’ 
vb. gibi. 

Bazı Türkologlar (ülkemiz Türkologlarının çoğu) Ana Türkçede aslî uzun 
ünlülerin var olduğuna inanmıyorlar. Oysa, karşılaştırmalı Türk dilbilimi verile-
rine göre Ana Türkçede kısa ünlülerin yanı sıra uzun ünlüler de vardı. Bir başka 
deyişle, ünlü uzunluğu Ana Türkçede fonemikti, yani anlam farkı yapıyordu: at 
‘at’: āt ‘ad, isim’, ot ‘ot’: ōt ‘ateş’ vb. gibi. Bu uzun ünlüler Türk dillerinin çoğunda 
kısalmış, fakat Türkmence ile Yakutçada sistemli olarak korunmuşlardır. Alman 
Türkologlarından Gerhard Doerfer’in son yıllarda arkaik bir Türk dili olarak ye-
niden keşfettiği Halaççada da Ana Türkçedeki birincil uzun ünlülerin ya olduğu 
gibi ya da diflonglu olarak korunduğu anlaşılmıştır. 

Ülkemiz Türkologlarının bazıları Türkmencedeki uzun ünlülerin Farsçanın 
etkisi ile sonradan meydana geldiği gibi hiç de bilimsel olmayan bir görüş ileri 
sürmektedirler. Türkmenceden binlerce kilometre uzakta konuşulan ve Farslarla 
hiç temasları olmayan Yakutların dilinde de aynı kelimelerde uzun ünlülerin bu-
lunması bu görüşü çürütmeye yeter. 

Uzun ünlüler konusuna değinmişken Harvard Üniversitesinde görev yapan 
Prof. Şinasi Tekin ile aramızda çıkan bir tartışmadan söz etmek isterim. Ş. Tekin 
bir süre önce ‘yazı yazmak’ anlamındaki yaz- eyleminin anlam değişmesi yolu ile 
‘yanılmak, yoldan sapmak, günah işlemek’ anlamlarındaki Eski Türkçe yaz- eyle-
minden çıktığını ileri sürmüştü (‘Bilin Bakalım Yazı Yazmak Nereden Geliyor’, Ta-
rih ve Toplum, Haziran 1990: 330-333). Bu etimoloji, her şeyden önce, fonetik ne-
denlerle kabul edilemezdi; çünkü birinci eylem uzun ünlülerin korunduğu Türk-
mencede kısa /a/ ile olduğu halde, ikincisi aynı dilde uzun /a/ ile yaz- biçiminde, 
Yakutçada da uzun /ı/ ile s s- biçimindedir. Ben bir yazı ile Sayın Ş. Tekin’in bu 
etimolojisine itiraz edince aramızda tartışma çıktı, hâlâ da sürüp gidiyor! 

Genel Türkçe /z/=Çuvaşça /r/ (örneğin GT kız=Çuv. h…r) ve GT /ş/=Çuv. 
/l/ (örneğin GT kış=Çuv. h…l) ses denkliklerindeki iki fonem çiftinden hangisi-
nin daha eski ve birincil olduğu sorunu geçen yüzyıldan beri Türkologlar (ve Al-
tayistler) arasında tartışma konusu olarak süregelmektedir. Bir grup Türkolog 
(oldukça kalabalık bir grup!) GT /z/ ve /ş/ fonemlerinin daha eski ve birincil ol-
duğunu savunurken başka bir grup Türkolog da Çuvaşçadaki /r/ ve /l/ fonemle-
rinin daha eski ve birincil olduğu görüşünü savunmaktadır. Çuvaşça bir Türk dili 
olduğuna göre Ana Türkçenin reconstruction’u için bu sorunun çözümlenmesi 
gerekiyor. Bu konu üzerinde yaptığım araştırmalar sonucunda Çuvaşçadaki /r/ 
ve /l/ fonemlerinin daha eski ve birincil olduğunu kanıtlayan yüze yakın kelime 
çifti bularak yayımladım. Bu kelime çiftlerinden biri semiz sıfatı ile onunla 
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köktaş olan semir- eylemidir. Eski araştırmacılar semir- biçimini aslî sandıkları 
için işin içinden çıkamamışlardı. Oysa, konu çok basittir: Türkçe semir- eylemi 
daha eski ve aslî semri- eyleminden gelir; semri- eylemi de *semir gibi eski bir 
biçimden adlardan geçişsiz eylem yapan {-I-} eki ile türemiştir. Durum böyle 
olunca semri- eyleminin kendisinden türediği *semir’in bugünkü semiz sıfatının 
ilk ve aslî biçimi olduğu anlaşılır. Bunun gibi yüze yakın kelime çifti Çuvaşçadaki 
/r/ ve /l/ fonemlerinin Genel Türkçe /z/ ve /ş/ fonemlerinden daha eski ve bi-
rincil olduğunu kanıtlamaktadır. Buna rağmen bu konudaki tartışmalar sürüp 
gitmektedir. Yalnız şunu sevinerek belirtmeliyim ki benimle bu konuda tartış-
maya giren Doerfer sonunda Çuvaşçadaki /r/ ve /l/ fonemlerinin eskiliğini ve 
aslîliğini kabul etmek zorunda kalmıştır! 

Bir başka tartışma konusu da Ana Türkçede söz başında bir /h/ foneminin 
bulunup bulunmadığıdır. Halaççayı arkaik bir Türk dili olarak yeniden keşfeden 
Doerfer bu dilde birçok kelimede söz başında bir /h/ foneminin bulunduğu ger-
çeğinden hareket ederek bu /h/ sesinin türeme olmayıp Ana Türkçede var olma-
sı gerektiğini ileri sürmüştür. Halaççadaki bu önses /h/ dağınık olarak Azerî 
Türkçesinde ve öbür Türk dillerinde de bulunmaktadır: Türkçe ürk-=Az. 
hürk-=Halaçça hirk-. Halaçça önses /h/ Altay dilleri teorisine göre Türkçe ile ak-
raba olan Moğolcada (Orta Moğolca) da /h/ olarak karşımıza çıkıyor: Orta Mo-
ğolca hürgü- ‘ürkmek’. Bu durumda Ana Türkçede, bugün ünlü ile başlayan bazı 
kelimelerin başında, sonradan düşmüş fakat Halaççada sistemli olarak korun-
makta olan bir /h/ sesinin bulunduğunu da kabul etmek gerekiyor. 

Türkolojide bir başka tartışma konusu da Türk dillerini adlandırma ve sınıf-
landırma sorunudur. Dünya Türkologlarının haklı olarak ‘dil’ adını verdikleri Çu-
vaşça, Yakutça, Tuvaca, Hakasça vb. gibi Türk dillerini ülkemiz Türkologlarının 
çoğu ‘lehçe’, hattâ ‘lehçe’den daha az farklı bir konuşma türü saydıkları ‘şive’ te-
rimi ile adlandırmaktadırlar: Türk lehçeleri, Türk şiveleri. Bu adlandırma bence 
de yanlıştır; çünkü şive terimi Türkçemizde daha çok accent karşılığı kullanıl-
maktadır: İngilizceyi Alman şivesi ile konuşmak, Türkçeyi Amerikan şivesi ile 
konuşmak vb. gibi. Şive kelimesinin bir de ‘ağız’ anlamında kullanılması vardır: 
Kayseri şivesi, Kastamonu şivesi vb. gibi. Bu nedenle şive kelimesinin Türk dille-
rinin sınıflandırılmasında kullanılması yanlıştır. Dilbilimi üç türlü konuşma türü 
(varieties of speech) tanır: ağız (Alm. Mundart, İng. sub-dialect), lehçe (dialect) 
ve dil (language). Bunlar dışında dördüncü bir konuşma türü yoktur. Bu nedenle 
‘Türk dilleri’ yerine ‘Türk şiveleri’ ya da ‘Türk lehçeleri’ deyimlerini kullanmak 
yanlış olur. Çuvaşça, Yakutça, Tuvaca, Hakasça, Altayca, Kırgızca, Kazakça, Tatar-
ca, Türkçe vb. gibi konuşma türleri arasında karşılıklı anlaşılabilirlik (mutual 
intelligibility) oranı da çok düşüktür ya da sıfırdır. Bir Türkoloğun her şeyden 
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önce kendi araştırma alanına giren konuşma türlerini, dil ve lehçeleri, doğru dü-
rüst adlandırması gerekir. 

Bununla ilgili bir başka tartışma konusuda Türk dillerinin sınıflandırılması-
dır. Birçok Türkolog Genel Türkçe /z/ fonemine karşılık /r/, /ş/ fonemine karşı-
lık da /l/ bulunduran Çuvaşçayı kardeş dil saymaktadır. Bu da bence doğru de-
ğildir. Çünkü Çuvaşçadaki /r/ ve /l/ fonemlerinin eskiliği kanıtlanmıştır. Milat 
sıralarında Samoyetçeye geçmiş Türkçe ödünç kelimelerde /z/ yerine /r/, /ş/ 
yerine de /l/ vardır: Sam. yür ‘100’<İlk Türkçe *yür2 (=Genel Türkçe yüz), Sam. 
kil ‘kış’<İlk Türkçe *kıl2 (=Genel Türkçe kış). Bu durumda Çuvaşçadaki /r/ ve 
/l/ fonemlerinin Genel Türkçe /z/ ve /ş/ fonemlerinden daha eski ve aslî oldu-
ğunu kabul etmek gerekir. Böyle olunca da Çuvaşça Ana Türkçeye değil, /r/ ve 
/l/li Ana Çuvaşçaya, bütün öbür Türk dilleri de Ana Türkçeye gider. Başka bir 
deyişle, Çuvaşça ile öbür Türk dilleri ‘kardeş’ diller değil, ‘kardeş çocukları’dır. 
Bu durumda Ana Türkçe döneminden de eski bir Türk-Çuvaş dil birliği tasarla-
mak zorundayız. Bu döneme İlk Türkçe (Pre-Turkic) adı veriliyor. 

A.K.: Ülkemizde Türkoloji eğitiminin geliştirilmesi için neler önerirsiniz? 

T.T.: Ülkemiz Türkolojisi her ne kadar bazılarınca ileri düzeyde sayılıyor ve 
‘Türkiye Türkoloji çalışmalarının merkezi durumundadır.’ deniliyorsa da gerçek, 
ne yazık ki, öyle değildir. Türk üniversitelerinden Türkolojinin temel kaynakla-
rından biri olan Radloff sözlüğünü bile kullanamayan ‘Türk dili profesörleri’ ge-
lip geçmiştir. Yine yurt içinde ünlü bir Türkolog Türkmenceyi Oğuz grubundan 
saymamak gibi bilimdışı bir iddiada bulunabilmiştir. Bu Türkologun yazdığı 
gramer bilimsel yanlışlarla doludur. Örneğin bu Türkolog ağar-, kızar-, morar- 
vb. gibi eylemlerde görülen {+Ar-} addan eylem yapma eki ile suvar-, başar- vb. 
gibi örneklerdeki addan eylem yapma ekini bir ve aynı saymakta ve bu ek için 
‘Hem geçişsiz hem de geçişli eylemler yapar’ demektedir. Oysa, söz konusu ey-
lemlerde bir değil, iki ayrı ek bulunmaktadır. Birinci gruptaki eylemler Eski 
Türkçede yine {+Ar-} biçiminde olan ekle kuruldukları halde ikinci gruptaki ge-
çişli eylemler Eski Türkçesi {+GAr-} biçiminde olan ekle türetilmiştir. Eski Türk-
çe {+GAr-} ekinin başındaki /g/ fonemi Türkiye Türkçesinde kurala uygun ola-
rak düşünce bu ek addan geçişsiz eylem türeten {+Ar-} eki ile eşsesli olmuştur. 
Bu ve bunun gibi daha pek çok örnek ülkemizde Türkoloji eğitimini üstlenenle-
rin yeterli şekilde yetişmediklerini göstermekledir. 

Ülkemizdeki Türkoloji eğitiminin geliştirilmesi için yapılacak ilk şey bence 
Türkoloji programlarına genel dilbilimi derslerinin konulmasıdır. Bildiğim kada-
rıyla bugün Hacettepe Üniversitesi dışında hiçbir üniversitemizin Türkoloji 
programında genel dilbilimi dersleri yoktur. Genel dilbilimi öğrenimi görmemiş 



Talat TEKİN  │  385 

 

bir Türkoloji mezunu akademik mesleği seçip Türkolog olmaya yöneldiğinde 
gerçek bilimsel araştırmalar yapamayacak, eski kuşak Türkologların yanlışlarını, 
yenilerini de katarak, sürdürecektir. Bugün fonemle alofon, morfemle alomorf 
farkını bilmeyen ya da bunları birbirine karıştıran, dildeki ses değişmelerinin 
mutlak düzgünlüğünden ve şartlı ses değişmelerinden habersiz olan bir 
Türkologun sağlam bilimsel araştırmalar yapamayacağı açıktır. Burada yeri gel-
mişken, dilde anlam karışmalarını önlemek için bilinçli ses değişmeleri olabile-
ceğini savunan(!) ünlü bir Türkoloğumuza dildeki ses değişmelerinin kelimele-
rin anlamları ile ilgili olmadığı, ses değişmelerinin sadece fonemlerle ilgili olduğu 
gerçeğini bir türlü kabul ettiremediğimi belirtmek isterim. Bu Türkoloğa 
Saussure’ün A Course in General Linguistics’i ile Bloomfield’in Language adlı ki-
tabını okumasını salık verdimse de bu tavsiyemin bir işe yarayacağını hiç sanmı-
yorum. 

A.K.: Türkolojinin temel kaynakları nelerdir? Türkolojiye ilgi duyan dilbilim-
cilerce ve dilcilere hangi kitapları okumalarını önerirsiniz? 

T.T.: Türkolojinin temel kaynaklarının başında ünlü Türk dilcisi Kaşgarlı 
Mahmud’un 1073’te tamamladığı Divanü Lügati’t-türk (Türk Lehçeleri Sözlüğü) 
adlı Türkçe-Arapça anıtsal sözlüğü gelir. Sözlük alanındaki öbür temel kaynaklar 
bence şunlardır: Radloff’un dört büyük ciltlik Türk Lehçeleri Sözlüğü (Sanktpe-
terburg 1893-1911), bir grup Sovyet Türkologu tarafından hazırlanan Drevne-
tyurksiy Slovar (Leningrad 1969), Sir Gerard Clauson’un An Etymological Dictio-
nay of Pre-Thirteenth Century Turkish (Oxford 1972) adlı sözlüğü, ve SSCB’de 
konuşulan Türk dillerinin Türk dillerinden Rusçaya ayrı ayrı sözlükleri (bunlar 
arasında özellikle Pekarski’nin Yakut Dili Sözlüğü ile Yudahin’in Kırgız Dili Söz-
lüğü mükemmel sözlüklerdir). Burada Klaus Röhrborn’un son yıllarda fasikül ha-
linde yayımlamaya başladığı Uigurisches Wörterbuch adlı Eski Uygurca sözlüğü-
nün de bütün Türkologlar için çok önemli bir kaynak olduğunu belirtmek isterim. 

Gramer alanında A. von Gabain’in Alttürkische Grammatik adlı Eski Türkçe 
grameri ile Eckmann’ın Chagatay Manual adlı Çağatayca grameri ve Deny’nin 
Grammaire de la langue turc’u Türkolojinin temel başvuru kitapları arasındadır. 

Karl H. Menges’in The Turkic Languages and Peoples adlı eseri ile Nicholas 
Poppe’nin Introduction to Altaic Linguistics adlı Altayistiğe giriş niteliğindeki ki-
tabı da Türkolojiye ilgi duyan dilbilimcilere ilk ağızda önerilecek kaynak eserler-
dendir. 

Son olarak, eski-yeni bütün Türk dilleri ve lehçeleri için kolektif bir eser 
olan Fundamenta I (Philologiae Turcicae Fundamenta, Wiesbaden 1959) adlı ki-
tabın Türkolojinin vazgeçilmez temel kaynaklarından olduğunu belirtmeliyim. 
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Burada tanıtacağımız kitap Modern Türkçe ya da Türk dilbilimi (Turkish 
linguistics) alanında yapılan en son betimlemeli çalışmalar hakkında bilgiler ve-
ren ve bu alandaki güncel tartışma konularını özetleyen yazılardan oluşmaktadır. 

Kitap on sayfalık bir ‘Giriş’ ile (1-10) başlıyor. Giriş bölümünü kitabı yayıma 
hazırlayan H. Boeschoten ile L. Verhoeven birlikte kaleme almışlar. Burada, Mo-
dern Türkçenin tanımı yapıldıktan sonra ‘Türkiye’de dil durumu’, ‘Türkiye dışın-
da Türkçe’ ve ‘Türk dilbilimi’ konularına kısaca değiniliyor. Giriş’in en önemli 
kısmı bence Modern Türkçenin tanımı ile ilgili olarak ileri sürülen görüştür. 
Boeschoten ile Verhoeven Modern Türk yazı dilinin temelinin ‘İstanbul şivesi’ ya 
da ‘İstanbul’da aydınlarca konuşulan Türkçe’ olduğu görüşüne karşı çıkarak 
1928’de yapılan yazı devrimi ile ortaya çıkan ‘Cumhuriyet Türkçesi’nin 20. yüzyıl 
Osmanlıcasının yazıçevrimli bir biçimi olduğu görüşünü ileri sürüyorlar (s. l). 
Onlara göre, 1928 öncesi yazı dili ile 1928 sonrası yazı dili arasında yalnız şu 
farklar vardır: l. Sesbilimi bakımından, 1928’de kabul edilen Latin alfabesi ile ya-
zım ya da yazımın yansıttığı söyleyiş Doğu Rumeli şivesine yakındır (örneğin bu 
yazımda geniz /n/si ile kapalı /e/ ünlüsüne yer verilmemiştir); 2. Biçimbilimi ve 
sözdizimi bakımlarından Osmanlıca ile Modern Türkçe arasında fark yoktur (bi-
ricik fark Farsça izafet yapısının yeni dilde işlerliğini yitirmiş olmasıdır); 3. Söz 
varlığı ve söz yapımı bakımından Modern Türkçede dramatik değişmeler olmuştur. 

Kitapta ‘Giriş’ten sonra şu yazılar yer almaktadır: l. Harry van der Hulst ve 
Jergen van de Weijer, Topics in Turkish Phonology (11-59), 2. Jaklin Kornfilt, 
Some current issues in Turkish Syntax (60-92), 3. Birgit Nilsson, Turkish 
Semantics Revisited (93-112), 4. Ludo Verhoeven, Acquisition of Turkish in a 
Mono- and Bilingual Setting (113-149), 5. Hendrik Boeschoten, Aspects of 
Language Variation (150-176). Kitaba, ayrıca, oldukça zengin bir kaynakça ek-
lenmiş (177-193). 

Bu yazıda ben, ilgim ve alanım gereği, daha çok kitabın birinci bölümünü 
oluşturan ilk yazı üzerinde duracağım. Hulst ve Weijer tarafından kaleme alınan 
bu bölümde Türkçenin ünlü ve ünsüz fonemleri, hece yapısı, vurgu, ünlü türeme-
si, sözsonu ünsüz ötümsüzleşmesi, giderici uzunluk, ünlü kısalması, ünlü uyumu 
ve ünlü-ünsüz uyumu gibi konular ele alınmış. Genellikle iyi yazılmış olan bu bö-
lümde katılmadığımız bazı görüşler ve yargılarla birtakım yanlışlar da bulunu-
yor. Bunların en önemlileri üzerinde kısaca durmak istiyorum. 
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1. Türkçenin ünlü fonemleri bahsinde bence önemli bir eksiklik vardır ki o 
da ön /a/dan hiç söz edilmemesidir. Hemen belirteyim ki daha çok Arapça ödünç 
sözlerde bulunan bu ünlü fonemiktir, yani anlam farkı yapar: kalp ‘false’: kalp 
[kal’p] ‘heart’, harp ‘harp’: harp ‘war’, halk ‘people’: halk [hal’k] ‘creation’, harf 
‘letter’ (krş. zarf ‘envelope’), dik-kat ‘attention’ (krş. dik kat) vb. gibi. 

2. Arapça ve Farsçadan alınmış kelimelerdeki uzun ünlülerle ilgili olarak bir 
yerde şöyle bir yargıda bulunuluyor: ‘Long vowels do not occur before 
vowel-initial suffixes’ (s. 12). Bu yargı ya da kural doğru değildir. Örneğin, mevzu 
(mevzū) kelimesinin uzun ünlüsü kelime ünlü ile başlayan bir ek aldığında da 
uzunluğunu korur: mevzū-u, mevzū-a, mevzūun vb. gibi. Konu, doğal olarak, ko-
nuşurun kültür düzeyi ya da ‘Osmanlıcaya vukufu’ ile ilgilidir: Bir konuşur konu 
yerine mevzu, dize yerine mısra [mısrā] diyorsa, bu durumda ondan mevzuu de-
ğil mevzūu, mısraı değil mısrāı demesi beklenir. 

3. Ünlü uzunluğunun Türkçede fonemik olduğunu kanıtlamak için sakin 
[sākin] ‘quiet’ ve sakın ‘beware’ kelimeleri örnek olarak verilmiş. Bu kelimeler 
tam bir çift oluşturmuyor (kin:kın). Daha iyi örnekler kolayca bulunabilirdi: adet 
‘number’ ve adet [ādet] ‘custom’, aşık ‘knuckle-bone’ ve aşık [āşıkJ ‘lover’, takın 
‘put on’ ve takın [tākın] ‘of the arch’ vb. 

4. Türkçenin ünsüz fonemlerinden söz edilirken, bazı ünsüzlerin, özellikle 
/k, g, l/nin, öndamaksıl yansesleri (k’, g’, l’) bulunduğuna değiniliyor. Bazı dilci-
ler, örneğin Underhill ve başkaları, /k’, g’, l’/yi fonem olarak kabul ediyorlar. Bö-
lümün yazarları bunların fonem sayılabilmesi için yeterli kanıt bulunmadığını 
ileri sürüyor ve yalnızca /k’ar/ ‘profit’: /kar/ ‘snow’, hal [hal’] ‘condition’: bal 
‘honey’ kelime çiftlerini örnek veriyorlar (s. 13). Oysa /l/ ve /l’/ zıtlığı için daha 
iyi örnekler verilebilirdi: bol ‘abundant’: bol [bol’] ‘a kind of drink’, sol ‘left’: sol 
[sol’] ‘sol’, kalp ‘false’ ve kalp [kal’p] ‘heart’, vb. gibi. /k/ ve /k’/ zıtlığı için de 
başka örnekler bulunabilir: hak ‘right’ ve hak [hak’] ‘engraving’ vb. gibi. Ancak 
/g/ ve /g’/ için böyle kelime çiftleri bulunamaz. 

5. Kelime vurgusu bahsinde, kelime ek aldıkça vurgunun son heceye kaydı-
ğından söz edilirken Lewis’e (1967: 23) atıf yapılarak şöyle deniliyor: ‘All 
polysyllabic suffixes in Turkish are reported to be exceptional. Main stress falls 
either on the syllable preceding the suffıx, as in akşa’m-leyin ‘at evening’ or on 
the first syllable of the suffix itself, as in yap-a’rak ‘by doing’ (s. 18). Hemen belir-
teyim ki vurgunun son heceye kayması kuralına uyan çok heceli ekler de vardır. 
Örneğin, gereklilik eki -mAlI, gelecek zaman eki -AcAk ve güç yeterliği eki -Abil- 
bunlardandır: git-meli’ ‘he must go’, gid-ecek’ ‘he will go’, gid-ebilir’ ‘he can go’ 
vb. gibi. 
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6. Kurala aykırı olarak vurgulanan öz ve yabancı yer ve kişi adları bahsinde, 
Sezer 1983 ile Barker 1089’dan örnekler alınarak adı geçen araştırıcıların vardı-
ğı sonuçlar şöyle dile getiriliyor: ‘In this set of words, stress never falls on the fi-
nal syllable. If the antepenult is heavy and the penult is light, stress falls on the 
penult; otherwise it falls on the penult.’ (s. 22). Bu genellemelere katılmak güç-
tür; çünkü bu genel kurallara aykırı birçok yer adı vardır. Örneğin, Üsküdar, Av-
rupa ve Afrika yer adlarında vurgu, aynı yapıdaki Ankara yer adından farklı ola-
rak, antepenult değil, penult üzerindedir. Bunun gibi, Göreme türündeki Etiler 
yer adında vurgu penult değil, antepenult üzerinde bulunur: E’tiler. Yine, 
Pitolemi türündeki yer adı Selimiye’de vurgu penult değil, antepenult üzerinde-
dir. Kamçatka türündeki İskitler yer adında da vurgu antepenult üzerinde bulu-
nur. Ayrıca, Farsça kökenli +(I)stan ekli yer adları ile vurgu son hece üzerinde-
dir: Bulgaristan, Yunanistan. Macaristan, Türkistan, Moğolistan vb. gibi. Yukarı-
daki genellemelere aykırı bu örnekler gösteriyor ki Türkçede öz ve yabancı yer 
adlarında vurgu konusu henüz tam anlamıyla çözümlenmiş olmaktan uzaktır. 

7. Ünlü türemesi bahsinde, Türkçenin sesbilimsel yapısına aykırı ünsüz çift-
leri ile sonlanan kelimelerde iki ünsüz arasında türeyen ünlüden söz edilirken 
vakit ~ vakti, hacim ~ hacmi, kabir ~ kabri ve kavim ~ kavmi örnekleri veriliyor 
ve şöyle deniliyor: ‘Notice that the suffix vowel is always front here. To account 
for the alternation, Clements & Sezer (1982) posit final opaque consonants, that 
is, consonants pre-associated to a feature which participates in the harmony 
process.’ (s. 26). İlk cümleden bu gibi örneklerde söz sonundaki iki ünsüz ara-
sında türeyen ünlünün her zaman /i/ olduğu gibi bir anlam çıkıyor. Oysa, ilk he-
ce ünlüsünün /a/ olduğu birçok durumda türeme ünlünün /ı/ olduğu biliniyor: 
sabır ‘patience’<sabr, tavır<tawr, nazım<nazm vb. gibi. Bu gibi durumlarda tü-
reme ünlünün (dolayısıyla da ek ünlüsünün) niteliğini belirleyen etken söz sonu 
‘opaque’ ünsüzler değil, Osmanlıcadaki söz içi ya da söz başı baskılı (emphatic) 
ünsüzlerdir (sabr’da sad, tawr’da tı ve nazm’da zı). Sözsonu ünsüzünün etkisi 
yalnız vakit örneğinde görülüyor: Arapça kökenli bu kelimede sondaki ünsüz çif-
tinin ilk üyesi aslında artdamaksıl /q/ olduğu halde ikinci üyesi normal, hattâ 
normalden de yumuşak bir /t/’dir. Bu ünsüzle sonlanan hecelerin /a/ ünlüsü ön 
/a’dır; bu nedenle bu gibi kelimeler eklerin ön ünlülü türlerini alır: saat, saat-i, 
dikkat, dikkat-i, sıhhat, sıhhat-i vb. gibi. Arapça kökenli qabr ve qawm gibi keli-
melerin ünlüsü de, sözbaşındaki /a/ ünsüzüne rağmen Osmanlıcada ön /a/ ile 
söylendiğinden ünsüz çiftini çözen katma ya da türeme ünlü /ı/ değil, /i/ olur. 

8. Sonseste ünsüz ötümsüzleşmesi bahsinde, tat ‘taste’ ve kap ‘container’ ke-
limelerinin sonundaki /t/ ve /p/ ünsüzlerinin bir ünlüden önce ötümlü /d/ ve 
/b/’ye dönüştüklerine (tad-ı, kab-ı) dikkat çekilerek şöyle deniliyor: For words 
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which show the voiceless stop-voiced stop alternation, the underlying forms 
have avoiced stop. Final devoicing does not operate on fricatives or sonorants 
(e.g. kız ‘girl’, köy ‘village’)’. Artsüreli dilbilimi açısından yanlış olan bu açıklama 
eşsüreli dilbilimi açısından doğru sayılır. Ancak, ikinci cümledeki yargı için veri-
len köy örneği konuya uygun değildir; çünkü sonses /k/ Türkçede /y/ ile değil, s. 
37’de de belirtildiği gibi, /ø/la nöbetleşir: gök ‘sky’-göğ-ü [gö’ü], yürek ‘heart’ ~ 
yüreği [yüre’i] vb. gibi. 

9. Giderici ünlü uzunluğu bahsinde, hece sonundaki /h/ ünsüzünün özensiz 
ya da hızlı konuşmada kaybolup önceki ünlüyü uzatabileceğine (mahsus~māsus, 
Mehmet~Mēmet vb.) işaret edildikten sonra (s. 29), ishal~isal örneği verilerek 
şöyle deniliyor: ‘A special word must be said about the case ishal~isal. One might 
expect CL (yani giderici uzunluk) to take place here... but it does not, according 
to the data in Sezer’s article.’ (s. 31). Burada şaşılacak ne var, anlayamadım. İkin-
ci hece başındaki /h/ soluksul ünsüzü hızlı ve özensiz konuşmada yutulup kay-
bolur ve ikinci hece bu kez /s/ ile başlar; dolayısıyla da giderici uzunluk oluş-
maz: müshil ~ müsil ‘purgative’, İshak ~ İsak, Ethem ~ Etem vb. gibi. 

10. Yine giderici uzunluk bahsinde, şimdiki zaman eki -Iyor’un sonundaki 
/r/’nin düşmesi ile bu uzunluğun gerçekleşmediğine işaret edilerek şu örnekler 
veriliyor: gülüyor ~ gülüyo, gülüyorsun ~ gülüyosun, gülüyorum ~ gülüyoum (s. 
32). Söylemeye gerek bile yoktur ki /r/siz biçimlerden ilk ikisi teklifsiz konuşma 
diline aittir ve daha eski uzun ünlülü gülüyō, gülüyōsun biçimlerinden gelişmiş-
tir. Sonuncu gülüyoum biçimine gelince, bu ancak /r/ ünsüzünü söyleyemeyen, 
onun yerine /ğ/ söyleyenlerin dilinde bulunur. Tüm paradigma Anadolu ağızla-
rının çoğunda şöyledir: gülüyom, gülüyōsun, gülüyō, gülüyoruz ~ gülüyoz, 
gülüyōsunuz, gülüyōlā vb. Bir kelimesindeki /r/nin düşmesi ile /i/ ünlüsünün 
uzamadığı doğrudur. Gerçek şudur ki /r/ ünsüzü Anadolu ağızlarında daha çok 
geniş ünlülerden sonra düşer ve bunları uzatır: vā<var, ehdiyā<ih-tiyar, 
vēsin<versin, gittilē<gittiler vb. gibi. 

11. Ünlü kısalması bahsinde, (Arapça-Farsça alıntılardaki) asli uzun ünlüle-
rin Türkçede kapalı hecede kısaldıkları, açık hecelerde ise yeniden uzun olarak 
belirdikleri şu örneklerle gösteriliyor: 

saman samānı samandan ‘straw’ 

hayat hayātı hayattan ‘life’ 

merak merākı meraktan ‘curiosity’ 

sevāp sevābı sevaptan ‘pious deeo’ 

usul’ usūl’ü usul’den ‘method’ (s. 37) 
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Dördüncü sıradaki sevāp örneği bir dizgi yanlışı olmalıdır. İlk sırayı oluştu-
ran örnekleri de buradan çıkarmak gerekir; çünkü samānı örneği yanlıştır. Bu 
örnek yalnızca Sakla samānı gelir zamānı sözünde ve zamānı kelimesine tam 
uyak olsun diye medrese mollalarınca uydurulmuş bir söyleyiş biçimidir. Saman 
kelimesi Arapça ya da Farsça olmayıp Türkçedir ve aslında son hecesindeki /a/ 
ünlüsü değil, ilk hecesindeki /a/ ünlüsü uzundur (krş. Trkm. sāman). 

12. Sonses /k/nın /ø/’la nöbetleşmesi bahsinde, layık [l’āyık] kelimesindeki 
/k/’nın yabancı ek ünlüsünden önce düşmediğine örnek olarak lāyık-  
‘deservedly’ diye bir kelime veriliyor (s. 38). Oysa, ne Osmanlıcada ne de Türk-
çede böyle bir kelime yoktur. Osmanlıca layıkı vechile deyimindeki layıkı kelime-
sinin sonundaki /ı/ Türkçe 3. kişi iyelik ekidir. 

Aynı bahiste, sonses /k/’nın yardımcı ekler -et- ve -ol- önünde de düşmedi-
ğine değinildikten sonra lāyık-ol- ‘deserving’, yasak-et- ‘prohibition’ örnekleri 
veriliyor ve şöyle deniliyor: ‘Observe that both categories of suffixes (yani ya-
bancı ekler ve ünlü ile başlayan et-, ol- yardımcı eylemleri) are also exceptional 
with respect to vowel harmony, and that their presence bleeds such rules as final 
devoicing: adet ‘number’, aded-  ‘numerical’ (and not *adet-i:)’ (s. 38). 

Oysa layık ol- ve yasak et- gibi örneklerde sonses /k/’nın ötümsüz kalma-
sında şaşılacak bir şey yoktur; çünkü ol- ve et- araştırıcıların adlandırdıkları gibi 
‘yardımcı ekler’ değil, isim ve sıfatlarla birleşik oluşturan ‘yardımcı eylemler’dir. 
Uyuma girmemeleri de bu nedenledir. Alıntı kelimelerdeki sonses /k/nın yaban-
cı ekler önünde ötümsüz olarak kaldığı da (hukūk-  ‘legal’, sādık-āne ‘faithfully’ 
vb.) bilinen bir gerçektir. Son olarak, adet ‘number’ ve aded  ‘numerical’ örnekle-
rinin niçin verildiğini anlayamadığımı belirtmek isterim. Ötümsüzleşme yalnız 
sonses durumunda gerçekleştiğine göre adet (<A. ʿaded) ve aded-  örneğinde 
kurala aykırılık değil, uygunluk vardır. 

13. Ünlü uyumu bahsinde müellifler Modern Türkçedeki ünlü uyumu için 
yeni bir yorum ya da açıklama yöntemi öneriyorlar. Amaçları uyuma aykırı keli-
me gövdelerini istisna olmaktan çıkarıp Türkçenin eşsüreli uyum kuralları içinde 
çözümlemek. Modern Türkçede ünlü uyumuna aykırı ünlü dizileri ile kurulmuş 
pek çok iki heceli kök kelime bulunduğu bir gerçektir. Bu durum karşısında 
Türkçede iki heceli kök kelimelerde ne damak ne de dudak uyumunun bulunma-
dığı söylenebilir. Hollandalı genç dilciler bu görüşe katılmıyorlar. Onlara göre 
ünlü uyumu kurallarına aykırı köklerde hangi ünlülerin bulunabileceği ya da bu-
lunamayacağı oldukça basit bir formüle indirgenebilir. Buradan hareketle iki 
araştırıcı bir tablo düzenlemişler (s. 45). Bu tabloya göre, örneğin i-i ve i-e ünlü 
dizileri kurala uygundur; i-ü dizisi dudak uyumuna aykırıdır ama dilde bulunur 
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(tifüs vb.); i-a dizisi de damak uyumuna aykırıdır ama dilde bulunur (insan vb.), 
i-u ve i-o dizileri ise hem damak hem dudak uyumuna aykırıdır ama dilde bulu-
nur (billur, kilo vb.); damak uyumuna aykırı i-ı dizisi ile /o/ve /ö/ ünlülerinin ilk 
hece dışında bulunamayacağı kuralına aykırı i-ö ünlü dizisi ise tabloda ‘not 
attested as an exception’ anlamına gelen yıldızla işaretlenmiştir, i-ı dizisi için ak-
lıma yalnızca bir yer adı olan Kiğı’dan başka bir şey gelmiyor ama i-ö dizisi için 
çok yaygın olan likör örneği var. Bunlar gibi, yıldızla işaretlenmiş e-ü, e-ö, ü-ö, 
ü-a, ü-o, ü-u, ö-a, ö-u, a-ü, a-ö, u-ü, u-ö, u-o, o-ö ve o-o ünlü dizilerinin herbiri için 
Modern Türkçede örnekler vardır: etüv, terör, tümör, rüzgar, külot, sütun, rötar, 
rötuş, kapsül, aktör, kupür, suflör, futbol, formül, şoför, doktor vb. gibi. Ünlü 
uyumlarına aykırı bu çok sayıda örnek karşısında varılacak tek sonuç bence şu-
dur: Gelişme sonucu uyumdan çıkmış öz kelimelerle (anne, inan-, hani, hangi, 
kardeş, şişman vb.) pek çok alıntı kök kelimede ünlü uyumu yoktur. Modern 
Türkçede ünlü uyumu yalnız kelimenin son hece ünlüsü ya da öndamaksıl /k’, l’/ 
ünsüzleri ile ekler (doğal olarak, uyuma giren ekler) arasında işlerliğini korur. 

14. Ünlü uyumuna girmeyen ekler bahsinde, Clements & Sezer’den alınarak 
yalnız -lyor, +gen, +istan ve -Adur- için örnekler verilmiş (s. 55-56). Bunlara 
+Daş (dindaş, meslektaş vb.), +leyin, +(i)mtrak, +ki, -Abil-, -Agel- ve -Ayaz- gibi 
ekler de eklenmeliydi. 

Yine bu bahiste, Kardeştuncer’in (1982) uyuma girmeyen eklerin gerçek ek-
ler sayılamayacakları yolundaki görüşüne değinilerek şöyle deniliyor: ‘For 
example, in Kardeştuncer (1982) the point is made that /yor/ is not a suffix but 
a compound component, i.e. a stem. If Kardeştuncer is right, the problem noted 
by Anderson (yani Türkçede ünlü uyumunun soldan sağa tek yönlü olarak işle-
diği, ancak uyuma girmeyen eklerin bu kuralı zayıflattığı görüşü) does not arise’ 
(s. 56-57). Türkçede şimdiki zaman eki -Iyor’un /yor/ hecesinin aslında yorur 
‘walks’ biçiminde bağımsız bir kelime olduğunu bilmeyen yoktur. Ekin ilk hecesi 
de aslında asıl eyleme eklenmiş ulaç eki -A’dan gelişmiştir: EAT gel-e 
yorur>geleyor>geliyor. Ama bu gerçek, -Iyor’un bugün ek olmadığı anlamına 
gelmez. Eşsüreli dilbilimi açısından -lyor bugün bir gövde değil, uyuma girmeyen 
öbür ekler (+Daş, +leyin, +ki vb.) gibi bir ektir. 

15. Ünsüzler ve ünlü uyumu bahsinde, /y/ ünsüzünün kendinden önceki kök 
ve gövde ünlülerini daraltmasına (saklayın ~ saklıyın) ve düzleştirmesine (üşü-
yün ~ üşiyin) değiniliyor (s. 57). Ancak, bu olaylar için yalnızca -(A)yIm, -(y)In 
ve -AlI ekli örnekler verilmiş. Bunlara -(y)A, -(y)An, -(y)AcAk vb. gibi ekler almış 
örnekler de katılmalıydı: hoplaya zıplaya ~ hoplıya zıplıya, başlayan ~ başlıyan, 
başlayacak ~ başlıyacak, yürüyüş ~ yüriyiş, koşmaya ~ koşmaya, çeşmeye ~ 
çeşmiye vb. gibi. /y/ ünsüzü kelimeyi ünlü uyumundan çıkaran söyleyişlere de 
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neden olur: yapmayın ~ yapmıyin, korkmayın ~ korkmıyin, sormayın ~ 
sormıyin vb. gibi. Bundan başka, yazıda söz edilmeyen büzülme (contraction) 
olayı da ünlü uyumuna aykırı biçimler doğurur: ol-mayacak [olmayacak ~ 
olm cak] vb. gibi. Ancak, bu son örnekler bizi Türkçe standart söyleyişin ne oldu-
ğu ya da nasıl olması gerektiği sorununa götürür. Bilindiği gibi, standart Türkçe 
söyleyiş kuralları henüz tam olarak saptanmış değildir. 

16. Ünsüz-ünlü uyumu bahsinde, aslında öndamaksıl olan sonses /k/nın bu 
niteliğinin ancak ünlü ile başlayan bir ekten önce belirdiği söylenerek şu örnek-
ler veriliyor: 

infil’ak infil’āk’i ‘explosion’ 

ittifak ittifāk’i ‘alliance’ 

imsak imsāk’i ‘fasting’ 

eml’ak eml’āk’i ‘real estate’ 

Hemen belirteyim ki ilk iki örnek konuya uygun değildir; çünkü Arapça kö-
kenli infilak ve ittifak kelimelerinin sonsesleri aslında öndamaksıl /k’/ değil, 
artdamaksıl /k/dır ve bu kelimeler doğal olarak art ünlülü ekler alır: infil’āk-ı, 
ittifāk-ı. 

Sonseste artsıllaşan öndamak ünsüzü /k’/nin bu niteliğinin bir ekten önce 
belirdiği yolundaki yargı da bence doğru değildir. Osmanlıca bilen aydınların iyi-
ce azaldığı Türk toplumunda imsak, emlak gibi kelimelerdeki sonses /k/ kelime 
ek aldığında da artdamak /k/sı olarak kalır: imsāk-ı, imsak-ta, eml’āk-ı, eml’ak-çı 
vb. gibi. Bu, bir ön ünlü komşuluğundaki artdamak ünsüzü /k/nın sonseste ve 
bir ekten önce öndamaksıllaması olayına koşut bir gelişmedir: zevk [zevk’] (<A. 
zawq) zevk’-i (zevk-ı değil). 

Kitabın ikinci önemli bölümünü Jaklin Kornfilt tarafından yazılan ‘Some 
current issues in Turkish syntax’ başlıklı inceleme oluşturuyor (ss. 60-92). 
Kornfilt bu yazısında Noam Chomsky’nin dilbiliminde bir devrim başlatan ünlü 
Syntactic Structures (1957) adlı yapıtında ileri sürdüğü bir konuşurun sonsuz 
sayıda söylemler yaratabileceği yolundaki görüşünden hareketle yan cümlecik-
lerin ana cümleye bağlanması ile ilgili bazı sorunlar üzerinde duruyor. Yazının 
son bölümünde de çifte edilgen eylemlerle kurulmuş bazı cümlelerin Türkçede 
öz konuşurlarca kabul edilir olup olmadığı tartışılıyor. 

Sözdiziminin ilgi alanımın dışında olduğunu yukarıda belirtmiştim. Bununla 
birlikte, Türkçenin bir öz konuşuru olarak, Kornfilt’in yazısının son bölümünde 
takıldığım bazı örnek cümlelere değinmeden geçemeyeceğim. 
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1. Perlmutter’in (1978) Türkçede geçişsiz edilgen (unaccusative passive) 
örneklerin gramere aykırı olduğu yolundaki görüşüne karşı çıkılarak bunların 
geçişli edilgen (unergative passive) yüklemler kadar kabul edilebilir olduğu ileri 
sürülüyor ve buna kanıt olarak Bu yetimhane-de çabuk büyü-n-ür, Buz-un 
üst-ün-de kay-ıl-ır cümleleri veriliyor (s. 89). Hemen belirteyim ki Perlmutter’in 
(1978) Türkçede geçişsiz edilgen eylemlerin gramere aykırı olduğu yolundaki 
görüşü doğru değildir. Ancak, bu görüşü çürütmek için getirilen büyün- eylemli 
cümle de iyi bir örnek sayılamaz; çünkü çabuk büyün- ‘to be grown up fast’ an-
lambilimi açısından mantıklı değildir (çabuk ölünür belki ama çabuk 
büyünmez!). İkinci cümle de bu biçimiyle bulanık anlamlıdır. Cümle Buzun üs-
tünde iyi kayılır biçiminde olmalıydı. Nitekim konuşurlar bunu ‘One glides over 
the ice for fun’ anlamında kabul etmişlerdir. Bence bunlar yerine daha iyi örnek-
ler kolayca bulunabilirdi: Bu koltukta iyi oturulur, Bu yatakta iyi uyunur, Bu gü-
neşte iyi yanılır, vb. gibi. 

2. Aynı yerde çifte edilgen yüklemli Bu şato-da boğ-ul-un-ur ‘One is 
strangled (by one) in this chateau’ örneği üzerinde de duruluyor ve bunun kabul 
edilmediği, Bu şato-da boğul-un-ur ‘One drowns in this chateau’ cümlesinin ise 
biraz duraksama ile kabul edilebilir sayıldığı belirtiliyor. Bunun nedeni de bence 
morfoloji ve semantikle ilgilidir. Modern Türkçede {-lIn-} ekli çifte edilgen ey-
lemler yoktur. Eski Türkçede {-lIn-} eki ile türemiş eylemler edilgen değil, dönüş-
lü eylemlerdi. Ünlü sözlükçü KaşgarlıMahmud 11. yüzyılda geçişli, edilgen ve 
edilgen-dönüşlü eylemler arasındaki farkı güzel bir örnekle şöyle açıklamıştır: Er 
topık yuv-dı ‘The man rolled the ball’, topık yuvul-dı ‘The ball was rolled’, topık 
yuvlun-dı ‘The ball rolled by itself (Clauson, Etym. Dict., s. 878). Bu durumda 
Modern Türkçe boğulun- eylemi (eğer böyle bir eylem varsa!) ancak ‘to drown 
by oneself anlamına gelebilir. Bu görüşümüz Bu oda-da döv-ül-ün-ür ‘One gets 
beaten (by one) in this room’ örneğindeki (s. 90) dövülün- eylemi için de geçer-
lidir. Modern Türkçedeki çifte edilgen eylemler yalnızca ünlü ile biten eylemler-
den {-nIl-} eki ile türemiş eylemlerdir: aranıl-, beklenil-, denil-, dokunul-, harca-
nıl-, yenil- vb. gibi. Bu oda-da döv-ün-ül-ür ‘One beats oneself (i.e., wails, 
laments) in this room’ örneğindeki dövünül- eylemi ise dönüşlü dövün- eylemi-
nin edilgenidir (avunul-, giyinil-, kuşanıl-, övünül-, sakınıl-, soyunul- vb. gibi). 

Birgit Nilsson tarafından yazılan ‘Turkish semantics revisited’ başlıklı yazıda 
(ss. 93-112), Johanson’un Türk dilbiliminde çığır açan Aspekt im Türkischen 
(1971) adlı yapıtından örnekler verilerek türlü eklerle kurulmuş cümle sonu ey-
lemleri arasındaki anlam farklarına dikkat çekiliyor (örneğin, -DI ile -(I)yordu, 
-mIştI ile -DIydI vb. gibi) ve bu konuda yapılan son çalışmalardan söz ediliyor. 
Bu bölümde ayrıca durum (case) konusu da ele alınarak ilgi durumu (genitive), 



Talat TEKİN  │  395 

 

yer durumları (local cases), ettirgen eylemler ve durum sıradüzeni (case 
hierarchy) ile ilgili sorunlara değiniliyor. Sonuncu konu için verilen Ahmet 
mektub-u Hasan-a Ayşe tarafından/vasıtasıyla/aracılığıyla imzala-t-tır-dı ‘Ahmet 
had the letter signed by Hasan through Ayşe’ cümlesindeki üç şıktan birincisi, 
yani tarafından takısı, buradan çıkarılmalıdır. Çünkü tarafından... imzalattırdı 
gramere aykırıdır; tarafından takısı yalnız edilgen eylemlerle kullanılır. 

Ludo Verhoeven tarafından yazılan (evet, tarafından yazılan!) ‘Acquisition 
of Turkish in a mono- and bilingual setting’ başlıklı yazıda Türkçenin tek ve çok 
dilli ortamlarda edinimi ile ilgili örnekler verilerek bunların yorumu yapılıyor 
(ss. 113-149). Konuyla ilgili olanlar için ilginç bir araştırma. 

Kitabın son bölümünü Hendrik Boeschoten’ın ‘Aspects of language 
variation’ adlı araştırması oluşturuyor (ss. 150-176). Boeschoten bu yazısında 
Anadolu ve Rumeli ağızları üzerine yapılmış eski araştırmalara kısaca değindik-
ten sonra bugün Anadolu ağızlarının kaba bir tasnifinin yapılabileceğini söylüyor 
ve Kowalski’nin ‘Einige Probleme der osmanisch-türkischen Dialektforschung’ 
(1929/30) adlı araştırması ile Leyde Üniversitesi Türk dilbilimi öğrencisi Piet 
Kral’ın 1980’de Flaman dilinde yazdığı Master tezinden yararlanarak böyle bir 
tasnif yapıyor. Seslik ve biçimlik ölçütlere dayanılarak yapılan bu tasnife göre, 
Anadolu ağızları şu gruplara ayrılmaktadır: Marmara (hiç veri yok), Batı Anado-
lu, Orta Anadolu, Amasya ve Çankırı & Çorum, Sivas & Tokat, Elazığ ve Malatya & 
Tunceli, Antep ve Hatay & Maraş, Doğu Anadolu, Erzincan, Batı Karadeniz, Orta 
Karadeniz, Rize & Trabzon, Artvin. Böylece, Caferoğlu’nun 7 grubuna karşılık 13 
grupluk bir tasnif ortaya çıkıyor. Boeschoten daha sonra bu 13 grubun 5 ya da 6 
lehçe türü etrafında toplanabileceğini söylüyor: Azerî, Rize-Trabzon, Orta, Gü-
neydoğu, Kuzeybatı (sorunlu; Güneybatı ağızları grubunun dış çevresi olarak ele 
alınabilir mi?), Marmara (varsayımlı). 

Boeschoten’in bu araştırmasının en ilginç yanı bence onun Anadolu’da stan-
dart Türkçe havuç yerine kullanılan 5 ana kelime türünü esas alarak bunların 
yayılma alanlarını saptama girişiminde bulunmasıdır. Bu beş kelime ve dağılma 
alanları şunlardır: 

l. pürçüklü ve türleri: Ankara ve Konya’nın doğusu, yani Orta Anadolu ve 
Doğu Anadolu (Azerî) alanları; 2. keşir ve türleri: Ankara ilinin batı yarısı, Anka-
ra ilinin batısı ve güneybatısı; 3. teper/deber ve türleri: Güneybatı ve onun kuze-
yi; 4. kızılot/sarıot: Güneybatı; 5. parmak ve türleri: daha çok l. ve 2. alanları ayı-
ran sınır boyu bölgeleri. Görüldüğü gibi, havuç anlamındaki türlü kelimelerin 
kullanıldığı bölgeler birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamakta, tersine birçok 
yerde eşsözcük girişimleri olmaktadır. 
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Boeschoten’in araştırması ‘Dil Devrimi’ni ve Türkiye’de uygulanan dil politi-
kasını tanıtan ve yorumlayan güzel bir yazı ile sona eriyor (ss. 165-176). Bu ya-
zının (ve kitabın!) sonuç kısmında Boeschoten Türkiye’de modern dilbilimi ve 
toplumdilbilimi yöntemleri ile dil türlenmesi konusunda araştırma ve inceleme 
yapılamadığından, Türkiye içinde konuşulan dillerle Türkçe arasındaki ilişkiler 
konusundaki araştırmaların da üzerindeki politik tabu nedeniyle büyük ölçüde 
kösteklendiğinden, haklı olarak, yakınıyor. 

Hollandalı genç Türkologlarca yayımlanan Turkish Linguistics Today adlı 
araştırmalar toplamının, yukarıda bir bölümüne değindiğim bazı eksik ve kusur-
larına karşın, gerek Türkiye Türkçesinin betimlemeli sesbilimi ve sözdizimi alan-
larında çalışanlar gerekse Türk dilbilimi alanına ilgi duyan tüm dilciler için 
önemli bir giriş ya da başvuru kitabı niteliğinde olduğunu belirtmeliyim. Hollan-
dalı genç Türkologları bu başarılarından dolayı kutlar, Türkçe üzerine araştırma-
larını sürdürmelerini dileriz. 



 

49 

ORTA ASYA TÜRK DİLLERİ 
 
Orta Asya’da Türk dilleri ailesinin dört ayrı koluna giren beş dil konuşul-

maktadır. Bunlardan Türkmence Türk dilleri ailesinin Güney-Batı ya da Oğuz 
grubuna, Kazakça Kıpçak grubuna, Özbekçe ile Yeni Uygurca Güney-Doğu ya da 
Çağatay grubuna girer. Kırgızcaya gelince, bazı Türkologlarca Kıpçak grubuna 
sokulan bu dil bence başlı başına Türk dillerinin tōlū (<taġlıġ) grubunu oluşturur. 

Şimdi bu beş Türk dilini birer birer gözden geçirelim... 
 

Türkmence 

Türkmence Türk dilleri ailesinin, içine Türkçe, Azerî Türkçesi ve Gagauz ya-
zı dilinin de girdiği Güney-Batı ya da Oğuz grubundandır. 

Oğuz grubu Türk dili ve lehçeleri iki alt gruba ayrılır: 1. Doğu Oğuzcası, 2. 
Batı Oğuzcası. Doğu Oğuzcasını bugün tek başına Türkmence temsil eder. Batı 
Oğuzcası ise Türkçe, Azerî Türkçesi ve Gagauz yazı dilinden oluşur. 

Türkmence, Selçuklu Oğuzları gibi Batıya göç etmeyip anayurtta kalan Oğuz 
Türklerinin dili olarak gelişmiştir. Türkmen adına ilk olarak Kaşgarlı Mahmud’un 
sözlüğünde rastlanır. Kaşgarlı, bilindiği gibi, bu adı Oğuz etnik adı ile birleştirir, 
eşitler. 14. ve 15. yüzyıllarda Arap dilcilerince yazılmış Türkçe sözlüklerde 
Türkmence kelimelere sıkça rastlanır. Ancak Türkmence 18. yüzyılda yaşamış 
olan Türkmen şairi Mahdumkulı’nın (Türkmence Magdımkulı) şiirleri ile yazı di-
li olarak ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda yaşamış Molla Nepes’in şiirleri ile yazı dili 
olarak daha da gelişen Türkmence Sovyet devriminden sonra Türkmenlerin 
resmi yazı dili olmuştur.  

Türkmence 1928’e kadar Arap alfabesiyle, 1928’den 1939’a kadar da Latin 
alfabesiyle yazıldı. 1939’dan bu yana da Türkmence Kiril alfabesiyle yazılmakta-
dır. İçinde bulunduğumuz şu günlerde bağımsızlığına kavuşmuş olan Türkmenis-
tan’da yeniden Latin alfabesine dönüş için hazırlıklıklar yapılmaktadır. Bu hiç 
şüphesiz ki son derece sevindirici bir haberdir. 

Türkmence bugün başlıca Türkmenistan Cumhuriyetinde konuşulur. Türk-
menistan dışında, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan cumhuriyetleri ile Kara-
kalpak Özerk bölgesinde ve ve Kuzey Kafkasya’da Stavropol bölgesinde de 
Türkmence konuşan topluluklar vardır. 1989 nüfus sayımına göre eski SSCB’de 
Türkmence konuşanların toplam sayısı 2.718.297’dir. Türkmenlerin 1979-1989 
yılları arasındaki artış oranlarının %34 olduğu dikkate alınırsa Türkmence ko-
nuşanların toplam sayısının bugün 3 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. 
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Eski SSCB dışında, kuzey-batı Afganistan’da (Herat, Meymene, Andhoy, vb.) ve 
İran’da kalabalık Türkmen toplulukları bulunmaktadır. Suriye’de de (Halep civa-
rı) küçük Türkmen toplulukları vardır. Kuzey Irak’ta Erbil ve Kerkük’te yaşayan 
ve kendilerine Türkmen diyen Irak Türkleri Türkmence değil, Azerî Türkçesi, 
daha doğrusu Azerî Türkçesinin bir lehçesini konuşurlar. 

Türkmencenin bir çok diyalekti vardır: Teke, Yomul, Ersarı, Sarık, Salır ya da 
Salar, Gökleng, Çavdur, Truhmen, Nohur, Anav, Mukrı, Hatap vb. Bu diyalektler 
iki gruba ayrılır. Birinci gruba Teke, Sarık, Gökleng, Yomud vb. girer. Yazı dili bu 
diyalektlere dayanır. 

Türkmencenin karakteristik özellikleri (fonetik) şunlardır: 

1. Ana Türkçedeki aslî uzun ünlülerin sistemli olarak korunmuş olması: āt 
“ad”, ōt “ateş”, gīz “kız”, ūç “uç”, ȫt “öd, safra”, düyş “düş, rüya”, b z “çuvaldız” vb. 

2. AT kapalı uzun /e/ ünlüsünün uzun /i/ye gelişmiş olması: b l, g ç, g ce, 
g ng, l vb. 

3. Açık uzun /ä/ ünlüsünün fonem olarak var olması: dǟl “değil”, del “yaban-
cı”; dǟri “ilaç”, deri; ǟt- “adım atmak”, et-; kǟse “bardak”, kese “yatay”; kǟr “iş, 
meslek”, ker “sağır” vb. 

4. İki heceli fiil kök ve gövdelerinin sonundaki /ı, u/ ve /i, ü/ ünlüleri sıra-
sıyla /a/ ve /e/ye gelişmiştir: oka-, doka-, uvla-, bāya-, berke-, galña-, çüyre-, 
semre- vb. 

5. Yuvarlaklık uyumunun kalkması: dolı, ulı, öli, uzın, üçin, bütin vb. 

Türkmence, Azerî ve Gagauzcadan sonra Türkçeye en yakın Türk dilidir. An-
cak fonetik, morfolojik ve sözlüksel farklar nedeniyle yine de bizim için anlaşıl-
ması zor ve çeviri gerektiren bir dildir. Bunu birkaç örnek cümle ile belirtmek 
isterim. 

Okuvçılar muğallımıñ daşını gābap aldılar. 
Zala müñe golay ādam sığyar. 
Acala pul tölǟp gutulıp bilmez. 
Parahod tolkunları bövsüp baryār. 
Kākam-a şindi hem gelenok. 
Āzaşanıñ aybı yōk, gaydıp īzın tapan soñ 
Hovlı her gün arassalanyār. 
Hovlınıñ daşına hayat aylandı. 
Āy yeriñ daşına aylanyār. 
Oğul süyt, ağtık gaymak. 
Cāyıñ ikinci mertebesi entek aynalanmandır. 
Yığnakda kǟbir kemçilikler hakda ağzaldı. 
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Biziñ āragatnaşığımız bekedi. 
Cāyıñ bināsı berk uruldı. 
Töverek büt nley garaldı. 
 
Kazakça 

Kazaklar, etnik bakımdan, Orta Asya’da Moğol istilasından sonra meydana 
gelmiş Türk-Moğol karışımı bir Türk halkıdır. Kazakların büyük çoğunluğu baş-
kenti Alma-Ata olan Kazakistan cumhuriyetinde yaşar. Kazakistan dışında Özbe-
kistan (350.000), Türkmenistan (75.000), Kırgizistan (25.000), Tacikistan 
(15.000) ve Rusya Federatif Cumhuriyeti’nde (400.000) de Kazak toplulukları 
vardır. 1989 sayımına göre eski SSCB’de yaşayan Kazakların toplam sayısı 
8.137.878’dir. Kazakların son on yıl içindeki artış oranlarının %24 olduğu dikka-
te alınırsa bugün Kazakların toplam nüfusunun 10 milyon civarında olduğu söy-
lenebilir. Eski SSCB dışında Çin Halk Cumhuriyetinde (600.000), Moğolistan’da 
(50.000) ve Afganistan’da (3.000) Kazak toplulukları vardır. 

Kazakça, Sovyet devriminden önce yazı dili olmuş bir Türk dilidir. Radloff, 
İlminskiy ve Melioranskiy gibi 19. yüzyıl Rus Türkologları Kırgızca ya da Ka-
zak-Kırgızca adını verdikleri Kazak lehçesi metinlerini yayımladıkları bilimsel 
eserlerde (gramer, sözlük, antoloji, vb.) ilk kez Rus alfabesiyle yazıldılar. Aynı 
yüzyılın ikinci yarısında yetişen Çokan Velihanov, Ibıray Altınsarın ve Abay 
Kunanbayev gibi Kazak aydınları ve edebiyatçıları da telif ve çeviri eserlerini o 
dönemde ortak dil sayılan ve Türki adı verilen Tatarca unsurlarla karışık Çağa-
tayca ile değil, yerli Kazak lehçesi ile kaleme aldılar ve böylece bugünkü Kazak 
dilinin temellerini atmış oldular. 1917’de Sovyet devrimi patlak verdiği zaman 
Kazak yazı dilinin en az yarım yüzyıllık bir geçmişi vardı. 

Kazakça 1929’a kadar Arap alfabesiyle, 1929-1939 yılları arası Latin alfabe-
siyle yazıldı. 1939’dan bu yana da Kiril alfabesiyle yazılmaktadır. 

Kazakçanın diyalektleri olmadığı söylenir. Bence bu doğru değildir. Kara-
kalpak Özerk bölgesinde yaşayan Karakalpakların dili Sovyet Türkologlarının 
ileri sürdüğü gibi bağımsız bir dil olmayıp, Kazakçanın bir diyalekti ya da lehçe-
sidir. Özbekçenin Harezm-Kıpçak diye söz edilen ağızları da gerçekte Özbekçenin 
değil Kazakçanın diyalektidir. 

Kazakçanın başlıca fonetik özellikleri şunlardır: 

1. y->j-: jıl, juldız, jaz, jer, jigit, jok, jük vb. 

2. ş>s: bas, bes, bos, jas, kas, kus vb. 

3. ç>ş: aş-, aşar, aşık, aşçı, tuşşı, eş, şaş, naşar vb. 

4. e->ye-: yeki, yekinşi, yelüw, yelüwinşi, yel, yelşi, yesik vb. 
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5. normal /e/den ayrı açık /ä/ ünlüsünün bulunması (fonemik): bäri “hep-
si”, beri; kär “kemer”, ker “öfke”; bäs “bahis”, bes “beş”; käsip “iş”, kes-ip; däm 
“tad”, dem “soluk”; käri “yaşlı”, keri “geri” vb. 

Kazakça ile Türkçe arasındaki anlaşılabilirlik derecesine ya da oranına ge-
lince, vaktiyle Hacettepe Üniversitesinde yaptığım tek taraflı bir testte Türk de-
nekler 100 Kazakça cümlenin %3.3’ünü tam, 3.1’ini de yaklaşık olarak anlaya-
bilmişlerdi. Yaklaşık olarak anlaşılan cümleleri tam anlaşılmış saysak bile oran 
yine de 6.4’ü geçmiyordu. Bu düşük oran Kazakçanın Türkler için bir lehçe yani 
diyalekt değil, bir dil olduğunu gösterir. Bu testte kullandığım birkaç Kazakça 
cümleyi aşağıya aktarıyorum: 

Hal-jağdayıñız kalay? 
Sizben tanıskanıma öte kuwanıstımın. 
Men sizben kostaskalı keldim. 
Mağan konak üyge baratın joldı körsetiñiz. 
Sizdi tüski aska şakıramın. 
Dıydarlaskanımız jaksı boldı. 
Jüriñiz, tañ erteñgi tamaktı işeyik! 
Şarşağan joksuz ba? 
 

Özbekçe 

Özbekçe Türk dilleri ailesinin Güney-Batı ya da Çağatay grubundandır. Gru-
bun ikinci üyesi başlıca Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sinkiang Uygur Özerk Bölge-
sinde konuşulan Yeni Uygurcadır. 

Özbekçe, Orta Asya Türklerinin ortak yazı dili olan Çağataycanın bir deva-
mıdır. Çağatayca, 18. yüzyıldan başlayarak Özbekçe unsurlarla dolmuş, 19. yüzyıl 
sonlarına doğru da büyük ölçüde Özbekçeleşmişti. Buhara Emirliğinin 1920’de 
Ruslar tarafından işgalinden sonra Özbekçe resmen yazı dili olmuştur. 

Özbekçe başlıca Özbekistan’da, kısmen de güney Kazakistan’da ve Türkme-
nistan’da konuşulur. Eski SSCB’de Özbekçe konuşanların toplam sayısı 1989 sa-
yımına göre 16.686.244’tür. Özbeklerin son on yılda artış oranının %34 olduğu 
dikkate alınırsa bugün Özbekçenin yaklaşık 20 milyon kişi tarafından konuşul-
makta olduğu söylenebilir. Eski SSCB dışında Kuzey Afganistan’da da (Kunduz ve 
civarında) Özbek toplulukları vardır. 

Özbekçenin bir çok lehçesi ve ağzı vardır. Özbek lehçeleri şöyle sınıflandırı-
lır: 1. Özbekçenin Harezm-Kıpçak diyalektleri, 2. Özbekçenin Harezm-Oğuz diya-
lektleri, 3. Asıl Özbek diyalektleri. Sonuncu grup ikiye ayrılır: 1. Kuzey Özbek di-
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yalektleri (ünlü uyumu tam), Güney Özbek diyalektleri (İranize diyalektler). 
İranize diyalektler de iki gruba ayrılır: 1. Yarı İranize diyalektler, 2. Tam İranize 
olmuş diyalektler. Bu diyalektlerde ö, ü ve ı kaybolmuştur. 

Özbekçe 1929’a kadar Arap alfabesiyle, 1929-1941 yılları arasında da Latin 
alfabesiyle yazılmıştır. Latin alfabesiyle yazılan Özbek yazı dili ünlü uyumunun 
korunduğu Türkistan şehri ağzına dayanıyordu. 1937’de bu durum değişmiş, 
Özbek yazı dili İranize olmuş Taşkent ağzına dayandırılmıştır. 

Özbek yazı dilinin başlıca fonetik özellikleri şunlardır: 

1. AT’nin ı, ö ve ü ünlülerinin kaybolması ve sonuç olarak ünlü uyumunun 
geniş ölçüde kalkması: biçmåq, irmåq, yiråq, sinmåq, sindirmåq, sirt, siçgån, 
tirnåq, tişqåri, ilån, yil, yazilmåq, yarti vb. 

2. AT /a/ ünlüsünün yuvarlaklaşması: båş, bår, bår-måq, ål-måq, sån, qåzån, 
qån, qårå, gåş vb. 

3. İlk hece dışında /a/ ünlüsünün açık /ä/ ünlüsüne değişmesi: bålä, åtä, 
båläsi, ätäsi, tolä, tolälik vb. 

4. Çok heceli kelimelerin sonundaki /ğ/ ve /g/ seslerinin ötümsüzleşerek 
/q/ ve /k/ye değişmesi: sarıq “sarı”, tirik “diri, canlı” vb. 

5. İlk hecedeki /e/ ünlüsünün kapalı /e/ye değişmesi: belä-måq, bezäk, 
bezä-måq, keläsi, keçä, teskäri, egä, egäv, eläk, elämåq vb. 

Birkaç Özbekçe cümle: 

U kelgändä edi kinogä bårär edik. 
Åldin åvqatlängänlär stoldän turişä yåtibdi. 
Papiros çekäsiz mi? 
Ulär bir biri bilän gäpirişmäydi. 
Äkämniñ båläläriga häm män qåraymän. 
Käyfiyyättiñiz qandäy? 
Biz ilgäri uçraşganmiz. 
Äfsus, men qatnäşä ålmäymän. 
Siz uylängänmisiz? (erkeğe), Siz turmuşgä çıqqanmisiz? (kadına). 
Men Tacik tilini tuşunämän, lekin gäpläşä almäymän. 
İltimas, şu hatni conätväriñ 
Esdälik uçun birär närsä sätib ålmåqçimän. 
Siz bilän tanişgänimdan hursändmän. 
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Kırgızca 

Kırgızca tek başına Türk dillerinin tōlū (<tağlığ) grubunu oluşturur. En çok 
Altaycaya yakındır. Bununla birlikte bir çok fonetik, morfolojik ve sözlüksel fark-
larla ondan ayrılır. 

Kırgızlar çok eski bir Türk halkıdır. Orhon yazıtlarında adları sıkça geçer. 
840 tarihinde Moğolistan’daki Uygur egemenliğine son verenler de onlardır. Es-
kiden beri Altay dağları bölgesinde yaşayan Kırgızlar 18. yüzyılda daha güneye, 
Issık-Köl civarındaki bugünkü yurtlarına göçmüşlerdir. Kırgızların büyük çoğun-
luğu merkezi Pişpek olan Kırgizistan Cumhuriyetirde yaşar. Kırgizistan dışında 
Özbekistan (Namangan, Andican ve Fergane bölgelerinde), Kazakistan ve Taci-
kistan’da da Kırgız toplulukları vardır. Eski SSCB’de yaşayan Kırgızların toplam 
sayısı, 1989 sayımı sonuçlarına göre 2.530.998’dir. Son 10 yıldaki artış oranları-
nın %33 olduğu dikkate alınırsa eski SSCB sınırları içindeki sayılarının bugün 3 
milyona yaklaştığı söylenebilir. Eski SSCB dışında Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Mo-
ğolistan’da, Afganistan ve Pakistan’da da Kırgız toplulukları yaşar. 

Kırgızların çok zengin bir sözlü edebiyat ürünleri vardır. En ünlü sözlü ede-
biyat ürünleri yaklaşık 1 milyon dizeden oluşan Manas destanıdır. 

Yazılı edebiyatlarına gelince, Yenisey ırmağının yukarı mecrası boyunca di-
kilmiş olan runik harfli Yenisey Yazıtlarının çoğunun Kırgızlardan kalma olduğu 
sanılıyor. 

Kırgızcanın bir lehçe olarak öbür Türk dillerinden ayrılması çok eskilere 
gitmekle birlikte Kırgızca ilk kez Sovyet devriminden sonra yazı dili olmuştur. 
Kırgızca 1928’e kadar Arap harfleriyle, 1928-1940 yılları arasında da Latin alfa-
besiyle yazılmıştır. 1940’tan beri de Kiril alfabesiyle yazılmaktadır. 

Kırgızcanın 3 diyalekti vardır: Kuzey, güney-doğu ve güney-batı diyalektleri. 
Kırgız yazı dili kuzey diyalektleri temeline dayanır. 

Kırgızcanın başlıca fonetik özellikleri: 

1. Türlü ses gruplarının büzülmesi sonucu bir çok uzun ünlünün oluşması: 
ōz, bōr, cō, tō, cū-, tū-, cȫ, alū, berǖ, barū, arū, azū, altū, beşȫ, ikȫ vb. 

2. Uzun ünlülerin fonemik olup anlam farkı yaratması: ārı, arı-; bāla-, bala; 
bātır, batır-; bōr, bor; cān “yağmur”, can; cāk “çene”, cak; cōluk, coluk- vb. 

3. Düzlük-yuvarlaklık uyumundan ayrı olarak dudak çekiminin (labial 
attraction) de bulunması, yani a-o>o-o, ö-e<ö-ö, ü-e>ü-ö gelişmelerinin bulun-
ması: bōrdoş, coldoş, korkok, bögö-, böyrök, cürök vb. (u’dan sonra gelen a yu-
varlaklaşmaz: butak, kuçak, kulak vb. 
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4. Dudak çekiminin üçüncü, dördüncü, beşinci hecelere kadar gitmesi: bōr-
doştor, coldoştor, coldordon, köldördö, körsötmö, körsötmölör, körsötmölörgö vb. 

5. Söz başındaki y- ünsüzünün c’ye değişmesi: caş, cel, cer, cıl, col, cürök vb. 

Birkaç Kırgızca cümle: 

Men kün sayın erte turamın. 
Krovatımdı cıynaymın, cūnamın. 
Siler caşsıñar, ösösüñör, keleçektin ēsi bolosuñar. 
Al ōru; mına oşonduktan iştebeyt. 
Men emdigiçe erteñ menenki tamaktı içe elekmin. 
Erteden beri tamak ōzana elekmin. 
Kanday turasıñar? 
Ukpayt dep uşak aytpa, bilbeyt dep ūru kılba. 
Aba ırayı özgördü. 
Bul cumuş eki cılga sozulup ketet. 
Bardığı cüz som karacattaldı. 
Buyundardı üygö kirgiziñ. 
 

Yeni Uygurca 

Yeni Uygurca başlıca Çin Halk Cumhuriyetinin Sinkiang Uygur özerk bölge-
sinde konuşulur. Çin Uygurlarının toplam nüfusu 4-6 milyon kadardır.  

Yeni Uygurca, Çin Halk Cumhuriyeti dışında eski SSCB’de de konuşulur. Eski 
SSCB’de Uygurca konuşanların toplam sayısı 1989 sayımına göre 262.199’dur. 
SSCB’deki Uygurların son 10 yılda %24.5 oranında artmış oldukları dikkate alı-
nırsa, eski SSCB’deki Uygurların toplam sayısının bugün 300.000 dolayında ol-
duğu söylenebilir. 

Bugünkü Uygurlar, birincisi Moğolistan’da (745-840), ikincisi de şimdiki ül-
kelerinde (850-1250) olmak üzere, iki büyük devlet kurmuş olan eski Uygur 
Türklerinin torunlarıdır. 

Yeni Uygurca, Özbekçe gibi, eski Çağatay yazı dilinin bir devamıdır. Çin’deki 
Uygurlar son zamanlara kadar düzeltilmiş Arap alfabesini kullanıyorlardı. 
1959’da toplanan Sinkiang Uygur bölgesi İkinci Dilbilimi Kongresinde Uygurca 
için Latin asıllı yeni bir alfabe kabul edilmişti. Uygurca 10 yıl kadar bu alfabe ile 
yazıldı. Ancak daha sonra Uygurlar eski Arap alfabesine döndüler. Eski SSCB’deki 
Uygurlar ise 1946 yılına kadar Latin alfabesini kullandılar. 1946’da bu alfabe ye-
rini Kiril asıllı yeni alfabeye bıraktı. 
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Uygurcanın bir çok diyalekti vardır. Bunlar başlıca 3 grupta toplanır: 1. Ku-
zey-Batı diyalektleri ya da orta diyalekt (Turfan, Kuça, Aksu, Kâşgar, Yarkend, İli, 
Ürümçi, Komul, Karaşar, Korlin), 2. Doğu ya da Lobnor diyalekti, 3. Güney ya da 
Hotan diyalekti. 

Yeni Uygurcanın başlıca fonetik özellikleri şunlardır: 

1. AT /ı/ ünlüsü kaybolmuştur (/ı/ ancak /q/ ve /g/ komşuluğunda koru-
nur: taşniñ, oquvatimän, alidiğan, jilqı, qız vb. 

2. /ı/ ünlüsünün kaybı sonucu /i/ ünlüsü nötr duruma gelmiştir: tilga, jipga, 
işqa vb. 

3. Gerileyici ünlü benzeşmesi sonucu ilk hecedeki /a/ ünlüsü kapalı /e/ye 
değişir: bar->beriş, al->eliş, baş>beşi, mal>meli vb. 

4. Gerileyici benzeşme sonucu ilk hecedeki /a/ ünlüsü /o/ya değişir: oçuq, 
qoşuq, tonus, örük, ötük vb. 

5. Orta hece ünlüsünün zayıflayarak /i/ olması: dada>dadisi, bala>balisi, 
balilar, qollan->qolliniş, ana>anisi, sözläş->sözlişiş vb. 

6. Orta hece ünlüsünün zayıflayarak /u/ ya da /ü/ olması: qulaq>quluğum, 
jüräk>jürüğüm vb. 

7. Kelime başındaki y- ünsüzünün /ı, i/ ve /u, ü/ önünde /j/ye değişmesi: 
jip, jipäk, jığla-, jil, jigirmä, jut-, jutum, juquri, jultuz, jüräk vb. 

Yeni Uygurca, Özbekçe gibi, eski Çağatay yazı dilinin bir devamıdır. Ancak, 
birçok fonetik, morfolojik ve sözlüksel farklarla ondan ayrılır. Bu durumu birkaç 
cümle ile belirtelim: 

Adättikigä qariğanda büğün köpräk işliduq. 
Uniñga qariğanda bu ärzänraq ämäs mu? 
Pulni poçta arqılıq huylidim. 
Män här yäkşänbä kün teatrga baridiğanmän. 
Ajdihar ot çeçip şirga qaraq umtuldi. 
Siz bilän hoşlaşqıni käldim. 
U bizden ilgiri käldi. 
Biz ittipaqlişip birliktä küräş qılişimiz keräk. 
Dihançilıq, ormançilıq, çarvaçiliqta tehimu çoñ utuqlarga egä bolayli! 
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TÜRKÇENİN YAKIN VE UZAK AKRABALARI 
 

Türkçenin Türk dilleri ailesi içindeki yeri, başka bir deyişle onun yakın ve 
uzak akrabaları ülkemiz aydınlarınca doğru olarak biliniyor mu?  

Bu soruya olumlu yanıt vermek güçtür. Bırakınız Türk dilbilimi ile yakından 
ilgili olmayan aydınları, işi uğraşı Türk dilbilimi olan kimi bilim adamlarımız bile 
Türkçemizin yakın ve uzak akrabaları içindeki yerini bilimsel bir biçimde ve ke-
sin olarak belirlememişlerdir. Örneğin, Üniversiteler İçin Türk Dili adlı yapıtın 
yazarı Prof. Dr. Muharrem Ergin “Türk lehçe ve şiveleri” diye andığı Türk dilleri-
ni dilbilimsel ölçütlere göre sınıflandıramamış, kavim adlarına göre coğrafi bir 
sınıflandırma ile yetinmiştir. Ergin’in sınıflandırması şöyledir: 

“Türk dilinin lehçeleri: l. Çuvaşça, 2. Yakutça.  

Türk dilinin şiveleri (kavim adları ile): 

1. Sibirya ve Altay alanı: Karagas, Soyon, İrtiş ve Tobol, Altay, Telengit, Tele-
üt, Tuba, Kumandı, Lebed, Sagay, Beltir, Koybal, Kızıl, Şor, Kamasin, Çalım (Çulım 
olacak!) ve Çat; 

2. Doğu Türkistan alanı: Uygur, Sarı Uygur, Tarançi; 

3. Batı Türkistan alanı: Karakalpak, Özbek, Kırgız, Kazak, Türkmen; 

4. Kafkasya ve İran alanı: Nogay, Kundur, Karaçay, Balkar (Malkar), Kumuk, 
Azerî, Kaşgay, Afşar, Kaçar, Sahseven, Karadağlı, Karapapak, Hamse, Kengerlu, 
Horasani, Karayi, Karaçorlu; 

5. Kuzey alanı (Urallardan Balkanlara kadar): Kazan (Tatar), Astrahan, Baş-
kurt, Kırım, Karayim, Gagauz, Türkiye (Oğuz).”1 

Ergin’in bu sınıflandırması, görüldüğü gibi, bir dil ve lehçeler sınıflandırması 
olmaktan çok uzaktır. Bu, olsa olsa, Türk kavim ve boylarının yaşadıkları coğrafi 
alanlara göre sıralandığı bir “halklar ve boylar” listesidir. Denilebilir ki, ünlü 
Türk dilbilimci Radloff’un 1885’te, yani Türk dilbiliminin emekleme çağında, 
dört coğrafi yöne göre yaptığı sınıflandırma bile bundan daha bilinçli ve daha ay-
rıntılıdır. Ergin’in “liste”sinde Eynallu, Irak (Kerkük ve Erbil) Türkmenleri, Orta 
İran’da yaşayan ve arkaik bir Türk dili konuşan Halaçlar, Çin’in Kansu eyaletinde 
yaşayan Salarlar, Taymur Yarımadası yakınında yaşayan ve arkaik bir Yakut leh-
çesi konuşan Dolganlar yer almamıştır. Ayrıca, kavim adlarına göre yapıldığı bil-
dirilen bu “liste”de Kazan gibi bir kent adı ile Türkiye gibi bir ülke adı da vardır! 

                                                             
1  Üniversiteler için Türk Dili, Boğaziçi yay., İstanbul 1986: 64-65. 
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Bugün konuşulan Türk dil ve lehçelerinin bilimsel ve eksiksiz bir sınıflan-
dırmasını veremeyen “Üniversite Grameri” acaba Türkçemizin en yakın akraba-
larının hangileri olduğunu açıklayabilmekte midir? Hemen belirtelim ki “Üniver-
site Grameri” bu çok önemli konuyu da karanlıkta bırakmıştır. Ergin “Batı Türk-
çesi” adını verdiği Oğuz grubu Türk lehçeleri konusunda da şunları söylüyor: 
“Batı Türkçesi, Hazer’in güneyinden batıya yayılan batı Türklerinin kullandıkları 
yazı dilidir. Batı Türkçesi Oğuz şivesine dayanır. Onun için Oğuzca da denilebilir. 
Oğuz Türklerinin vatanı Hazer’den Orta Avrupa’ya ve Kırım’dan Afrika’ya kadar 
çok geniş bir sahaya yayıldığı için, zamanla Oğuzca içinde Doğu ve Batı Oğuzca 
olarak iki alan, iki daire belirmeye başlamıştır. Doğu Oğuzcası Azerî Türkçesi, Ba-
tı Oğuzcası Osmanlı Türkçesidir. Aradaki fark Azerî Türkçesine bilhassa Kuzey 
ve Doğu Türkçelerinden bazı tesirlerin daha fazla gelmiş olmasından doğmuştur. 
Fakat Azerî ve Osmanlı Türkçeleri arasındaki bu farklar çok küçük olup, daha 
çok konuşma dilinde kalmıştır. Yazı dilini ikiye ayıracak, iki yazı dili yapacak ka-
dar büyük olmamış ve hepsi yazıya geçmemiştir. Onun için Azerî ve Osmanlı 
Türkçeleri Batı Türkçesi olarak tek bir yazı teşkil ederler.”2 

Görüldüğü gibi, Ergin Oğuz grubu Türk ve dil lehçelerinin en önemlilerinden 
olan Türkmenceye bu grup içinde yer vermemektedir. Oysa, dünya Türk dilbilimi 
literatüründe “Batı Türkçesi” ya da “Oğuz grubu” denilince önce Doğu kolunun 
tek temsilcisi olarak Türkmence, daha sonra da Batı kolunun temsilcileri olarak 
Azerî Türkçesi, Türkçe ve Gagauzca anlaşılır. Dahası, Türk dillerinin ilk bilimsel 
sınıflandırmasını yapan ünlü Rus Türk dilbilimcisi Samoyloviç Oğuz grubuna 
“Türkmen grubu” adını vermiştir. Bütün bunlara karşın Ergin, Türkmenceyi 
Oğuz grubundan dışlıyor. Bir yazı ile kendisini eleştirince Ergin beni şöyle yanıt-
ladı: “Talat Tekin Doğu Oğuzcası, Azerî Türkçesine değil, Türkmenceye denir 
hükmü ile dil saydığı Türkmenceyi Oğuzcanın bir kolu yerine koyuyor. Bu son 
görüş de tamamıyla yanlıştır ve Doğu Oğuzcası, Azerî Türkçesidir. Osmanlı Türk-
çesi ile Doğu-Batı Oğuzcası olarak kıyaslanacak Türkçe, Azerî Türkçesidir. Hora-
san Türkçesinde Doğu Türkçesinin tesiriyle öyle farklar oluşmuştur ki, onu Azerî 
Türkçesinin yerine koyarak Osmanlıcanın Doğu kanadı saymak mümkün değil-
dir.” 

Bir kez daha vurgulamak isterim ki Ergin’in, Türkmenceyi Oğuz grubundan 
dışlayan bu görüşü Türk dil tarihine, karşılaştırmalı Türk dilbilimi verilerine ve 
sonuçlarına, kısaca bilimsel gerçeklere tümüyle aykırıdır. “Osmanlı Türkçesi ile 
kıyaslanacak Türkçe, Azerî Türkçesidir”, “Horasan Türkmencesini Azerî Türkçesi 
yerine koyarak Osmanlıcanın Doğu kanadı saymak mümkün değildir.” diyen Er-

                                                             
2  Agy. 59-60 
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gin, açıkça görülüyor ki, soruna hep Osmanlıca açısından bakıyor. Varsa yoksa 
Osmanlıca! Ergin’in yanılgısı, daha doğrusu yanılgıları da soruna hep bu açıdan 
bakmasından kaynaklanıyor.  

Şurasını vurgulamak gerekir ki, kişi bir kez “Oğuz lehçesi” ya da “Oğuzca” 
deyimlerini kullanınca “Osmanlıca” ya da “Osmanlı Türkçesi” merkez olma du-
rumundan çıkar. Ergin, kitabında Türkçenin Azerî Türkçesi ile olan ilişkilerin-
den, bunlar arasındaki farklardan söz ettiğine göre, başlıbaşına “Oğuzca”nın Do-
ğu kolunu temsil eden Türkmenceden de söz etmeli, sınıflandırmasında ona da 
hakkı olduğu yeri vermeli, böylece Türkçenin en yakın akrabalarını eksiksiz ola-
rak tanıtmalıydı. Hattâ önceliği Türkmeneceye vermeliydi. Çünkü Türkmence, 
Oğuz grubu Türk dil ve lehçeleri arasında Ana Oğuzcanın tipik özelliklerini en iyi 
koruyan (örneğin, uzun ünlüler), Türkçe ve Azerî Türkçesi ile ilgili birçok sorunu 
çözmeye yarayan bir “anahtar dil” durumundadır. “Oğuz grubu”ndan, “Oğuz leh-
çesi”nden söz edip de aynı gruba giren dil ve lehçeler arasında Türkmenceye yer 
vermemek bilimle, bilimsel gerçeklerle bağdaşmaz. Üniversitelerde okutulan bir 
gramer kitabı için bu büyük bir eksikliktir. 

Şimdi bu uzunca girişten sonra konuya girmek istiyorum. Türkçenin (“Os-
manlı Türkçesi”nin değil!) en yakın akrabaları Azerî Türkçesi, Gagauzca ve 
Türkmencedir. 1960’lı yıllarda Amerikalı bir dilbilimcinin yaptığı anlaşılabilirlik 
(mutual intelligibilty) testine göre Türkçe ile Azerî Türkçesi arasında %75-80 
oranında anlaşılabilirlik vardır. Ancak unutmayalım ki, sırasında Azerî Türkçesi 
bile bizim için anlaşılmaz olabilir. Örneğin, Avtobusa gabagdan bin, daldan düş 
(Otobüse önden bin, arkadan in). Küçede maşın fit çaldı (Sokakta araba korna 
çaldı), Şamı eşikte yiyeceyik (Akşam yemeğini dışarda yiyeceğiz), Pillelerde kim-
se telesirdi (Birisi merdivenleri acele ile çıkıyordu), Yaz gelmemiş, havalar 
istileşir (Yaz gelmediği halde havalar ısınıyor) gibi çok basit cümleleri bile anla-
yamayız. 

Moldavya Cumhuriyeti’nde iki yüz bin kişi tarafından konuşulan Gagauz 
Türkçesi de Türkçemize bir Rumeli lehçesi kadar yakındır denilebilir. Ancak sı-
rasında Gagauzca çok basit bazı cümleler bile anlaşılmaz olur: 

Uşak çek etti aalamaa (Çocuk ağlamaya başladı). 

Karannık bastıcaanan yaban çıker daadan (Karanlık basınca kurt dağdan çı-
kar). 

Annader cenk için (Savaş hakkında anlatıyor).  

Yoktu nice gitsinner (Gidemezlerdi). 
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Boban işteyken sen hen büüksün yevde (Baban çalışırken sen evde en bü-
yüksün). 

Oğuz grubu içinde Türkçeye en uzak dil Türkmencedir. Geçen yıl Hacettepe 
Üniversitesinde İngiliz Filolojisi öğrencileri arasında yaptığım bir test sonunda 
öğrenciler 100 Türkmence cümlenin ancak 10’unu anlayabildiler. Bu testte kul-
landığım cümlelerden birkaçı şunlardı: 

Okuvçılar muğallımınğ daşını gaabaap aldılar (Öğrenciler öğretmenin etra-
fında toplandılar). 

Hovlınınğ daşına hayat aylandı (Avlunun dışına duvar çevrildi).  

Hovlı her gün arassalanyaar (Avlu her gün temizleniyor.)  

Parahod tolkunları bövsüp baryaar (Vapur dalgaları yararak gidiyor).  

Zala münğe golay aadam sığyaar (Salona bine yakın insan sığıyor). 

Türk dilleri ailesinin Oğuz grubu dışındaki başlıca grupları şunlardır: Kıpçak 
grubu, Çağatay grubu, Altay grubu, Yakutça, Çuvaşça ve Halaçça. 

Kıpçak grubuna pek çok dil ve diyalekt girer. Bu gruba giren yazı dilleri şun-
lardır: Tatarca, Başkurtça; Kazakça, Kırgızca, Karakalpakça, Nogayca, Kumukça, 
Karaçayca-Balkarca, Kırım Tatarcası. Bunlardan Karayimce ya da Karayca konu-
şanları kalmadığından artık yazı dili olmaktan çıkmıştır. Sovyet devriminden 
sonra yazı dili olan Karakalpakça ise Kazakçaya çok yakındır. Bu nedenle de ayrı 
bir dil değil, Kazakçanın bir diyalekti sayılmalıdır. 

Kıpçak grubu Türk dilleri arasında anlaşılabilirlik oranı oldukça yüksektir. 
Örneğin Tatarca ile Başkurtça, Kazakça ile Nogayca ve Kırgızca, Kumukça ve Ka-
raçayca-Balkarca gibi yazı dilleri birbirlerine yakındır. Ancak bu diller ile Türkçe 
arasındaki anlaşılabilirlik oranı %5 ile %20-30 arasında değişir. 

 

Kazakça-Türkçe Deneyi: 

1977’de Hacettepe Üniversitesinde yaptığım bir testte denekler 100 Kazak-
ça cümlenin ancak beşini anlayabilmişlerdi. Bu testte kullandığım Kazakça cüm-
lelerden bazıları şunlardı: 

Sizben tanıskanıma öte kuwanıştımın (Sizinle tanıştığıma çok sevindim).  

Men sizben koştaşkalı keldim (Ben sizinle vedalaşmaya geldim).  

Sizdi tüski aska şakıramın (Sizi öğle yemeğine çağırıyorum).  

Mağan konak üyge baratın joldı körsetiñiz-şi (Lütfen bana otele giden yolu 
gösteriniz). 

Jüriñiz, tañerteñgi tamaktı işeyik (Yürüyün, kahvaltı edelim). 
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Kırgızca-Türkçe Deneyi: 

Men kün sayın erte turamın (Ben her gün erken kalkarım.) 

Krovatımdı cıynaymın, cuunamın (Yatağımı toplarım, yıkanırım.) 

Siler caşsınğar, ösösünğör, keleçektin eesi bolosunğar (Siz gençsiniz, büyü-
yeceksiniz, geleceğin sahibi olacaksınız.) 

Al ooruu, mına oşonduktan iştebeyt (O, hasta; işte bu nedenle çalışmıyor.)  

Ukpayt dep uşak aytpa, bilbeyt dep uuru kılba (İşitmezler diye dedikodu 
yapma, bilmezler diye hırsızlık etme.) 

 

Nogayca-Türkçe Deneyi: 

Kazakça ile aynı gruba giren Nogayca da bize oldukça uzaktır. İşte birkaç 
Nogayca cümle: 

Men barayak ekenmen, mutıp kaldım (Ben gidecektim, fakat unuttum) 

Olar yılkıdı kaldırıp kaşkan (Onlar atı bırakıp kaçmışlar). 

Ol isti kutarar üşin men de baradıkenmen, sen de baradıkensiñ (O işi bitir-
mek için ben de gitmeliymişim, sen de gitmeliymişsin). 

Yuwırkan koydın yüninen etilgen (Yorgan, koyun yününden yapılmış). 

Tegerşikler aylandı ama avtomobil kozgalmadı (Tekerlekler döndü, ama 
otomobil hareket etmedi). 

 

Kumukça-Türkçe Deneyi: 

Avlamağan başını yavluk bulan baylamas (Ağrımayan başı mendille bağla-
mazlar). 

Onuki tüz bolmak neden görüne dağı? (Onun haklı olduğu nereden belli?)  

Sen dom otdıhda bolacakmısan? (Sen dinlenme evine gidecek misin?).  

Cıyın tünegün boldu (Toplantı dün yapıldı).  

Yer günnü aylanasından aylana (Yer güneşin çevresinde dolanır.) 
 

Karaçayca-Balkarca ve Türkçe Deneyi: 

Keçe arası bolgandı, ol a alkın cuklamaydı (Gece yarısı olduğu halde o hâlâ 
uyumuyor.) 

Ögüz asırı arığandan kımıldamay tohtadı (Öküz çok yorulduğundan kımıl-
damadan durdu.) 

Ol, kanatlını uçup barganlay atadı (O, kuşu uçarken vurur.)  

Anı caşawu alkın allındadı (Onun önünde henüz bütün bir yaşam var (harf. 
“Onun yaşamı henüz önündedir”). 
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Sabiyle tamadalarını aythanlarına tınğılay edile. (Çocuklar, büyüklerinin an-
lattıklarını dinliyorlardı.) 

 

Karayimce-Türkçe Deneyi: 

Sendir otnu suvba; yamnlıknı dostlukba (Ateşi su ile, kötülüğü de dostlukla 
söndür.) 

Ullu edi kerki bu yarık ketsenin (Bu aydınlık gecenin güzelliği büyüktü.) 

Men tanıdım bu ivtsekni, kayda men estim (Ben içinde büyüdüğüm bu evce-
ğizi tanıdım.) 

Kaytmamen artkarı sezimden (Ben sözümden dönmem.) 
 

Kırım Tatarcası-Türkçe Deneyi: 

Kay etecegimizni bilmeymiz (Ne yapacağımızı bilmiyoruz.)  

Biz saçuvga azırmız diyler (Biz ekime hazırız diyorlar.)  

Yüzüm saragdan sayın iştaası daa ziyaade arta eken (Üzüm(ler) sarardıkça 
(onun) iştihası daha da artıyor.) 

Sen uña kelgensindir, şay tuvulmu? (Sen ona gelmişsin, öyle değil mi?)  

Tañ agarıp yata (Tan ağarıyor.) 
 

Tatarca-Türkçe Deneyi: 

Bizniñ uram zur uram (Bizim cadde büyük (bir) cadde(dir).)  

Yak yüninä karanıp ozın ozın atlıy (Yanına yöresine bakınarak uzun adım-
larla yürüyor.) 

Atlıyk dustlar alga taban! (Yürüyelim arkadaşlar ileri doğru?)  

Bay bay öçin tırışa, yarlı yarlıga bulışa (Zengin, zengin için çalışıp çabalar, 
yoksul (da) yoksula yardım eder.) 

Cılı söyäk sındırmıy, suwık cannı tındırmıy (Sıcak kemik kırmaz, soğuk (da) 
insana huzur vermez.) 

 

Başkurtça-Türkçe Deneyi: 

Hin toğrolokto aytkanda yaratmayhınğ (Sen, gerçek söylenince, hoşlanmı-
yorsun.) 

Yulga irtäñi halkında sığarbız (Yola sabah serinliğinde çıkacağız.) 

Säğät östö huktı (Saat üçü vurdu (harf. “üçte).) 

Kistärin min öydö bulam (Akşamları ben evde olurum.) 

Uynap höylähänğ dä uylap höylä! (Şaka söylesen de düşünüp söyle!) 
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Çağatay grubunda iki yazı dili vardır: Özbekçe ve Yeni Uygurca. Aynı gruba 
giren bu iki dil arasında anlaşılabilirlik oranı yüksek ise de bu iki dil de Türkçeye 
oldukça uzaktır. 

 

Özbekçe-Türkçe Deneyi: 

U kelgändä edi kinogä bårär edik (O gelmiş olsaydı sinemaya giderdik.) 

Aldin åvqatlängänlär stoldän turişä yåtibdi (Önceden yemek yiyenler masa-
dan kalkıyorlardı.) 

Papiros çekäsiz mi? (Sigara içer misiniz?) 

Ulär birbiri bilän gäpirişmäydi (Onlar birbiri ile konuşmuyorlar.) 

Äkämniñ bålälärigä häm men qåräymän (Kardeşimin çocuklarına da ben 
bakıyorum.) 

 

Uygurca-Türkçe Deneyi: 

Adättikigä qariğanda büğün köpräk işliduq (Her zamankine göre bugün da-
ha çok çalıştık.) 

Uniñga qariğanda bu ärzänraq ämäs mu? (Ona bakarak bu daha ucuz değil mi?) 

Pulni poçta arqılıq huylidim (Parayı posta ile gönderdim.) 

Män här yäkşänbä kün teatrga baridiğanmän (Ben her pazar günü tiyatroya 
giderdim.) 

Çivinlar yoruqni rängni aralamdu? (Sinekler ışığı ve rengi fark eder mi?) 

Türk dillerinin Altay grubuna üç yazı dili girer. Bunlar Altayca, Hakasça ve 
Tuvacadır. Hakasça ve Tuvaca aslında ayrı gruplara girmekle birlikte (Eski Türk-
çe adak “ayak” sözcüğü Tuvacada adak, Hakasçada ise azak biçiminde, tağlı “dağ-
lı” sözcüğü de Hakasçada tağlığ, Tuvacada ise dağlığ biçimindedir) bunlar ara-
sında anlaşılabilirlik oranı oldukça yüksektir. Bir ayak ve tuulu “dağlı” dili olarak 
Altayca ise daha çok başlıbaşına bir grup oluşturan Kırgızcaya yakındır (Kırgıza 
tooluu “dağlı”). Hattâ bazı Türkologlar bu ikisini bir gruptan sayarlar. Öte yandan, bu 
üç dille Türkçe arasında anlaşılabilirlik oranı sıfırdır diyebiliriz. İşte örnekler: 

 
Altayca-Türkçe Deneyi: 

Avtomobil atka körö sürekey türgen barıp çat (Otomobil attan (harf. “ata 
göre”) çok daha hızlı gider.) 

Turanıñ tıştında caş cap cat (Dışarıda (harf. “evin dışında”) yağmur yağıyor.) 

Keçe eñirde bis kinodo bolğonıs (Dün akşam biz sinemada idik.) 

Bu biçik cuukta çıkkan (Bu kitap yakında çıktı.) 

Nemelerdi turağa kiydirip salınğ! (Eşyaları eve taşıyın!) 
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Hakasça-Türkçe Deneyi: 

Çılığ kün polar tip pis niik tonanıp alğabıs ((Hava) ılık olur diye biz hafif gi-
yindik.) 

Haçan toğıstı tossar, pis sınıhtırga kilerbis (İş bittiği zaman biz denetlemeye 
geleceğiz.) 

Ol mağa köp çahşı nime it salğan (O bana çok iyilik (harf. “iyi şey”) etmiştir.) 

Anınğ üçün ahça tölirge ayastığ (Onun için para ödemeye yazık (olur).) 

Ol şkolanı am da tospaan (O, okulu henüz bitirmedi.) 
 

Tuvaca-Türkçe Deneyi: 

Kandığ amıradıp çor siler? (Nasılsınız.) 

Siler kaynar bar çor siler? (Siz nereye gidiyorsunuz?) 

Uluğ hünde çılığ bolur bolza hemeleer bis (Pazar günü (hava) sıcak olursa 
kayıkla gezeceğiz.) 

Küzer bolzuñza çugaalaar men (İstersen anlatırım.) 

Çaşkın huñdan kudupkan ışkaş car tur (Yağmur bardaktan boşanırcasına 
(harf. “kovadan dökülürcesine”) yağıyor.) 

 

Yakutça-Türkçe Deneyi: 

Kuzey-Doğu Sibirya’da, Özerk Yakut Cumhuriyeti’nde yarım milyon kişi ta-
rafından konuşulan Yakutça (Yakutça Sakha tıla “Saha dili”) arkaik ve kendine 
özgü pek çok özellikleri olan, öbür Türk dillerinin hepsinden farklı, bu nedenle 
de başlıbaşına bir grup oluşturan (Eski Türkçe adak sözcüğü bu dilde hırıltılı /ḫ/ 
ile ataḫ biçimindedir) bir Türk dilidir. Yakutların ataları Moğol çağında (13. yüz-
yılda) öbür Türk halklarından ayrılarak kuzeye, bugünkü yurtlarına göç etmiş 
olmalılar. Yakutça bu nedenle çok farklılaşmıştır. Yakutça ile bütün öbür Türk 
dilleri arasında anlaşılabilirlik oranı sıfırdır. İşte Yakutça örnek cümleler: 

Haydah oloroğut (Nasılsınız? (harf. “Nasıl yaşıyorsunuz?”).  

Min ilbayım saha oskualatıgar baar (Ağabeyim Yakut okulundadır.)  

Bihigi at miinen barıahpıt (Biz at(a) binip gideceğiz.)  

En olus türgennik sanğarağın (Sen çok hızlı konuşuyorsun.)  

Min sahalıı kıratık öydüübün (Ben Yakutça(yı) biraz anlarım.)  

Bihigi sarsıarda erte turabıt (Biz sabahleyin erken kalkarız.) 

Olorbuttaağar üleleebit ördük (Çalışmak oturmaktan daha iyidir (harf. 
“Oturmaktan çalışmak”).) 

İti oğo tüün ıtıır (O çocuk gece(leri) ağlar.) 
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Bu son sieğe olus kılgas (Bu ceket(in) yen(ler)i çok kısa.) 

Tıl urğuoğa suoh (Dil(in) kemiği yok.) 
 
Çuvaşça-Türkçe Deneyi: 

Türk dilleri ailesi içinde, Yakutça gibi, başlıbaşına bir grup oluşturan çok 
farklı bir dil de Çuvaşçadır. Çuvaşçada bütün öbür Türk dillerindeki /z/ yerine 
/r/, /ş/ yerine de /l/ sesleri vardır. Örneğin Genel Türkçe kız sözcüğünün Çu-
vaşçadaki karşılığı kısa /i/ ile hĩr, genel Türkçe kış sözcüğünün Çuvaşçası da yine 
kısa /ĩ/ ile hĩl’dir. Buna göre Türk dilleri içinde en arkaik özellikleri koruyan dil 
Çuvaşçadır. Karşılaştırmalı Türk dilleri ve Altayistik araştırmaları verilerine göre 
Çuvaşça dışındaki öbür Türk dilleri Ana Türkçeden çıkmış oldukları halde, Çu-
vaşça Ana Türkçe ile kardeş bir dil olan Ana Çuvaşça ya da Ana Bulgarcadan 
çıkmıştır. Bu durumda Çuvaşça ve öbür Türk dilleri “kardeş” değil, fakat “kardeş 
çocukları”dır. Çuvaşçanın anası olan Ana Bulgarcanın ilk Türkçeden Milat sırala-
rında, yani aşağı yukarı 2000 yıl önce ayrılmış olduğu sanılıyor. 

Aşağıdaki örnek cümlelerden de anlaşılacağı gibi Çuvaşça ile öbür Türk dil-
leri arasında karşılıklı anlaşılabilirlik oranı sıfırdır. 

Vireneksem şkula kayrĩś (Öğrenciler okula gittiler.) 

Kĩnege sĩtel śinçe vırtat (Kitap masa(nın) üstünde duruyor.) 

Vĭl layĭh ĩś tĭvat (O, iyi iş yapar.) 

Yĭmĭka valli karandaş iltim (Kız kardeş(im) için kurşunkalem aldım.) 

Mana pir uyĭha otpusk paçĩś (Bana bir aylık izin verdiler.) 

Min akatĭn śavnĭ vĭratĭn (Ne ekersen onu biçersin (harf. “Ne ekiyorsun, onu 
biçiyorsun)). 

Kĩnege vulani usĭllĭ (Kitap okumak yararlı(dır).) 

Tabak turtnine sĩyenliĩ teśśĩ (Tütün içmenin zararlı (olduğunu) söylüyorlar.) 

Çul şıvra putat, minşin tesen vĭl şıvran yıvĭr (Taş suda batar, çünkü o sudan 
ağırdır.) 

Çĩlhen şımmĩ śuk (Dilin kemiği yok.) 
 

Halaçça-Türkçe Deneyi: 

Türk dilleri ailesine en son katılan ve başlıbaşına bir grup oluşturan Halaçça, 
Orta İran’da 20.000 kişi tarafından konuşulmaktadır. Halaçça son zamanlara 
(1968’e) kadar Azerî Türkçesinin bir diyalekti sanılıyordu. Alman Türkbilimcisi 
Gerhard Doerfer derlediği Halaçça dil malzemesi ve bu malzeme üzerine yaptığı 
sayısız araştırmalarla Halaççanın birçok arkaik özellikleri koruyan bağımsız bir 
Türk dili olduğunu ileri sürmüş ve bunu kanıtlamıştır. Doerfer’e göre Halaçça 
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Kaşgarlı Mahmud’un sözünü ettiği ve kimi özelliklerini belirttiği Argu lehçesi ya 
da diyalektinin bugünkü tek temsilcisidir. İşte birkaç Halaçça cümle ve Türkçe 
karşılıkları: 

Kälgiläri uolmata (Gelemediler.) 

Härimi baacisi balduuz äri (Kocamın kız kardeşi baldızdır.) 

Kaalu hävdä hiidi (Çocuğu evden çıkardı.) 

Bu kaal huotda k endi (Bu çocuk ateşte yandı.) 

Bizüm baluq eeydisi hawul är (Bizim köyün muhtarı iyidir.) 



51 

TURKEY: LANGUAGE SITUATION 
 

Turkey has a colorful mosaic of languages belonging to such different fami-
lies as Turkic, Indo-European (Iranian, Slavic, etc.), Semitic, and Caucasian. 

The languages spoken in Turkey are Turkish, Kurdish (Kurmanchi), Zaza, 
Circassian (Cherkess, Adyghe), Abhaz, Georgian, Laz, Chechen, Arabic, Aramaic 
(Syriac), Persian, Armenian, Ladino (Judeo-Spaniolic), Albanian, Bosnian, Pomak 
(Bulgarian), Greek, and Gajala (Romany). To these the following Turkic lan-
guages spoken by small groups of immigrants may also be added: Karachay, Ka-
zakh, Kirghiz, Turkmen, Uzbek, and Uighur. 

The official language of Turkey is Turkish. The population of Turkey was 
50,666,456 according to the census of 1985. The number of Turkish speakers 
was probably about 40 million then. Today, Turkey’s population is estimated to 
be 57 million, and the number of Turkish speakers is about 45 million. 

Reliable statistics for the minority languages spoken in Turkey are lacking. 
The numbers of speakers of the minority languages were disclosed for the last 
time after the 1965 census. According to this census the minority languages spo-
ken in Turkey and the numbers of their speakers were as follows: Kurdish 
(3,972,369), Arabic (722,398), Zaza (263,345), Circassian (113,369), Laz 
(85,017), Georgian (83,306), Pomak (60,148), Bosnian (54,864), Albanian 
(53,520), Armenian (33,094), Greek (48,096), Abhaz (12,399), Ladino (9,981), 
Persian (3,123), Kurmanchi (358), Kirdash (152). These figures have now gone 
out of date, of course. Acceptable estimates can be obtained by doubling or, in 
some cases, tripling these figures. Because of the migration of the Greeks after 
the Cyprus crisis there has been a considerable decrease in the number of Greek 
speakers. 

Turkish is spoken throughout the country. Kurdish, with its dialects, and 
Zaza are spoken mainly in eastern and southeastern Anatolia. Arabic is spoken in 
the southern and southeastern provinces of Turkey bordering Syria and Iraq. 
Aramaic or Syriac, the language of Jesus, is spoken by about 15,000 Nestorian 
Christians living in and around Mardin. Circassian and Abhaz are spoken mainly 
in and around Adapazarı, Düzce, and Bolu. Georgian and Laz are spoken in the 
northeasternmost parts of Turkey bordering Georgia. Armenian, Greek, and La-
dino are spoken in Istanbul. Pomak, Albanian, and Bosnian are mainly spoken in 
Trakya (Thrace) and the Marmara region. Gajala (Romany) too is spoken by 
about 500,000 gypsies in the same regions. 
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Bilingualism is common among the speakers of Greek, Armenian, and Ladi-
no. It is also quite common among literate speakers of Kurdish, Arabic, Laz, 
Georgian, Albanian, Bosnian, etc. The illiterate speakers (principally women and 
children) of Kurdish, Zaza, etc. in rural regions are generally monolingual. 

Cultural activities are forbidden in the minority languages, with the excep-
tion of Armenian, Greek, and Ladino. Minority languages other than these three 
may be used by their speakers in their daily private conversations.  

The medium of instruction in schools and universities is Turkish. In two of 
the state universities. Middle East Technical University and Boğaziçi University, 
and in the private Bilkent University, the instruction is in English. Apart from 
this, there are some private schools both at elementary and intermediate levels 
in which instruction is in English, German, French, and Italian. The Greek and 
Armenian communities, too, have their own high schools. 

The ratio of literacy in Turkey is about 80 percent. 
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TURKIC LANGUAGES 
 

Turkic is a member of the Altaic family, other members of which are Mongo-
lian, Manchu-Tungus and Korean.  

The term ‘Turkic’ is generally used to cover a rather large group of genet-
ically related languages such as Turkish (of Turkey), Azerbaijani, Turkmen, Uz-
bek, Kazakh, Kirghiz, Tatar, Bashkir, etc. This term, however, is inaccurate if it is 
intended that it cover also Chuvash, because while all Turkic languages except 
Chuvash go back to the same proto-language, i.e., to Proto-Turkic which was a z- 
and š- language (toquz ‘nine’, qïš ‘winter’), Chuvash, the only surviving r- and l- 
language (tăhhăr) ‘nine’, xĕl ‘winter’) goes back to Proto-Chuvash or Pro-
to-Bulgarian which apparently was a r- and l- language (*toqur ‘nine’, *qıl ‘win-
ter’). Proto-Bulgarian, the ancestor of Chuvash, was close to Proto-Turkic, but it 
was by no means identical with the latter. It follows then that Chuvash and the 
other Turkic languages are not so-called ‘sister languages’, but they are descend-
ants of two ‘sister languages’, i.e., Proto-Bulgarian and Proto-Turkic. Therefore, we 
have to assume a protolanguage which is older than these two proto-languages. 
Such a protolanguage can be called Pre-Turkic (German Vortürkisch as opposed to 
Urtürkish). Pre-Turkic was apparently a r’- and l’- language which later split into 
two dialects, i.e., Proto-Bulgarian and Proto-Turkic. The first was a r- and l- lan-
guage whereas the latter a z- and š- language. 

 

1. The Language of the Huns 

It is a widely accepted view that the ancient Turks were descendants of the 
Huns or of the ruling tribes of the Huns who spoke a language which may be re-
garded as the oldest possible form of Turkic, i.e., Proto-Turkic. The Hunnic lin-
guistic material supporting this view is not numerous. It consists of some Hunnic 
words dating from a period between the third century BC and the fourth century 
AD, a short Hunnic verse dating from the beginning of the fourth century AD, and 
the T’o-pa or Tabgach titles dating from the fourth to sixth centuries. Among the 
earliest Hunnic words recorded in Chinese transcription king-lo (ancient 
pronounciation *king-lâk) ‘ceremonial sword of the Huns’ (=Middle Turkic 
qiñraq ‘a knife like butcher’s cleaver’, New Uighur qïñraq ‘a large knife, cleaver’, 
Altay qïñïraq ‘a large two-edged knife’), ch’êng-li ‘sky, heaven’ (=Ancient Turkic 
täñri id.), could indeed be identified as Turkic. The Hunnic verse dating from the 
fourth century has not yet been interpreted satisfactorily. Nevertheless, at least 
two words in it can be identified as Turkic: siu (ancient pronunciation *sūh) 
‘army’ (=Ancient Turk. sü, süü id.) and t’u-tang ‘capture!’ (=Ancient Turk. tutañ, 
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tutuñ id.). Finally some T’o-pa titles used in the State of T’o-pa Wei (fourth to 
sixth centuries) indicate that the language of the T’o-pas, descendants of the an-
cient Huns, was Proto-Turkic or a language closely related to it: pi-tê-chên (an-
cient pronunciation *pyi-tik-chin) ‘scribe’ (=Ancient Turk. bitigči id.), 
k’o-po-chên (ancient pronunciation *k’â-pâk-chin) ‘door-keeper’ (=Ancient 
Turk. qapaγčï, qapïγčï id.), hu-lo-chên (ancient pronunciation *γuo-lâk-chin) ‘of-
ficer who girded the ruler’=Ancient Turk. *qurlaγčï (Middle Turkic qurla- ‘to 
gird’+ -γčï ‘Ancient Turk. participial suffix), etc. 

 

2. Historical Periodization of the Turkic Languages 

The history of Turkic may be divided into the following five periods: (a) 
Pre-Turkic (lasted until about the beginning of the Christian era), (b) Pro-
to-Turkic, Proto-Bulgarian (first to sixth centuries), (c) Ancient Turkic (sixth to 
eleventh centuries), (d) Middle Turkic (eleventh to sixteenth centuries), (e) 
Modern Turkic (from the seventeenth century on). 

 
2.1 Pre-Turkic Period 

Pre-Turkic was the ancestor of all Turkic languages, including Chuvash. The 
most important characteristic feature of Pre-Turkic is the preservation of the 
palatalized r’ and l’ as we understand from Pre-Turkic loanwords in Samoyed, 
e.g., Samoyed yur ‘100’<Pre-Turkic *yür’ (=Ancient Turk. yüz), Samoyed šili ‘sa-
ble’<*čili<Pre-Turkic *kili (=Ancient Turk. kiš). 

 
2.2 Proto-Bulgarian, Proto-Turkic 

2.2.1 Proto-Bulgarian 

Proto-Bulgarian was the language of the Bulgar Turks living in the steppes 
to the north of the Black Sea and northern Caucasia in the fifth and sixth centu-
ries. The ancestors of Hungarians who were then neighbors of the Bulgars bor-
rowed many words from their language, e.g., Hungarian ökör ‘ox’=Chuvash 
văkăr id.<*ökür (=Ancient Turk. öküz), borjú [boryū] ‘calf=Chuvash păru 
id.<*bur’aγu (=Ancient Turk. buzaγu), nyár [ńār] ‘summer’=Chuvash śur 
‘spring’ (=Ancient Turk. yāz ‘spring’, Turkmen yāḏ, id.) kölyök ‘young animal, 
puppy’<*köl’äk (=Turkmen kȫšäk ‘camel colt’), dél ‘noon’<*dül’ (=Ancient 
Turk. tüš ‘noon, south’), etc.  

The most important characteristic features of Proto-Bulgarian were the de-
velopments *r’>r and *l’>l as we understand from the Proto-Bulgarian loan-
words in Hungarian.  
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2.2.2 Proto-Turkic 

In Proto-Turkic, the ancestor of all Turkic languages with the exception of 
Chuvash, the following changes took place: *r’>z *l’>š and *lč>š. Examples: 
*toqur’ ‘9’>toqur, *qïl’ ‘winter’>*qiš, *balč ‘head, beginning’>baš (cf. Chuv. puś 
id.<*bač<*balč), etc. 

 
2.3 Ancient Turkic Period 

2.3.1 Ancient Turkic 

Ancient Turkic was the language of the Turks who emerged in the region of 
Altay Mountains in the middle of the sixth century and founded a state in pre-
sent-day Mongolia and Central Asia which is called the Köktürk Empire 
(550-630 and 680-745). Ancient Turkic was also the language of the Uighurs 
who founded a state in Mongolia (745-840) and later another one in the Tarim 
Basin, i.e., the Kocho Uighur state, which lasted from the middle of the ninth cen-
tury to the middle of the thirteenth century. 

Ancient Turkic was by no means an absolutely uniform language. It had at 
least two branches, i.e., Orkhon Turkic and Uighur. Orkhon Turkic, the dialect of 
the Köktürks, precedes Uighur and is known to us through inscriptions in runic 
script dating from the first half of the eighth century, and Uighur through nu-
merous manuscriptions in Manichaen, Sogdian, Brahmi, and Uighur scripts da-
ting from the eighth to thirteenth centuries. Old Uighur, too, was not a uniform 
language; it had at least three dialects, i.e., the ń-, n- and y- dialects. Most of the 
Uighur texts are written in the y- dialect. 

 
2.3.2 Danube Bulgarian 

Another ancient Turkic language was Danube Bulgarian. Danube Bulgarian, 
an offspring of Proto-Bulgarian, was the language of those Bulgar Turks who 
crossed the Danube River in 679 and settled in present-day Bulgaria. The lin-
guistic material belonging to Danube Bulgarian is very limited. It consists of 
some personal names, titles and words (numerals and animal names belonging 
to the old Turkic twelve-year animal cycle) in the Cyrillic and Greek scripts. Nev-
ertheless, it suffices to establish that Danube Bulgarian was a r- and l- language, 
e.g., tvir-em ‘ninth’<*toγïr<*toqïr, bex-tim ‘fifth’<*belx<*bēlik ‘five’ (cf. Chuv. 
pillĕk id.), kolovr-os ~ kuluvr-os ‘leader’<*qolaγur (=Middle Turkic qolawuz 
id.), etc. Danube Bulgarian probably ceased to exist by the end of the ninth cen-
tury. 
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2.4 Middle Turkic Period 

The Middle Turkic period roughly covers the time between the eleventh and 
sixteenth or seventeenth centuries. As would be expected. Middle Turkic is less 
uniform than Ancient Turkic. In this period there were the following literary dia-
lects: (a) Karakhanid Turkic (eleventh to thirteenth centuries), (b) Khwarez-
mian Turkic (fourteenth century), (c) Chagatay Turkic (fifteenth to sixteenth 
centuries), (d) Kuman or Kipchak (Kuman: thirteenth to sixteenth centuries), 
Mamluk Kipchak: (fourteenth to sixteenth centuries), Armenian Kipchak: (fif-
teenth to seventeenth centuries), (e) Old Anatolian Turkish (thirteenth to fif-
teenth centuries) and Ottoman Turkish (sixteenth to seventeenth centuries). 

Middle Turkic had one more dialect, i.e., Volga Bulgarian, the language spo-
ken in the state of the Volga Bulgars, which lasted until the end of the fourteenth 
century. 

 
2.4.1 Karakhanide Turkic 

This was the language of the Karakhanide State (ninth to thirteenth centu-
ries) in Eastern Turkestan, Kashgar being its capital. It is known to us mainly 
through Yūsuf Ḫāṣṣ ·ājib’s Qutadγu Bilig, a voluminous work in verse dating 
from 1069 and Maḥmūd al-Kāšġarī’s Dīwān luγāt al-turk, a Turkish-Arabic lexi-
con dating from 1073. The main characteristic features of this literary dialect are 
the sound changes from d to ḏ (Ancient Turk. adaq>aḏaq ‘foot’), from b to w 
(Ancient Turk. äb>äw ‘house’), and the loss of final r in the Ancient Turk. condi-
tional suffix -sar/-sär (Ancient Turk. bolsar ‘if it becomes’>bolsā). 

 

2.4.2 Khwarezmian Turkic 

This was the intermediary stage between Karakhanide Turkic and Chagatay. 
The most important works written in this language are Rabġūzī’s Qiṣas al-anbiyā 
dating from 1310 and Qutb’s Xusraw u Şīrīn, a metrical romance dating from the 
middle of the fourteenth century. 

 
2.4.3 Chagatay Turkic 

Chagatay was the language of the Turks of Central Asia (Uzbeks, Kazakhs, 
Uighurs, etc.) and the Golden Horde (Tartars, Bashkirs, etc.). The most important 
characteristic features of Chagatay are the following: (a) The vowel change ä>i 
in the first syllable (käl->kil- ‘to come’), (b) the change from w to v (äw>iv 
‘house’), (c) the loss of the so-called pronominal n (äw -in-dä>iv-i-dä ‘in his 
house’). 
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The most important works written in Chagatay are the works of Ali Shir 
Navai (1441-1501) and the Bāburnāme by the Emperor Babur (1483-1530). 

 
2.4.4 Kuman (Kipchak) 

Kuman or Kipchak was the language of nomads living in southern Russian, 
Crimea, and parts of Central Asia. It was also spoken by the Turkic-speaking rul-
ing class of the Mamluk state in Egypt and Syria (1250-1517) and by the 
turkicized Armenians living in the Ukraine. 

The most important characteristic features of Kipchak are the following 
changes: (a) d>y (adaq>ayaq ‘foot’), (b) γ/g>v/ø (arïγ>aruv, aru/arï ‘clean’, 
bitig>bitiv, bitüv ‘letter’, tirig>tiri ‘alive’, (c) aγu/ägü>av, ov/öv (buzaγu> 
buzav, buzov ‘calf’, küdägü>küyöv ‘son-in-law’), (d) b>v (säb->süv- ‘to like, 
love’), etc. Materials in Kuman or Kipchak are abundant.  

The most important works in this language are Codex Cumanicus, a collec-
tive work written in the Latin script by the Christian missionaries between 
1303-1362 and a number of Arabic-Kipchak dictionaries written by Arab gram-
marians. The linguistic material belonging to Armenian Kipchak is in the Arme-
nian script and dates from the sixteenth and seventeenth centuries. 

 
2.4.5 Old Anatolian Turkish, Ottoman Turkish 

Old Anatolian Turkish was the dialect of those Oghuz Turks (Seljuks) who 
conquered Anatolia in the last decades of the eleventh century and founded 
there a state, Konya being its capital. The official language of the Seljuk Sultanate 
was Persian, and Arabic was the language of religion and education. In the se-
cond half of the thirteenth century and especially in the period of Turkmen prin-
cipalities (four-teenth century), Turkish began to flourish as a literary language. 

The most important characteristic features of Old Anatolian Turkish are the 
following: (a) d>y (adaq>ayaq ‘foot’), (b) t->d- (tiš>diš ‘tooth’), (c) k->g- 
(köz>göz ‘eye’), (d) b>v (äb>äv ‘house’), (e) -γ/-g>-ø (sarïγ>sarï ‘yellow’, 
tirig>diri ‘alive’), (f) labialization (sämiz>sämüz ‘fat’, tämir>dämür ‘iron’, 
äbim>ävüm ‘my house’, atlïγ>atlu ‘horseman’, etc. 

After the conquest of Istanbul in the middle of the fifteenth century Turkish 
began to gain a new shape as a literary and official language based on the dialect 
of the educated Turks living in the new capital. During the following two centu-
ries, however, Turkish, as a literary and administrative language of the Ottoman 
Empire, became full of Arabic and Persian loanwords and grammatical construc-
tions. 
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2.4.6 Volga Bulgarian 

Volga Bulgarian should be mentioned as the sixth Middle Turkic language. It 
was the language of those Bulgars who migrated from northern Caucasia to the 
big curve of the Volga River and founded there a state which lasted until about 
the end of the fourteenth century. The Volga Bulgars became Muslim in the tenth 
century and used the Arabic script. The linguistic material pertaining to Volga 
Bulgarian is limited. It merely consists of tombstone inscriptions dating from the 
thirteenth and fourteenth centuries. Although very limited, this material is nev-
ertheless sufficient to reconstruct the most characteristic features of Volga Bul-
garian. First of all, being an offspring of Proto-Bulgarian, it was a r- and l- lan-
guage: toxur ‘nine’=Chuvash tăxxăr id. (=Common Turkic toquz), ǰür 
‘100’=Chuvash śĕr id. (=CTurk. yüz), hīr ‘daughter’=Chuvash xĕr id. (CTurk. 
qı  z), jāl ‘year’=Chuvash śul id. (=CTurk. yāš), biel-im ‘fifth’=Chuvash pill-ĕk 
‘five’ (=CTurk. bēš), etc. As will be understood from the examples, Volga Bulgar-
ian was the ancestor of Modern Chuvash or it was a dialect very close to Old 
Chuvash. 

 
2.5 Modern Turkic Period 

The last period in the history of Turkic languages begins roughly in the sev-
enteenth century and still continues. 

 

3. Classification 

Modern Turkic Languages including Chuvash have generally been classified 
on the basis of the following phonetic criteria: (a) the correspondences r ~ z and 
l ~ š as in Chuvash tăxxăr=Turkic toquz ‘nine’ and Chuvash xĕl=Turkic qïš, (b) 
developments of /d/ as in adaq ‘foot’, (c) developments of the sound group -ïγ as 
in taγlïγ ‘mountaineer’, (d) developments of the sound group ay as in taγ ‘moun-
tain.’ But these features are not sufficient now to classify the Turkic languages. 
With the discovery of Khalaj, the only language preserving the initial h- of Pro-
to-Turkic, the preservation or loss of this sound should also be added to the cri-
teria. Furthermore, to include Salar, an independent dialect spoken in the Chi-
nese province of Kansu, it is necessary to add one more feature, i.e., the preser-
vation or voicing of the initial t-, to the enumerated features. On the basis of the-
se six features the Turkic languages can be classified into the following groups: 

(a) The r- and l- group: Chuvash (literary language); 

(b) The hadaq- group: Khalaj; 

(c) The atax- group: Yakut (literary language), Dolgan; 
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(d) The adaq- group: Tuva or Tuvinian (literary language), Karagas; 

(e) The azax/azaq- group: Khakas (literary language); Middle Chulym, 
Mrass, Tashtyp, Matur and Upper Tom dialects; Yellow Uighur; 

(f) The taγlïγ- group: Northern dialects of Altay (Tuba, Kumandi, 
Chalkandu); Lower Chulym, Kondom and Lower Tom dialects; 

(g) The tūlu- group: Altay (literary language); 

(h) The tōlū- group: Kirghiz (literary language); 

(i) The tawlï- (Kipchak) group: Tatar, Bashkir; Kazakh, Karakalpak, Nogay; 
Kumyk, Karachay-Balkar, Crimean Tatar (all literary languages), Karai or 
Karaim; Khwarezm-Kipchak dialects of Uzbek; 

(j) The taγliq- (Chagatay) group: Uzbek, New Uighur (literary languages); 

(k) The taγlï- group: Salar; 

(l) The daγlï (Oghuz) group: Turkmen, Azerbaijani, Turkish, Gagauz (liter-
ary languages); Khorasani; the Khwarezm-Oghuz dialects of Uzbek.  

The ninth, tenth and twelfth groups which contain more than one language 
can be divided into smaller subgroups. Thus, using additional criteria the 
Kipchak group can be divided into the following three subgroups: (a) Tatar, 
Bashkir; (b) Kazakh, Karakalpak, Nogay; (c) Kumyk, Karachay-Balkar, Crimean 
Tatar and Karaim. Karakalpak is so close to Kazakh that it may well be regarded 
as a dialect of the latter. 

Similarly, using Proto-Turkic *qāl- ‘to remain’ as a criterion, the Oghuz 
group can further be divided into the following four subgroups: (a) the qāl- sub-
group (Khwarezm-Oghuz dialects of Uzbek), (b) ġāl- subgroup (Turkmen, 
Khorasani), (c) ġal- subgroup (Azerbaijani), (d) kal- subgroup (Turkish, 
Gagauz). 

The Turkic languages are spoken in a vast area stretching, with interrup-
tions, from the shores of the Adriatic Sea in the west to the Sea of Okhotsk in the 
east, and from the shores of the Arctic Ocean in the north to the shores of the 
Persian Gulf in the south. The total number of the Turkic-speaking peoples in the 
world is about 130 million. 

 
4. General Features 

The main characteristic features of the Turkic languages are the same as 
those of the Altaic languages (see Altaic Languages). 
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5. Phonology 

5.1 Vowels 

Pre-Turkic and Proto-Turkic possessed the following vowels: a, ï, o, u 
(back), ä, e, i, ö, ü (front). All these vowels also had long varieties and vowel 
length was phonemic at these earliest stages. 

PTurk. long vowels are preserved as such or as diphthongs in Yakut, Turk-
men, and Khalaj, e.g., *āt ‘name’>Yakut, Turkmen āt, Khalaj āat, *qı  z ‘daugh-
ter’>Yakut kı  s, Turkmen ġı  ḏ, Khalaj qı  ïz, *hōt ‘fire’>Turkmen ōt, Yakut uot, 
Khalaj hūot, *tūz ‘salt’>Yakut tūs, Turkmen dūḏ, Khalaj tūuz, etc. 

PT long vowels became short in other languages, but they left a phonetic 
trace in the Oghuz group by voicing the following voiceless stops and the affri-
cate č, e.g., *qāp ‘container’>Azerbaijani ġab, Turkmen kap, but kab-ï 
(=Turkmen ġāp, ġāb-ï), *āt ‘name’>Azerbaijani, Turkish ad, *āq 
‘white’>Azerbaijani aγ, Turkish aγar- ‘to become white’, Turkmen āγar- 
id.<*āqar-, etc. 

PT closed e, both short and long, is preserved as e only in Azerbaijani, e.g., 
*ēl ‘people’>el (opposed to äl ‘hand’), *er ‘early’>ir (opposed to är ‘man, hus-
band’), etc.  

Ancient Turk. ï developed into i and converged with the original; in the 
Chagatay group, e.g., yïlït- ‘to warm’>Uzbek. New Uighur ilit-, ïraq ‘far’>Uzbek 
yiråq, New Uighur žiraq.  

The vowel harmony (palatal harmony) inherited from Altaic is preserved 
generally in the Turkic languages, e.g., Azerbaijani ev-lär ‘houses’, daγ-lar ‘moun-
tains’, Kazakh, üy-där ‘houses’, taw-lar ‘mountains’, etc. 

In literary Uzbek which is based on an Iranized dialect, because of the ï>i, 
ö>o, and ü>u, the palatal harmony has been destroyed to a great extent, e.g., åt-lär 
‘horses’, båšlädi ‘it began’, åräsidä ‘between’, bolim ‘division’, unli ‘vowel’, etc. 

The vowel harmony is broken to a lesser degree also in New Uighur, e.g., 
toγrusida ‘about’, tilγa ‘to the tongue’, žipqa ‘to the thread’, žilan ‘snake’, 
yezidiγanmän ‘I used to write’, etc. 

In most Turkic languages, apart from the palatal harmony, there exists the 
labial harmony according to which after rounded vowels only rounded vowels 
may occur, e.g., Turk. kol-u ‘his arm’, göz-ü ‘his eye’, Kirg. ōz-u ‘his mouth’, Tuv. 
nom-u ‘his book’, etc. 
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A third type of vowel harmony is the labialization of the unrounded vowels 
a and ä occurring after the rounded vowels o, ö, and ü. This harmony which is 
called ‘labial attraction’ occurs in Yakut and Altay only after o and ö, but in Kir-
ghiz also after ü, e.g., Yakut ox-tor-ton ‘from the arrows’, dörö-lör-gö ‘to the 
nose-rings’, Altaic kol-dor-do ‘in hands’, kös-tör-döñ ‘from the eyes’, Kirghiz 
tō-lor-don ‘from the mountains’, tȫ-lör-gö ‘to the camels’, ǰürök ‘hearth’ (<An-
cient Turk. yüräk), ǰürök-tör-dön ‘from the hearths’, etc.  

Finally, mention should be made of the i- and u- umlauts in New Uighur. In 
this language, a and ä of the first syllable become e before a following i, and a of 
the first syllable becomes o before a following u, e.g., al- ‘to take’, but elin- ‘to be 
taken’, bär- ‘to give’, but beriš ‘a giving’, očuq ‘open’<Ancient Turk. ačuq, qošuq 
‘spoon’<Ancient Turk. qašuq, etc.  

 
5.2 Consonants 

Pre-Turkic possessed the following consonant phonemes: stops p, b, t, d, k, 
g, affricate č, aspirate h, spirants s, y, nasals m, n, ń, ñ, liquids l, l’, r, r’. Proto Tur-
kic h occurred only in initial position; the liquids and the nasal ñ occurred only in 
medial and final positions. 

The most important consonant changes in the history of Turkic are the fol-
lowing: 

(a) Pre-Turkic palatal liquids l’ and r’ changed into l and r and converged with 
the original l and r in Proto-Bulgarian, but they developed into š and z respectively 
in Proto-Turkic, e.g., *qïl’ ‘winter’ (>Proto-Samoyed *kil’)> Proto-Bulgarian 
*qïl>Chuvash xĕl, *yür’ ‘100’ (>Proto-Samoyed *yür) > Volga Bulgarian 
ǰür>Chuvash śĕr, *qïl’>Proto-Turkic qïš, *yür’ ‘100’> Proto-Turkic yüz, etc. 

(b) Pre-Turkic h- coming from Altaic p- is preserved systematically only in 
Khalaj; it is also preserved sporadically in Azerbaijani, Turkmen, Uzbek, and New 
Uighur, e.g., *hürk- ‘to be frightened’>Khalaj hirk-, Azerbaijani hürk-, Uzbek 
hurk-, *hȫl ‘wet’>Khalaj hīel, Azerbaijani höl, Turkmen dialect hȫl (lit ȫl), Uzbek 
hol, etc.  

(c) Pre-Turkic ń- changed into y- already in Proto-Bulgarian and Pro-
to-Turkic, e.g., *ńār’ ‘spring’ (>Hungarian nyár ‘summer’)>Proto-Bulgarian *yār 
‘spring’, Proto-Turkic *yāz id., etc.  

(d) Pre-Turkic d is preserved as such only in Tuvinian and Khalaj; it became 
r in Chuvash, t in Yakut, z in Khakas and Yellow Uighur, and y in the rest of the 
Turkic languages, e.g., *hadaq ‘foot’>Khalaj hadaq, Tuvinian adaq, Chuvash ura, 
Yakut atax, Khakas azax, Yellow Uighur azaq, Turkmen, etc. ayaq.  
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(e) Orkhon Turkic medial and final ń changed into y into Uighur, e.g., ańïγ 
‘bad’>Uighur ayïγ, qoń ‘sheep’>Uighur qoy, etc. The same sound developed into 
n in Manichean Turkic, in the Argu dialect of Middle Turkic and in Khalaj, e.g., 
*qāńaq ‘cream’>Argu qanaq, Khalaj qāanaq (Turkish kaymak id.), etc. 

(f) Pre-Turkic y- changed into ǰ- in Volga Bulgarian which later developed 
into š- in Chuvash, e.g., *yēti ‘seven’>Volga Bulgarian ǰieti, Chuvash śiččĕ, *yāl 
‘year’>Volga Bulgarian ǰāl>Chuvash śul, etc.  

(g) Ancient Turkic y- became s- in Yakut, č- in Tuvinian and Khakas, ǰ- in 
Altay, Kirghiz, Karakalpak, Karachay, ž- in Kazakh, dz- in Balkar, e.g., yïl 
‘year>Yakut sïl, Tuvinian, Khakas čïl, Altay, Kirghiz ǰïl, Kazakh žıl, Balkar dzïl, etc. 

(h) Proto-Turkic initial s- is lost in Yakut, e.g., säkiz ‘eight’>aγïs, sän ‘thou’> än, 
etc. The same sound became h- in Bashkir, e.g., säkiz>higĕḏ, sän ‘thou’>hin, etc. 

(i) Proto-Turkic medial and final s became t in Yakut, e.g., ïsïr- ‘to bite’>ïtïr-, 
bas- ‘to cover, copulate’>bat-, etc. 

(j) Proto-Turkic final č, š, and z changed into s in Yakut, e.g., üč ‘three’>üs, 
bēš ‘five’>biäs, būz ‘ice’>mūs, etc. The same sounds change into h in medial po-
sition, e.g., üčünč ‘third’>ühüs, kiši ‘person’>kihi, uzun ‘long’>uhun, etc. 

 
6. Morphology 

The Turkic languages are agglutinative structurally. This means that the 
root remains unchanged while the suffixes are added one after the other to it. 

 
6.1 Nouns 

In Turkic nouns are inflected for number, possession and case. The plural 
suffix is -lar/-lär except in Chuvash where the plural suffix is -sem, e.g., Ancient 
Turk. äkä-lär ‘elder sisters’, Chuvash akka-sem id. In Yakut, the plural forms of 
some nouns have the ancient plural suffix -t- with or without -lar/-lär, e.g., xotun 
‘lady’, xotut ‘ladies’, xotuttar id.<xotut-lar.  

In Orkhon Turkic the possessive suffixes were the following: 1st pers sg -m, 
2nd pers sg -ñă-γ/-g, 3rd pers sg -i (after consonants) and -si (after vowels), e.g., 
äči-m ‘my uncle’, qanxï-ñ ‘thy blood’, buñ-u-γ ‘ thy trouble’, at-i ‘his horse’, yaγi-si 
‘his enemy’. The plural forms of -m and -ñ ~ -γ/-g were -mïz/-miz and -ñïz/-ñiz, 
e.g., äči-miz ‘our uncle’, oγlan-ï-ñïz ‘your sons’, etc. 

Orkhon Turkic had nine cases for nouns: nominative (suffixless) at ‘horse’, 
accusative sü-g ‘the army’, sü-si-n ‘his army’, biz-ni ‘us’; genitive tigin-iñ ‘of the 
prince’, Bayïrqkunïñ ‘the Bayirku’s’; dative-locative bodun-qa ‘to the people’, 
yïl-qa ‘in the year’; locative-ablative sab-ï-m-da ‘in my word(s)’, tabγač-da ‘from 
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China’; directive tabγač-γaru ‘toward China’; equative taγ-ča ‘like a mountain’; 
instrumental oq-u-n ‘with an arrow’; comitative ini-ligü ‘with the younger broth-
er’, etc. Today, most of the Turkic languages have six cases for nouns, i.e., nomi-
native, accusative, genitive, dative, locative, and ablative. 

 
6.2 Pronouns 

The personal pronouns in Pre-Turkic were *bi ‘I’, *si ‘thou’ and *i ‘he/she’, 
their oblique stems being *bän-/*män-, *sän- and *in- respectively. Pre-Turkic 
pronouns *bi and si are preserved as such only in Chuvash where they have a 
deictic e-, e-pĕ ‘I’, stem man-, e-sĕ ‘thou’, stem san-. In Proto-Turkic the oblique 
stems were generalized and they replaced the original nominative forms. The 
pronoun *i was replaced by the demonstrative pronoun ol ‘that’ already in 
Pre-Turkic (cf. Chuvash văl ‘that/he/she’<*ol). However, it is preserved as the 
3rd pers. possessive suffix, its oblique stem in- appearing before the case end-
ings, e.g., Turkish äv-i ‘his house’, Turkish äv-in-dä ‘in his/her house’, 3 Chuvash 
puś-ĕ ‘his/her head’, puś-ĕn-če ‘in his/her head’, etc.  

The plural forms of the pronouns *bi and *si were formed in Pre-Turkic with 
the ancient dual/plural suffix -r’ which ‘‘later changed to -r in Proto-Bulgarian 
and to -z Proto-Turkic: Chuvash e-pir ‘we’, stem pir- (=Ancient Turk. biz id.), 
e-sir ‘you’, stem sir- (=Ancient Turk. siz id.). The pronoun ol did not have a plu-
ral form in Orkhon Turkic. The ancient plural form of the pronoun *i was *a with 
mutation, its oblique stem being *an-. The latter functioned as the oblique stem 
of ol in Ancient Turkic, e.g., an-ï (acc.) an-ïñ (gen.), an-ta (loc.-abl.), etc. 

 
6.3 Numerals 

The Turkic languages have numerals of common origin. The Proto-Turkic 
forms of the cardinal numerals were as follows: 1 bīr, 2 eki(n), 3 üč, 4 tört, 5 bēš 
(PBulg. bēl, Chuvash pill-ĕk), 6 altï, 7 yēti, 8 säkiz (PBulg. säkir, Chuvash sakkăr), 
9 toquz (PBulg. toqur, Chuvash tăxxăr), 10 ōn, 20 yigirmä/yigirmi, 30 otuz 
(PBulg. otur, Chuvash vătăr), 40 qïrq, 50 älig, 60 altmïš (PBulg. altmïl, Chuvash, 
utmăl), 70 yētmiš (PBulg. yētmil, Chuvash śitmĕl), 80 säkiz on (PBulg. säkir ōn, 
Chuvash sakăr vunnă), 90 toquz on (PBulg. toqur ōn, Chuvash tăxăr vunnă), 100 
yüz (PBulg. yür, Chuvash śĕr), 1000 bïñ. 

In Ancient Turkic the numerals between decades were regarded as steps to 
the next higher decade and counted accordingly, e.g., bir yigirmi ‘11’, eki otuz 
‘22’, bir qïrq ‘31’, etc. This system of counting survives in Yellow Uighur, e.g., 
pïrïγïrmo ‘11’, iškiyïγïrmo ‘12’, üčïγïrmo ‘13’, etc.  
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An important feature of Turkic is the absence of agreement in number be-
tween a numeral and the noun it modifies, e.g., Chuvash ikĕ śul ‘two years’, Yakut 
biäs oγo ‘five children’, Khalaj alta qı  ïz ‘six girls’, etc. 

 
6.4 Postpositions 

A characteristic feature of the Turkic languages is the lack of prepositions. 
Instead, there are postpositions which follow the word or phrase they govern, 
e.g., Ancient Turk. ekin ara ‘between the two’, Tatar öygä taba ‘toward the house’, 
Yakut küölgö diäri ‘as far as the lake’, Chuvash kayăk pek ‘like a bird’, etc. 

 
6.5 Verb 

An important feature of Turkic is the absence of purely verbal forms except 
those of the imperative. The verbal stem without any suffix functions as the im-
perative form of the 2nd pers so, e.g., Ancient Turk. tïñla ‘listen!’, Chuvash kala 
‘speak!’, Yakut siämä ‘don’t eat!’ 

Tenses are formed with verbal nouns and participles. Thus, in Ancient Tur-
kic the witnessed past is formed by adding the possessive suffixes to the petri-
fied verbal noun in *-d, e.g., yorïdïm ‘I walked’ (<*yorïd ‘a walking in the 
past’+-m, 1st pers sg pos suf), yorïdïñ ‘thou walked’, yorïdï ‘he/she walked’, 
yorïdïmïz ‘we walked’, yorïdïñïz ‘you walked’. Most tenses, however, are formed 
by adding the pronouns enclitically to the participles, e.g., te-r bän/män ‘I say’, 
öl-täči sän ‘thou wilt die’, qorq-ur biz ‘we are afraid’, bil-ir siz ‘you know’, etc. For 
the 3rd pers. no pronoun is used: kal-ïr ‘he/she comes’, ölür-täči ‘he/she will kill’, 
barmïš ‘he/she is said to have gone’, etc. 

In Ancient Turkic the verb had the following stems: passive, adrïl- ‘to be 
separated’<adïr-, qubra-n- ‘to be assembled’, qïl-ïn- ‘to be created’; reflexive, 
it-in- ‘to organize oneself; reciprocal/cooperative, sözlä-š- ‘to talk together’; 
causative, yorï-t- ‘to cause to walk’, ol-ur- ‘to kill’, aγ-tur- ‘to cause to ascend’, 
tir-gür- ‘to bring to life’, ud-uz- ‘to lead’ (<‘to follow’), bil-tiz- ‘to let know’. 

The negative stem of the verb is formed with the unstressed suffix 
-ma-/-mä- (in modern languages also -ba-/-bä-, -pa-/-pä-), e.g., Ancient Turk. 
adrïl-ma- ‘not to be separated’, etc. The ability is expressed with the auxiliary use 
of the verbs u- ‘to be able’ and bil- ‘to know’, e.g., bir-ü u- ‘to be able to give’, 
adïr-u bil- ‘to be able to distinguish’, etc. The inability is expressed with the nega-
tive stem of u-, e.g., kör-ü úma- ‘not to able to see’, a verbal combination which 
later brought into existence the inabilitative suffix -áma-/-éme- in Turkish, e.g., 
Ancient Turk. kör-ü úma->Karakhanide kör-ü´mä->OAT gör-imä->Turkish 
gör-éme-. 
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In Kuman and Chagatay the ability is expressed with the auxiliary use of al- 
‘to take’, Kuman körálma- ‘not to be able to see’<kör-ä ál-ma-, Kirghiz kälal- ‘to 
be able to come’<käl-ä al-. New Uighur yazal- ‘to be able to write’,<yaz-a al-, etc. 

 
7. Syntax 

In Turkic modifiers precede modified words or phrases, e.g., Turkish güzel 
kız ‘a pretty girl’, Tatar bik matur/öy ‘a very beautiful house’, New Uighur 
tünügün kälgän/qiz ‘the girl who came yesterday’, Yakut toñmut küöl ‘a frozen 
lake’, Chuvash tăvarlă šïv ‘salty water’, etc. If the modifiers are placed after the 
modified noun or phrase what we have is a sentence, e.g., Turkish kız güzel ‘the 
girl (is) pretty’, Tat. öy/bik matur ‘the house (is) very beautiful’, New Uighur 
qiz/ tünügün kälgän ‘the girl came yesterday’, Yakut küöl toñmut ‘the lake is fro-
zen’, Chuvash šïv tăvarlă ‘the water (is) salty’, etc. 

The normal order in a sentence is SOV, e.g., Bash. min/bïl kitaptï/uqïmanïm 
‘I have not read this book’, New Uighur u/maña//ikki činä čay/ kältürdi ‘she 
brought me two cups of tea’ (lit. ‘she+to me+two cups of tea+brought’), Yakut 
kini/saxa tïlïn üöränär ‘he learns the Yakut language’, Chuvash vĕrenekensem/ 
kĕneke/vulaśśĕ ‘the pupils are reading books’, etc. 

In Turkic, a dependent clause, which always precedes the main clause, is ac-
tually a pseudo-clause having only a logical predicate in the form of an inflected 
verbal noun or a gerund, e.g., Turkish görüp išittiklerimi / söylüyorum ‘I am tell-
ing what I have seen and heard’, New Uighur ornidin etilip turup/orlini qoliga 
aldi ‘she rushed from her place and took her son into her hands’, Bash. qoyaš 
batqaš, min öygä qayttïm ‘when the sun set, I returned home’, Yakut iti otu 
aγalan, ïnaxtarga biäriñ ‘take this hay and give it to the cows’, Chuvash xĕvel 
ansan, epir ĕśe pĕtertĕmĕr ‘when the sun went down, we finished the work’, etc. 

See also: Altaic Languages. 
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TURKISH 
 

Turkish, the descendant of Ottoman Turkish, is the official language of Tur-
key. With the Azerbaijani, Turkmen, and Gagauz literary languages, it forms the 
southwestern (Turkmen) branch of the Turkic family (see Turkic Languages).  

Turkish is spoken throughout Turkey by about 45,000,000 people. Outside 
Turkey, it is also spoken in parts of Greece, Bulgaria, the former Yugoslavia, Cy-
prus, Syria, Lebanon, Jordan, Iraq, and the former Soviet Union. Turkish is also 
the native tongue of Turkish communities in Europe, the USA, Canada, and Aus-
tralia. The total number of Turkish speakers in the world is about 50,000,000. 

 

1. History 

Turkish has developed from the Oghuz dialect of the Seljuk Turks who con-
quered Anatolia in the last decades of the eleventh century and founded a state 
there, Konya being its capital. The official language of the Seljuk sultanate was 
Persian, and Arabic was the language of religion and learning. In the second half 
of the thirteenth century and especially in the period of Turkmen principalities 
(fourteenth century), however, Turkish began to flourish as a literary language 
in Anatolia with the works of Sultan Veled (1226-1312), Yunus Emre 
(1240-1320), Aşık Paşa (1272-1333), and others. 

With the establishment of the Turks in Istanbul in the middle of the fifteenth 
century, Turkish began to gain a new shape as a literary and official language 
based on the vernacular of the educated people of the new capital. At the same 
time, however, Arabic and Persian began to exercise a great influence on Turkish. 
Consequently, the literary language became full of Arabic and Persian loanwords 
and grammatical constructions. Especially during the following two centuries, the 
Ottoman literary and administrative language turned out to be an almost hybrid 
language composed of the vocabularies and grammars of Arabic, Persian, and 
Turkish, with the proportion of native elements in it being the lowest. 

The modern period in the history of Turkish began with the introduction of 
western reforms and journalism just after the middle of the nineteenth century. 
An important movement in this period was the efforts of journalists to simplify 
the written language. This aim, however, was not achieved until after the revolu-
tion of 1908. 
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After the foundation of the Turkish Republic, a very important radical re-
form was introduced by Mustafa Kemal, the founder of modern Turkey. This was 
the alphabet reform, which was soon followed by the language reform, whose 
aim was to purify the language of foreign elements. 

 

2. Phonology 

Turkish has the following vowels: a, ï, o, u, e, i, ö, ü. A characteristic feature 
of Turkish is the existence of palatal and labial harmonies. Palatal harmony man-
ifests itself thus: in any word, either back vowels or front vowels only may occur, 
for example, kalïn ‘thick’, inǰe ‘thin’, etc. Labial harmony can be formulated as fol-
lows: after rounded vowels, unrounded narrow vowels ï, i may not occur, for ex-
ample, kol-u ‘his arm’ (not *kolï), göz-ü ‘his eye’ (not *gözi)’, after unrounded 
vowels, rounded vowels may not occur, for example, altïn ‘gold’ (not *altun), 
demir ‘iron’ (not *demür), etc. Turkish has the following consonants: p, b, t, d, k, 
g, č, ǰ, s, z, š, ž, m, n, h, r, l, y. A characteristic feature of Turkish is the existence of 
consonant harmony according to which after vowels and voiced consonants only 
voiced consonants and after voiceless consonants only voiceless consonants may 
occur, for example, ye-di ‘he ate’, gel-di ‘he came’, geč-ti ‘he passed’, etc. 

 

3. Morphology 

Turkish is an agglutinative language using only suffixes to derive new words 
and to express grammatical functions, for example, işsizliklerinden ‘because of 
their being unemployed’, which is composed of iş ‘work’, -siz ‘-less’, -lik ‘-ness’, 
-leri ‘their’, -n (pronominal n), and -den ‘from’. 

The plural suffix is -lar/-ler, for example, ev-ler ‘houses’, sokak-lar ‘streets’, 
etc. Nouns are inflected for possession for example, evim ‘my house’, evin ‘your 
house’, evi ‘his/her house’, etc.  

There are six cases of the noun: nominative (suffixless), accusative (evi ‘the 
house’), genitive (evin ‘of the house’) dative (eve ‘to the house’), locative (evde 
‘in the house’), and ablative (evden ‘from the house’). 

The personal pronouns are ben ‘I’, sen ‘you’, o ‘he/she’, biz ‘we’, siz ‘you’, 
and onlar ‘they.’ They are inflected like nouns, except o, which has the oblique 
stem on: onu, onun, ona, onda, ondan. Furthermore, the genitive forms of ben 
and biz are benim and bizim, and the dative forms of ben and sen are bana, sana 
respectively. 



Talat TEKİN  │  433 

 

The cardinal numerals are 1 bir, 2 iki, 3 üç, 4 dört, 5 beş, 6 altï, 7 yedi, 8 
sekiz, 9 dokuz, 10 on; 11 on bir; 20 yirmi, 30 otuz, 40 kïrk, 50 elli, 60 altmïş, 70 
yetmiş, 80 seksen, 90 doksan, 100 yüz; 1,000 bin. 

The verb has the following stems: passive (sat-ïl- ‘to be sold’), reflexive 
(yïka-n- ‘to wash oneself), reciprocal/cooperative (gör-üş- ‘to see each other’), 
causative (yap-tïr- ‘to cause to make’), and abilitative (gör-ebil- ‘to be able to 
see’). The negative stems are formed with the unstressed suffix -ma-/-me-, for 
example, sát-ma- ‘not to sell’, satÙl- ma- ‘not to be sold’, yïka´n-ma- ‘not to wash 
oneself’, görüš- me- ‘not to see each other’. The inabilitative is formed with 
-áma-/-éme-: gör-éme- ‘not to be able to see’. 

There are five tenses: present (gel-iyor ‘he is coming’), aorist (gel-ir ‘he 
comes’), and future (gel-ecek ‘he will come’). An important feature of Turkish is 
the existence of two past tenses, one for witnessed and one for unwitnessed 
events: gel-di ‘he/she came’, gel-miş ‘he/she is said to have come’. 

 

4. Syntax 

An important feature of Turkish syntax is the use of nouns as modifiers. In 
such constructions, the modified noun takes the possessive suffix of the third 
person, for example, Türk dil-i ‘the Turkish language’, Türk dil-ler-i ‘the Turkic 
languages’. The adjective precedes the noun, for example, yorgun at ‘a tired 
horse’. If the adjective follows the noun, it yields a nominal sentence: at yorgun 
‘the horse (is) tired’.  

The normal word order in a sentence is SOV, for example, Babam evi sattï 
‘My father sold the house’. The order OSV has a different meaning: Evi babam 
sattï ‘It was my father who sold the house’. A characteristic feature of Turkish is 
the lack of relative pronouns. Subordinate clauses of the Indo-European lan-
guages are expressed by nominal constructions: Burada olduğ-unuz-u 
bilmiyordum ‘I did not know that you were here’ (literally: Here+your having 
been+acc +I did not know). 

 

5. Vocabulary 

Words of Turkic origin form the bulk of the Turkish lexicon, but neologisms 
coined after the language reform constitute an important portion of Turkish vo-
cabulary. In spite of all the efforts to purify the language, however, the Arabic 
and Persian borrowings still form the largest portion of the loanwords. Besides 
Arabic and Persian, Turkish also borrowed from Greek, Italian, Armenian, and 
Slavic. With the introduction of western reforms, many technical and scientific 
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terms began to flow into Turkish mainly through French. The flow of English 
words which began after World War II continues at a growing rate in the 1990s. 

 

6. Script 

Ottoman Turkish was written in the Arabic script, which had only three let-
ters for the eight vowels of Turkish. Thus, the vowels a/e, ï/i and o/u/ö/ü were 
not distinguished in the Arabic script. After the foundation of the Turkish Repub-
lic, the Arabic script was replaced by the Latin-based alphabet. The new Turkish 
alphabet consists of the following 29 letters: (a, b, c (/ǰ/), ç (/č/), d, e, f, g, ğ 
(lengthens the preceding vowel in final position, a glide in intervocalic position), 
h, ı (like e in English agent), i, j (/ž/), k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş (/š/), t, u, ü, v, y, z/). 
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TÜRKÇEDE MORFOFONEMİK DEĞİŞMELER 
DAR ÜNLÜ ~ Ø NÖBETLEŞMESİ 

 

Bir süre önce Harvard Üniversitesi Türk dili profesörü soyaddaşım Şinasi 
Tekin ile aramızda “yazı yazmak” anlamındaki yaz- eyleminin etimolojisi üzerine 
yaklaşık sekiz ay süren bir tartışma çıktı. Bu tartışma nedeniyle Sayın Şinasi Te-
kin kendi görüşünü savunmak için birtakım başka savlar ileri sürdü. Bu savlar-
dan biri de şuydu: “Öteden beri öğrendiğimiz bir kaide var: Vurgusuz hecenin 
dar ünlüsü düşer: oğul sonuna ek gelince oğlu şekline girer, şehir kelimesi şehri 
olur vs. vs. Fakat niye çekiç kelimesi çekçi olmaz da çekici şeklinde sırıtır durur? 
Burada vurgusuz hece yok mu? Var! O zaman niye bu ünlü düşmez ötekilerinde 
olduğu gibi?” (“Tekin’ler Yanıtlaşıyorlar”, Tarih ve Toplum, Nisan 1991, s. 10). 

Sayın Ş. Tekin’e verdiğim yanıtta onun “Vurgusuz hecenin dar ünlüsü dü-
şer.” biçiminde dile getirdiği ses değişmesi ya da ünlü düşmesi olayının modern 
Türkiye Türkçesinde kendisinin sandığı gibi genel bir kural olmayıp belirli fone-
tik şartlar altında gerçekleşen bir ses olayı olduğunu belirtmiş ve çekiç sözcü-
ğünde bu fonetik şartların hiçbirisinin bulunmadığına dikkati çekmiştim (“Yazı 
Yazmak ve Yanılmak Üzerine”, Tarih ve Toplum, Haziran 1991, s. 11). 

Daha sonra, Ş. Tekin’in “Vurgusuz hecenin dar ünlüsü düşer” biçiminde ifade 
ettiği ve Türkçede düzgün işleyen genel bir kural sandığı ses olayı konusunda ünlü 
gramercilerimizin görüşlerini öğrenmek amacıyla Ergin, Gencan ve Banguoğlu’nun 
yapıtlarını karıştırdım. Hemen belirteyim ki bu gramerlerde beklediğim açıklamaları 
bulamadım ve konuyu böyle bir fırsatla ele alıp araştırmanın hiç de yararsız olmaya-
cağı kanısına vardım. Bu konuda kendi görüşlerimi açıklamadan önce sözünü etti-
ğim gramercilerimizin görüşlerini aktarmak istiyorum. 

Prof. Dr. M. Ergin bu konuda şöyle diyor: “Orta hece vokalinin düşmesi: İki-
den fazla heceli gramer birliklerinde sonunda konsonant olmayan orta hece vo-
kalinin çok defa düştüğü görülür. Meselâ gönül ve -üm birlikleri yanyana gelince 
gönülüm yerine gönlüm şeklini alırlar. Yani orta hecedeki ü vokali düşer. Bu, orta 
hece vokalinin düşmesi hadisesidir.” (Türk Dil Bilgisi, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Yayınları No. 785, İstanbul 1972, s. 51). 

Ergin’in “sonunda konsonant olmayan orta hece vokalinin çok defa düştüğü 
görülür.” yolundaki ifadesi dilbilimsel bir açıklama olmaktan uzaktır. Çünkü bu 
açıklama söz konusu ünlü düşmesinin asıl ve en önemli fonetik şartlarını dile ge-
tirmiyor. Bu şartlardan biri ve en önemlisi orta hecedeki ünlünün “vurgusuz”, 
ikincisi de dar bir ünlü olması gerektiğidir. Ergin bunlardan hiç söz etmiyor ve 
“çok defa düşen” bu ünlü için “sonunda konsonant olmayan orta hece vokali” bi-



436  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

çiminde doğru olmayan ve dolayısıyla işe yaramayan bir tanımlama getiriyor. Bu 
tanımlama doğru değildir; çünkü buna uyan fakat orta hece ünlüsü düşmeyen 
pek çok sözcük vardır: acılı, acısız, ağılı, ağulu, aşırı, vb. gibi. Ayrıca, “sonunda 
konsonant olmayan orta hece vokali”, yani “açık orta hece ünlüsü” gereksiz bir 
açıklamadır; çünkü “kapalı bir orta hece ünlüsü”nün düşmeyeceği açıktır! 

T. N. Gencan ise aynı konuda daha ayrıntılı olarak şu açıklamaları yapıyor: 

“DÜŞME: Türkçede genellikle kökler değişmez; bununla birlikte kimi söz-
cüklerin çekimlerinde, türeyişlerinde birer sesin düştüğü görülmektedir. 
Başlıcaları şunlardır: 

1) Ağız, burun, karın, omuz, göğüs gibi ikinci hecelerinin ortasında dar ünlü 
bulunan birçok gövde örgeni adlarından sonra ünlü ile başlayan bir ek gelince 
ikinci hecedeki dar ünlüler düşer: Çocuğun ağzı, burnu... Karnım tok... Omzunuz, 
ağrıyor mu? Yürek, göğsün sol alt yanındadır. Ağza alınmaz sözler... Hısımlık ad-
ları olan oğul, kayın sözcükleri de böyledir. 

Baldır, topuk, boğum... gibi örgen adlarının bir kısmında orta seslerin düş-
medikleri görülüyor: Baldırı, topuğuna... 

2) Devir-, kıvır-, çevir, ayır-, sıyır-, buyur-, kavur-, savur-... gibi ikinci hecele-
ri v/y+dar ünlü+r olan fiil köklerinden sonra -i, -im, -inti, -ik yapım ekleri ile 
edilgenlik eki -il- gelince ikinci hecelerdeki dar ünlüler düşer: devrim, kıvrım, 
çevri, ayrıntı, sıyrık, buyruk, kavruk, devril-, sıyrıl-, savrul-... 

3) Fikir, zikir, şükür, ömür, akıl, zihin, resim, keşif... gibi Arapçadan dilimize 
geçmiş sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek alınca ikinci hecelerindeki dar ünlüler 
düşer: fikre, zikri, aklın, zihni, şükretmek, sabrediniz... 

Bu ünlü düşmesi olayına ORTA HECE YUTUMU da deniliyor.” (Dilbilgisi, Türk 
Dil Kurumu Yayınları, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, İstanbul 1971, s. 38). 

Gencan’ın “ikinci hecelerinin ortasında (!) dar ünlü bulunan birçok gövde örge-
ni adlarından sonra ünlü ile başlayan bir ek gelince” yolundaki ifadesi Ergin’in açık-
lamasına göre çok daha ayrıntılı ise de dilbilimsel açıdan yine de yetersizdir. 

Çünkü, örneğin baldır sözcüğü de bu tanıma uyar, fakat kendisinin de belirt-
tiği gibi, bu sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü hiçbir zaman düşmez: baldırı, bal-
dırın, baldıra vb. gibi. Gencan’ın açıklamasında eksik olan “ilk hecesi açık” ibare-
sidir. Ayrıca, kendisinin de belirtmiş olduğu gibi, bir “gövde örgeni” olmadıkları 
halde oğul ve kayın sözcüklerinin ikinci hecelerindeki dar ünlü de çekimde dü-
şer: oğlu, kaynı vb. gibi. 

Gencan’ın “fikir, zikir... vb. gibi sözcüklerdeki ünlü düşmesinden söz ederken 
“Arapçadan dilimize geçmiş sözcüklerde” yolundaki ifadesi de yanlış değilse bile ek-
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siktir. Çünkü dar katma ya da türeme ünlü düşmesi yalnız Arapçadan alınmış söz-
cüklerde değil, Farsçadan ve Batı dillerinden alınmış sözcüklerde de gerçekleşir: 

şehir, şehr-i, filim, film-i vb. gibi. 

Gencan’ın konu ile ilgili açıklamalarından yalnızca ayır- ve devir- gibi örnek-
ler için yaptığı “ikinci heceleri v/y+dar ünlü+r olan fiil köklerinden sonra” yo-
lundaki açıklaması dilbilimi açısından yeterli ve doğru bir açıklamadır. Ancak, 
Gencan’ın tanıtımında yine de bir eksik vardır: l) doyur-, duy ur- vb. gibi y+dar 
ünlü+r yapısında olduğu halde ünlüsü düşmeyen eylemler de vardır; 2) Gencan 
burada ğ+dar ünlü+r yapısındaki eylemleri de eklemeliydi: yoğur-, yoğrul-, so-
ğur-, soğrul-. 

Banguoğlu’nun bu konudaki görüşleri ise daha da ayrıntılıdır: 

“l. Orta Hece Düşmesi: Üç ve daha çok heceli kelimelerde vurgusuz olan orta 
heceler seslinin kısalması, rengini yitirmesi ve nihayet düşmesi sonucu yer yer 
çözülürler. Dar seslilerle bölünlü ve sızmalı sesdeşler bu düşmeyi kolaylaştırır: 
dirilik > dirlik, ilerilemek>ilerlemek, derinek>dernek, çevire>çevre, karışu> 
karşı, kavuşak>kavşak, kokula->kokla-... gibi. 

Orta hecede geniş seslilerin düşmesi daha seyrektir: değenek>değnek, yata-
sı>yatsı, sağanak>sağnak, burada>burda, nerede>nerde... gibi. 

2. Eklemede Düşme: İki heceli bir sıra isim tabanlarımız vardır ki çekim sı-
rasında bir sesli önünde hemen daima orta hece seslilerini düşürürler: benz-i, 
ağz-ın, burn-um, aln-ınız, genz-ime, koyn-unda, beyn-in, karn-ından, gönl-üm, 
oğl-unuz, çığr-ından gibi. 

Bunlardan çoğu insan organlarının adlarıdır. 

Yabancı kelimelerde düzensiz hecelerin bölünmesiyle türemiş sesliler de bu 
durumda yukarıdakiler gibi ve hemen daima düşerler: fikr-iniz, akl-ıma, sabr-ı, 
vakt-inde... gibi. 

Fiil çatı ekleri de bölünlüler etkisi ile bazan sesli düşürerek kelimeyi kısaltır-
lar. Birinin seslisi düşer: ayır-ıl-mak>ayr-ıl-mak, devir-il-mek>devr-il-mek, ge-
çir-it-mek>geçir-t-mek... gibi.” (Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu yayınları: 
528, Ankara 1986, s. 63-65). 

Görüldüğü gibi, Banguoğlu orta hecedeki dar ünlünün düşmesi olayını Er-
gin’e ve Gencan’a göre daha ayrıntılı ve açıklamalı bir biçimde ele almıştır. Ne 
var ki Banguoğlu açıklamalarına akıl, fikir, sabır, filim gibi yabancı dillerden 
alınmış katma ünlülü örneklerden başlayacağına bu örnekleri sonraya almakla 
yanılmıştır. Çünkü bu gibi sözcüklerin ikinci hecelerindeki ünlüler etimolojik ol-
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mayıp türeme ya da katma ünlülerdir, dolayısıyla de düşmeye çok elverişli, hattâ 
“mahkum”durlar. 

Banguoğlu’nun beniz, ağız vb. gibi sözcüklerin ikinci hecelerindeki ünlüler 
için “çekim sırasında bir sesli önünde hemen daima düşerler” ve ayrıl-, devril- 
gibi eylem gövdeleri için “Fiil çatı ekleri de bölünlüler etkisi ile bazan sesli düşü-
rerek kelimeyi kısaltırlar. Birinin seslisi düşer” yolundaki açıklamaları da içle-
rindeki “hemen daima” ve “bazan” gibi ifadeler nedeniyle tümüyle bilimsel sayı-
lamaz. Ayrıca, onun geçirt- gibi örneklerin asli biçimini geç-ir-it- biçiminde tasar-
laması da gerçeğe aykırıdır; çünkü ettirgenlik eki aslında yalnızca {-t-}dir. Bu ek 
yalnız ünlü ile biten eylem gövdelerine değil, /r/ ile biten eylem gövdelerine de 
daha Eski Türkçe döneminde yalnızca /t/ olarak eklenirdi: ävir-t-, kaçur-t-, ka-
rar-t-, olur-t-, ölür-t-, yügür-t- vb. gibi. 

Orta hecenin vurgusuz dar ünlüsünün düşmesi olayı Türk dilinde çok eskile-
re, Eski Türkçe dönemine kadar gider, oğul-ı/oğl-ı, uğur-ı/uğr-ı, eşitil-/eştil-, 
boğuz/boğz-ı, ağız/ağz-ı, könül/könl-i gibi örneklere Uygurca metinlerde sıkça 
rastlanır (Gabain, Alttürkische Grammatik: 37, 44). Aynı olay Orta Türkçede da-
ha da artan örneklerle sürüp gider. Ancak konumuz Modern Türkçedeki ünlü 
düşmesi olayı ve bunun fonetik şartlarıdır. Bu nedenle burada konuyu yalnızca 
Modern Türkçe çerçevesinde ele alacağız. 

Orta hecenin vurgusuz dar ünlüsünün düşmesi olayına bence dilimize ya-
bancı dillerden girmiş ve sonunda Türkçenin fonolojik yapısına aykırı bir ünsüz 
çifti bulunan tek heceli sözcüklerdeki katma ya da türeme ünlülerin durumu ile 
başlamak gerekir. Bunun nedeni de bu gibi sözcüklerde sonsesteki ünsüz çifti 
arasına sokulan katma ya da türeme ünlünün, Ş. Tekin’in ünlü örneği Farsça şe-
hir sözcüğündeki /i/ gibi, dar ve kısa, dolayısıyla de kolayca düşebilen bir ünlü 
olmasıdır: akıl, akl-ı; nakil, nakl-i; emir, emr-i; ömür, ömr-ü; ehil, ehl-i; kısım, 
kısm-ı; resim, resm-i; şehir, şehr-i; vakit, vakt-; nakit, nakd-i; filim, film-i vb. gibi. 

Ancak, unutmamak gerekir ki bu gibi katma ünlülü az sayıda sözcükte ünlü 
düşmesi olmaz: ceviz-i (<A. cäwz), havuz-u (<A. hawz), tohum-u (<Fars. tohm), 
lehim-i (<A. lahm), sınıf-ı (<A. sinf) vb. gibi. Banguoğlu bu gibi örneklerde kat-
ma ünlünün kalmasını bu sözcüklerin “halklılaşmış” olması ile açıklıyor (1986: 
55). Ben buna dilbilimsel bir neden de eklemek isterdim: Modern Türkçede /vz/, 
/hm/ ve /nf/ ünsüz çiftleri yalnızca yabancı bağımsız sözcükler içinde bulunur 
(mevzu, tevz , rahmet, menf  vb. gibi), /vz/ ünsüz çifti yalnız Türkçe kavza- ey-
leminde bulunur ki bu da standart değildir; diyalekt sözcüğüdür. 

Türkçe kökenli sözcüklerde ünlü düşmesi olayına gelince, bunun fonetik 
şartları şöyle saptanabilir: 
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l. İlk hecesi açık, kapalı ikinci hecesi ğ-r, ğ-n, ğ-z, ğ-s ya da y-n, l-n, r-n, n-z, 
m-z ve v-ç yapısında olan vücut organları ya da parçaları adları ünlü ile başlayan 
bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüyü yitirirler: 

a) bağır, bağr-ı, böğür, böğr-ü; 
b) eğin, eğn-i; 
c) ağız, ağz-ı; 
d) göğüs, göğs-ü; 
e) beyin, beyn-i; boyun, boyn-u; koyun, koyn-u; 
f) alın, aln-ı; 
g) burun, burn-u; karın, karn-ı; 
h) beniz, benz-i; geniz, genz-i; 
i) omuz, omz-u; 
j) avuç, avc-u. 

Bir organ ya da vücut parçası adı olmadıkları halde ünlü düşmesi olayı oğul 
ve kayın sözcüklerinde de gerçekleşir: oğl-u, kayn-ı. 

2. Birinci heceleri açık, kapalı ikinci heceleri -yIr-, -vIr-, -ğIr-, -kIr-, -pIr- ve 
-kIl- yapısında olan eylem gövdeleri {-A}, {-I}, {-Ik}, {-m}, {-ntl} ekleri ile edilgen 
çatı ekini aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüyü yitirirler: ayr-ı, ayr-ım, 
ayr-ıntı, ayr-ıl-, buyr-uk, buyr-ul-, kayr-ıl-, sıyr-ık, sıyr-ıl-, evr-e, evr-im, evr-il-, 
çevr-e, çevr-ik, çevr-im, çevr-inti, çevr-il-, devr-ik, devr-im, devr-il-, kavr-uk, 
kavr-ul-, kıvr-ık, kıvr-ıl-, savr-uk, savr-ul-, soğr-ul-, yoğr-ul-, tükr-ük, süpr-üntü, 
süpr-ül-, bükl-üm, tıkl-ım, vb. gibi. Ancak, yukarıda da belirtmiş olduğum gibi, 
bunun da istisnaları vardır: doyur-, duyur- vb. gibi. 

Aslında ayrı, buyruk, süprüntü, kavşak, yaylım, emzir-, kötrüm, vb. gibi ör-
nekler ayrı sözlüksel kimliği olan ve daha eski dönemlerden böylece gelen söz-
cüklerdir. Bu nedenle de bunların Türkçenin tarihsel fonetiği alanında artzaman-
lı olarak ele alınmaları gerekir. Banguoğlu’nun andığı ilerle- (<ilerile-), içerlek 
(<içerirek) örnekleri de böyledir. 

Kahır, nehir, şehir gibi ikinci hecelerindeki dar ünlülerin düştüğü sözcükle-
rin yanında benzer ses yapısındaki ahır sözcüğünün ikinci hecesindeki dar /ı/ 
ünlüsünün düşmemesi dikkati çekmektedir. Ne var ki burada güçlü bir fonetik 
neden vardır. Ahır sözcüğü Farsça bir alıntıdır ve aslında ikinci hecesindeki ünlü 
dar yuvarlak ve uzun bir /u/dur: ahır<Fars. āxūr. Bu Farsça kökenli sözcük za-
manla uzun ünlüleri kısalarak ahır biçimini almış olsa da ikinci hecesindeki /ı/ 
ünlüsü aslında uzun bir ünlü olduğundan çekimde düşmesi olanaksızdır. 

Bunun gibi başka bir örnek de Farsça kökenli havuç sözcüğüdür. Aynı yapı-
daki avuç sözcüğünün ikinci hece ünlüsü /u/ çekimde düştüğü halde bu sözcü-
ğün ikinci hecesindeki /u/ ünlüsü düşmez, kendisini korur: havuc-u. Bunun ne-
deni de bu sözcüğün ikinci hece ünlüsünün aslında uzun olmasıdır: havuç<hav ç. 
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Farsça kökenli ahır ve havuç sözcüklerinin durumunu dikkate alarak oğul, 
ağız, beniz ya da alın, geniz, omuz, koyun ve kayın sözcükleri ile aynı yapıda ol-
dukları halde ikinci hecedeki dar ünlüleri çekimde düşmeyen ağıl, ağız “ilk süt”, 
gelin, deniz, domuz, koyun (hayvan) ve kayın (ağaç) gibi sözcüklerin ikinci hece 
ünlülerinin aslında kısa olmadığını düşünebiliriz. Burada yeri gelmişken, “ilk süt” 
anlamındaki ağız sözcüğünün eski biçiminin /u/ ile aguz olduğunu, Türkçe göğüs 
sözcüğünün Azerî Türkçesindeki karşılığının da köks olduğunu hatırlatalım. 

Ayrıca, deniz ve gelin gibi Türkiye Türkçesinde ikinci hece ünlüleri çekimde 
düşmeyen kimi sözcüklerin bu ünlülerinin başka Türk dillerinde, örneğin Türk-
mencede düşebildiğini hatırlatmak da yerinde olacaktır: Trkm. deniz, denz-i; ge-
lin, gelnece “yenge”<gelin ece. 

Modern Türkçede dar ünlü düşmesi bir de {+ArI} ekli yer zarflarında ger-
çekleşir: içeride/içerde, içeriden/içerden, dışarıda/dışarda, dışarıda/dışarda, 
ileride/ilerde, ileride/ilerde, yukarıda/yukarda, yukarıdan/yukardan. Bunlar gi-
bi, aşağı zarfının son hece ünlüsü de bu sözcük {+DA} ve {+DAn} ekleri aldığında 
düşebilir: aşağıda [aşāda], aşağıdan [aşādan]. Yine hızlı ve özensiz konuşmada 
içersi, dışarsı, ilersi, yukarsı, aşagısı [aşāsı] gibi kısaltmalar da işitilir. 

Modern Türkçede bir de orta hecedeki geniş ünlülerin düşmesi olayı vardır. 
İşaret adıllarından türeme ilk iki hecesi açık yer zarflarının ikinci hecelerindeki 
geniş ünlüler hızlı ve özensiz konuşma dilinde /ø/ ile nöbetleşebilir: burada ~ 
burda, buradan ~ burdan, şurada ~ şurda, şuradan ~ şurdan, orada ~ orda, ora-
dan ~ ordan, nerede ~ nerde, nereden ~ nerden gibi. Bu olayın nedeni bu söz-
cüklerin eski birleşikler, sonuncusunun da ayrıca soru belirteci ne ile kurulmuş 
bir birleşik olmasıdır. Bu sözcüklerin ilk hecelerindeki güçlü öbek vurgusu ikinci 
hecelerindeki geniş /a/ ve /e/ ünlülerini de, geniş olmalarına karşın, düşürebil-
mektedir: bu’rda<bu’rada<bu’ arada, şu’rda<şu’rada<şu’ arada, o’rda<o’rada 
< ol’ arada, ne’rde<ne’rede<ne’ arada. 

Bu bildiriyi ünlü düşmesi ile ilgili bir etimolojiyi düzelterek bitirmek yersiz 
olmayacaktır. Gencan’ın geniş ünlü düşmesine örnek olarak verdiği yumurtla- < 
yumurtala- eylemi bence yumurta<yumurtga sözcüğünden değil, bunun kendi-
sinden türediği yumurt adından gelir. Sözcüğün bu eski ve asli biçimi bugün yal-
nız Yakutçada yaşamaktadır: Yak. sımīt “yumurta”<yımırt ve bundan türemiş 
olan sımīttā- “yumurtlamak”<yımırt+la-. Genel Türkçe yumurtga işte daha eski 
bu yumurt/yımırt sözcüğünden {+GA} küçültme eki ile türemiş olmalıdır. Eski 
ve Orta Türkçede, az sayıda da olsa, bu ekle türetilmiş sözcükler vardır: MK, KB 
awıçga yaşlı adam, ihtiyarcık”, kurtga “ihtiyar kadın”, Uyg. siñirkä “sinircik”, Uyg. 
yipkä “iplik”, IB kumursga “karınca”, Uyg., MK yorınçga “yonca” vb. gibi. 



55 
ЫТЫЫР ҮӨТ 

 
НАЗЫМ HИКМЭТ 
 
Сүүрдэр этэ уу 
көрдөрөн сиэркилэтигэр үөт мастарын 
Ытыыр үөттэр сууйар этэ ууга астарын! 
Умайан барбыт сыгынньах кылыстара 
Кэтиллэ ТҮСЭН мастарка 
сүүрдэр этэ кыһыл атаах сэрии 
КҮН киирэр сиргэ диэри! 
Э мискэ 
көтөр курдук 
бааһырбыт курдук 
кынатыттан 
бааһырбыт биир аттаах охтон түстэ атыттан!  
Хаһыырбата, 
барбыттары төттөрү ыҥырбата, 
Көрдө эрэ кини уулаах харахтарынан 
ыраатар аттаахтар кылбачыйар боккуоптарыгар! 
O , хаарыаны , 
хаарыаны киниэхэ, 
бөтөрөҥүнэн ойор аттар күүгэннээx моойдоругар 
хаһан да сытыа суоҕа, 
үрүҥ сэрии кэнниттэн кылыһынан 
хаһан да охсуоҕа суоҕа! 
боккуоп тыастара иһиллибэт буолар , 
Аттаахтар сүтэн бараллар күн киирэр сииригэр! 
Аттаахтар , аттаахтар , кыһыл аттаахтар 
Аттара тыал кынаттаахтар! 
Аттара тыал кынат... 
Аттара... 
Ат... 
Тыал кынаттаах аттаахтар курдук  
Барда олох , өллө саллаат! 
Өрүс тыаха сынньанна.  
күлүктэр күлүктэннэ 
өҥҥөр сотулунна.  
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Хара сабыылар тардылынна 
күөx харахтарыгар н 
амылыста тыыр үөттэр  
араҕас астарын үрдүгэр!  
Ытаама ытыыр үөт 
ытаама. 
Хараҥа уу сиэркилэтигэр илиилэрин  
түөһүгэр уурума!  
түөһүгэр уурума!  
Ытаама! 
 

ITIĪR ÜÖT 

 
Sǖrder ete ū 
kördörön sierkiletiger üöt mastarın 
Itīr üötter sūyar ete ūga astarın! 
Umayan barbıt sıgınńaḫ kılıstara 
ketille tüsen mastarka 
sǖrder ete kıhıl atāḫ ser  
kün k rer sirge dieri! 
Emiske 
kötör kurduk 
bāhırbıt b r attāḫ oḫton tüste atıttan! 
Ḫahīrbata, 
barbıttarı töttörü ı≈ırbata, 
Kördö ere kini ūlāḫ ḫaraḫtarınan 
ırātar attāḫtar kılbaçıyar bokkuoptarıgar! 
O, ḫārıanı, 
ḫārıanı kinieḫe, 
bötöröñünen oyor attar kǖgenneeḫ mooydorugar 
ḫahan da sıtıa suoğa! 
ürüñ ser  kennitten kılıhınan 
ḫahan da oḫsuoğa suoğa! 
Bokkuop tıastara ihillibet buolar, 
Attaāḫtar süten barallar kün k rer s riger! 
Attaāḫtar, attaāḫtar, kıhıl attaāḫtar 
Attara tıal kınattāḫtar! 
Attara tıal kınat... 
Attara... 
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At... 
Tıal kınattāḫ attāḫtar kurduk 
barda oloḫ, öllö sallāt! 
Örüs tıaha sınńanna. 
külükter külüktenne 
öññör sotulunna. 
Xara sabīlar tardılınna 
küöḫ ḫaraḫtarıgar 
namılısta ıtīr üötter 
arağas astarın ürdüger! 
Itāma ıtīr üöt 
ıtāma. 
Ḫaraña ū sierkiletiger il lerin 
tüöhüger ūruma! 
tüöhüger ūruma! 
Itāma! 
 

SALKIM SÖĞÜT 

 
Akıyordu su 
gösterip aynasında söğüt ağaçlarını 
Salkımsöğütler yıkıyordu suda saçlarını! 
Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere 
koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere! 
 
Birden 
bire kuş gibi 
vurulmuş gibi  
kanadından 
Yaralı bir atlı yuvarlandı atından! 
Bağırmadı, 
gidenleri geri çağırmadı, 
baktı yalnız dolu gözlerle 
uzaklaşan atlıların parıldayan nallarına! 
Ah ne yazık! 
Ne yazık ki ona 
dört nal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak, 
beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak! 
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Nal sesleri sönüyor perde perde, 
Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde! 
 
Atlılar atlılar kızıl atlılar, 
atları rüzgâr kanatlılar! 
Atları rüzgâr kanat... 
Atları rüzgâr. 
Atları... 
At... 
 
Rüzgâr kanatlı atlılar gibi geçti hayat! 
 
Akar suyun sesi dindi. 
Gölgeler gölgelendi 
renkler silindi 
Siyah örtüler indi 
mavi gözlerine, 
sarktı salkımsöğütler 
sarı saçlarının üzerine! 
Ağlama salkımsöğüt  
ağlama, 
Kara suyun aynasında el bağlama! 
el bağlama! 
ağlama! 



56 
KENTLİLEŞME VE TÜRKÇE 

 

1950’li yıllarda başlayan köy ve kasabadan büyük kentlere yapılan göçler 
sonucu özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentler gecekondu mahal-
leleri ile kuşatıldı ve bu kentlerin nüfusunda anormal yükselmeler oldu. Taşralı 
gecekonducular çoktan beri büyük kent nüfuslarının %60’ını, belki de bundan da 
fazlasını oluşturmaktadır. 

Evet, köylerden kentlere göç kentlerin eski görünümünü büyük ölçüde değiş-
tirdi. Taşra kökenli yeni kentliler gerçek eski kentlileri azınlıkta bıraktı. Örneğin, bu-
gün İstanbul’da gerçek İstanbulluların sayısı devede kulak kaldı. İstanbul sokakları 
Anadolu’nun hemen her köşesinden gelmiş taşralı göçmenlerle doldu. Bunun doğal 
bir sonucu olarak artık yalnız çarşı ve pazarlarda değil, hemen hemen her semtte 
Anadolu’nun bütün diyalektlerini işitebilirsiniz. İstanbul Türkçesini, Standart Türk-
çeyi işitmek eski bir deyimle ‘nadirattan bir şey’ olmuştur. Bu nedenle bugün İstan-
bul ağzı, Standart Türkçe söyleyişi üzerine araştırma yapmak isteyen bir dilcinin işi 
oldukça zordur ve yanılgılara düşmesi olasılığı çok yüksektir. 

Köyden kente göçün bir sonucu olarak Standart Türkçede başlayan ve yay-
gınlaşma eğilimi gösteren söyleyiş yanlışları şu başlıklar altında ele alınabilir: 1. 
kapalı /e/ ve açık /ä/, 2. artdamaksıl /q/ yerine hırıltılı gırtlak sızıcısı /ḫ/, 3. /j/ 
yerine /c/, 4. uzun ünlülerin kısaltılması, 5. kısa ünlülerin uzatılması. 

 
l. Kapalı /e/, açık /ä/ 

Taşralı söyleyişinin en belirgin özelliklerinden biri İstanbul ağzında (Stan-
dart Türkçede) sözcüklerin kök hecelerindeki açık /ä/ ünlüsünün kapalı /e/ ile 
söylenmesidir. Eski Türkçede sözcüklerin kök hecesindeki kapalı /e/ ünlüsü 
Türkiye Türkçesinde, bilindiği gibi, az sayıda bazı sözcüklerde daralıp /i/ olmuş 
(iki, işit-, giy- vb. gibi), birçok sözcükte ise açık /ä/ye gelişmiştir: der- [där-], 
dergi [därgi], derle- [därle-], el ‘yabancı’ [ä], erken [ärkän], ver- [vär-], vergi 
[värgi], yer [yär], yer- [yär-] vb. gibi. Öte yandan Anadolu ağızlarının çoğunda 
durum farklıdır. Bu gibi sözcüklerdeki kapalı /e/ ünlüsü bazı Anadolu ağızların-
da daralıp /i/ olmuşsa da (di-, vir-, yi- vb. gibi), bu ünlü birçok ağızda kendini 
korumuştur: der-, el, er, erkan, ver-, yer, yer- vb. gibi. Şimdi köyden kente göçün 
doğal bir sonucu olarak kapalı /e/li bu söyleyişler de köyden kente taşınmış, 
yalnız İstanbul sokaklarında değil, Meclis kürsüsünde ve televizyon kanallarında 
da her gün işitilir olmuştur. Öyle ki durum kimi dilcileri de şaşırtmış, bunlar ka-
palı /e/li bu gibi söyleyişlerin İstanbul ağzında da bulunduğu kanısına varmış-
lardır. Örneğin Muharrem Ergin üniversitelerde okutulan gramerinde şöyle de-
mektedir: ‘Şunu kaydedelim ki edebi dilde kapalı e kullanılmakta ve İstanbul 
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Türkçesi de kapalı e’leri git gide benimsemektedir’. (Türk Dil Bilgisi, İ.Ü. Ed. Fak. 
Yayınları, No. 785, İstanbul 1972, s. 57). 

Taşralı-İstanbullu söyleyişi ile ilgili başka bir durum da şudur: Aslında açık 
/ä/li olan ve Anadolu ağızlarında da korunan bazı sözcüklerde bu ünlü İstanbul 
ağzında öteden beri kapalı /e/ ile söylenir. Örneğin, et, ev, sev-, sevgi vb. gibi 
sözcükler Anadolu ağızlarında açık /ä/ ile [ät], [äv], [säv-], [sävgi] vb. gibi söyle-
nirken İstanbul ağzına dayalı Standart Türkçede kapalı /e/ ile söylenmektedir. 
Köyden kente göç bu söyleyişleri de etkilemiş, kimi aydın ya da ünlü kişiler bile 
bu gibi sözcükleri açık /ä/ ile söylemeye başlamıştır. Örneğin, ünlü okuyucula-
rımızdan sayın Emel Sayın da sev- ve sevgi sözcüklerini açık /ä/ ile [säv-] ve 
[sävgi] biçiminde söylemektedir. Aynı söyleyişleri birçok parlamenterden ve te-
levizyon kanallarından hemen her gün işittiğimizi de ekleyelim. 

 
2. Artdamaksıl /q/ yerine hırıltılı gırtlak sızıcısı /ḫ/ 

Anadolu ağızlarına, özellikle Doğu Anadolu ağızlarına özgü söyleyiş özellik-
lerinden biri de artdamaksıl /q/ ünsüzünün Azerî Türkçesinde olduğu gibi gırt-
lak sızıcısı /ḫ/ olarak söylenmesidir: [aḫ-, baḫ-, bıḫ-, çıḫ-, çoḫ, yaḫ-, yoḫ] vb. gibi. 
Bu söyleyişler okumuş fakat kendi diyalektinin etkisinden kurtulamamış kişiler-
ce yaygınlaştırılmaktadır. 

Artdamaksıl /q/ yerine /ḫ/ kullanılışı ancak eğitimle önlenebilir. Ne var ki 
öğretmenlerinin ve çevresindekilerin de böyle konuştuğunu işiten çocuklar bu 
söyleyişlerin bozuk olduğunu anlayamayacaklardır. 

 
3. /j/ yerine /c/ 

Standart söyleyişten farklı bir durum da Batı kökenli sözcüklerdeki önses 
/j/ foneminin /c/ olarak söylenmesidir. Bilindiği gibi, bu aslında bir ses değiş-
mesi olayı değil, fakat ana dilde bulunmayan bir ses yerine ona en yakın başka 
bir sesin kullanılması (ses ikamesi) olayıdır. Köyden kente göç sonucu 
[candarma], [cet], [ceton], [cip], [cilet], vb. gibi Standart Türkçe dışı söyleyişler 
artık her gün her yerde işitilir olmuştur. 

 
4. Uzun ünlülerin kısaltılması 

Yerel diyalektlere özgü ve Standart dile aykırı bu söyleyişlerden sonra kent-
li-köylü tüm konuşanların dillerindeki yanlış söyleyişlere geçmek istiyorum. Bu tür 
yanlışlıkların başında Türkçenin ses yapısına aykırı olan fakat dilimize geçmiş ve 
hemen her gün kullandığımız Arapça-Farsça kökenli bazı sözcüklerdeki uzun ünlü-
lerin kısa, kısa ünlülerin ise uzun söylenmesi gelir. Önce birinci yanlışı ele alacağım. 

Arapça-Farsça kökenli bazı sözcüklerdeki uzun ünlülerin kısa söylenmesi, 
daha doğrusu uzun ünlülerin söylenmemesi, bazı Doğu Anadolu ağızları ile Kıb-
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rıs Türkçesi için genel bir özelliktir. Bu söyleyiş yanlışının giderilmesine eğitim 
ve öğretimin de (buna yüksek öğrenim de dahildir) bir yararı olmadığı görülü-
yor. Bunu ilk kez İzmir Atatürk Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak çalışırken 
Kıbrıslı öğrencilerime verdiğim Divan şiiri derslerinde fark ettim. Bu öğrencilere 
alem [ālem], ateş [āteş], aşık [āşık], dünya [dünyā], vb. gibi sözcüklerdeki uzun 
ünlüleri söyletmek için ne kadar uğraştımsa da bunun bir yararı olmadığını gör-
düm. Yüksek Öğretmen Okulundan tanıdığım Doğu Anadolulu, kırk yıllık edebi-
yat öğretmeni gazeteci-yazar Sayın Ahmet Kabaklı’nın bir zamanlar TRT’de haf-
talık bir konuşma programı vardı. O programı izleyenler anımsayacaklardır. Sa-
yın Kabaklı bu gibi sözcüklerdeki uzun ünlüleri bir türlü söyleyemiyor ve altın, 
aşık, dünya, kira, rica deyip duruyordu. Her cümlesinde bu tür söyleyiş yanlışları 
bulunan ve kulakları tırmalayıp duran bu programın adı da yanılmıyorsam, 
elgünle eğlenircesine, ya ‘Sohbet’ ya da ‘Pazar Sohbeti’ gibi bir şeydi! 

Ancak bu konuda Sayın Kabaklı’dan hiç de aşağı kalmayan bir kişi daha var-
dır ki o da TRT kanallarında ‘Perde Arkası’ adıyla bazıları çok ilginç resmi prog-
ramlar hazırlayan Sayın Ertürk Yöndem’dir. Sayın Yöndem’e göre Türkçede uzun 
ünlülü hiçbir sözcük yoktur, bütün sözcükler kısa ünlülüdür. [Zamanında], [dün-
yada], [sanayici], [binalarda], [proje hatası], [kiracı] vb. gibi söyleyişler nereli ol-
duğunu bilmediğim ve bir türlü öğrenemediğim bu kişinin idyolektine aittir. 

 
5. Kısa ünlülerin uzatılması 

Arapça-Farsça kökenli sözcüklerdeki uzun ünlülerin doğru dürüst söylene-
memesi, halkın ve Osmanlıcası kıt ya da hiç olmayan aydınların, bilinçaltlarında 
bu gibi alıntı sözcüklerin şu ya da bu hecesinde bir uzun ünlü bulunduğu sanısı 
yattığından olsa gerek, birçok kimsede aslında kısa olan ünlüleri de uzatarak 
söyleme alışkanlığını doğurmuştur ve bu alışkanlık bugün bazı sözcüklerde iyice 
yaygınlaşmıştır. Stadyumları dolduran futbol izleyicilerinin başlattığı hakem ye-
rine [hākem], zafer yerine [zāfer] söyleyişleri bu gibi yanlış uzatmaların bildiğim 
kadarıyla, ilk örneklerindendir. Bunu Türkçe dahi edatının Arapça kökenli dahi 
[dāhi] gibi söylenmesi izledi ve hala da sürüp gidiyor. Daha sonra TV konuşurla-
rının resm-i geçit yerine [resm  geçit], resm-i kabul yerine [resm  kabul] demele-
rine tanık olduk. Bu yanlışları şaki [şaq ] yerine [şāki], kabile [qab le] yerine 
[qābile], aşiret [aş ret] yerine [āşiret], tarikat [tar qat] yerine [tāriqat], fariza 
[far za) yerine [fāriza], hatıra [hātıra] yerine [hātırā] vb. gibi söyleyişler izledi. 
Bu arada ilk hece ünlüsü aslında uzun iken Standart dilde kısalan tabut sözcüğü 
de [tābut] biçiminde söylenir oldu. TV konuşurlarının bu tür son icatlarından biri 
de katil [qātil] ‘öldürme, cinayet’ ile katil [qātil] sözcüklerini karıştırmaları ol-
muştur. Katil sanığı qātil sanığı olup çıktı! 



448  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

Katil [qatil] ve katil [qātil] karıştırmasına benzer bir söyleyiş yanlışı da özel-
likle SSCB’nin yıkılıp dağılmasından sonra ortaya çıktı. Eski SSCB’deki Türk halk-
larından bugüne kadar pek haberi olmadığı anlaşılan kimi aydınlarımız kimi üni-
versite Türkoloji öğrencileri, hattâ kimi Türkoloji profesörleri gibi, Yakut [yaqut] 
etnik adını ilk hecedeki /a/yı alabildiğine uzatarak yākut biçiminde söyleyip du-
ruyorlar. Belli ki bu etnik adı Arapça kökenli yakut [yāqut] ile karıştırıyorlar! 

Aslında kısa olan ünlüleri uzatma yanlışlığından Batı kökenli bazı sözcükler 
de nasiplerini almaktadırlar. Bunların başında Fransızcadan dilimize geçmiş laik 
sözcüğü geliyor. Bilindiği gibi bu sözcük önceleri düzeltme işareti ile lâik biçi-
minde yazılırdı. İşte galiba bu nedenle halk ilk hecedeki /a/ ünlüsünü uzatarak 
söylemeye başlamış ve bu yanlış söyleyiş giderek yaygınlaşmıştır. Sözcükteki /a/ 
ünlüsünün uzatılmasında ilk hecesi uzun ünlülü Arapça kökenli layık sözcüğü-
nün de elkisi olduğunu sanıyorum. Ünlü halk ozanı Âşık Veysel’in Atatürk dev-
rimlerini öven şiirinde laiklik ilkesinden söz ederken Din işiğinde lâyığız demesi 
bunu kanıtlar gibidir. 

Âşık Veysel’in laik sözcüğünü lâyık biçimine sokması bağışlanabilir. Ama Meclis 
kürsüsünde ant içerken bu sözcüğü a’yı uzatarak lâik biçiminde söyleyen anlı şanlı 
milletvekillerine ne demeli? TV panellerinde şeriatçılığı savunan köktendincilerin 
lâik, lâiklik demelerine de kızılmaz; çünkü onlar laikliğe karşıdırlar. Ama aynı panel-
lerde laikliği savunan Atatürkçü ve laik kimi gazetecilerin de savunmaya çalıştıkları 
ilkenin adını doğru dürüst söyleyememeleri asla bağışlanamaz. 

Yanlış söylenen Batı kökenli sözcüklerden biri de lider sözcüğüdür. İngilizce 
kökenli olan fakat bize Fransızca söylenişi ile geçen bu sözcüğü ilk hecesindeki 
/i/ ünlüsünü uzatarak söyleyenler çoğalıyor. Bu yanlışı da daha çok İngilizce bil-
diklerini dosta düşmana bildirmek isteyenler yapıyor galiba. Bilindiği gibi, İngi-
lizce kökenli bu sözcüğün ilk hecesindeki /i/ ünlüsü aslında o dilde uzundur. Ne 
var ki bu sözcük /i/ ünlüsü uzatılarak l der biçiminde söylense de yine doğru 
olmuyor. Çünkü sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü de İngilizce aslında /e/ değil, 
zayıf bir /ı/dır ve sözcük bu dilde vurgusu ilk hecede olmak üzere, l dır biçimin-
de söylenir. O halde l der söylenişi bu durumu ile ne tam İngilizce ne de tam 
Fransızcadır; yarı İngilizce yarı Fransızca melez yani kırma bir söyleyiştir! 

İlk hecesindeki /i/ ünlüsü yanlış olarak uzatılan Batı kökenli başka bir söz-
cük de Fransızca kökenli lisans sözcüğüdür. Kimi üniversite öğrencilerinin bu 
sözcüğü /i/si yanlış olarak uzatılan Arapça kökenli lisan sözcüğü gibi l sans bi-
çiminde söylemesi bağışlanabilir belki ama aynı yanlışı yabancı dil konusunda 
çok iddialı bir filoloji profesörü yaparsa bu asla bağışlanamaz! 
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DİLBİLİMİ İLKE VE YÖNTEMLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE TÜRK DİLBİLİMİ 
 

Modern anlamda Türk dilbilimi (Turkic linguistics) çalışmaları Batıda geçen 
yüzyıl ortalarında Otto Böhtlingk’in ünlü Yakutça grameri (Über die Sprache der 
Jakuten, Sankt Peterburg 1851) ile başlamıştır denilebilir. Başka bir deyişle, 
Türk dilbiliminin Batıda geçen yüzyıl ortalarından günümüze kadar aşağı-yukarı 
yüz elli yıllık bir geçmişi vardır. Bu bilim dalının Türkiye’deki başlangıcı ise, kar-
şılaştırmalı Türk dilbilimi araştırmalarının kurucusu olan W. Bang’ın öğrencisi 
Rahmeti Arat’ın İstanbul Üniversitesinde göreve başladığı yıllara, yani 1930’lu 
yılların ortalarına kadar gider. Başka bir deyişle, Türk dilbilimi çalışmalarının 
Türkiye’de ancak altmış yıllık bir geçmişi vardır. Bu süre Türk dilbilimi gibi çok 
geniş bir uzmanlık alanı için gerçekten çok kısadır. Belki bu nedenle Türkiye’deki 
Türk dilbilimi çalışmaları ve araştırmaları bugün hala bu bilim dalında Batıda 
yapılan çalışma ve araştırmaların çok gerilerindedir. 

Ancak, Türk dilbilimi alanında Batıdan geri kalışımızın tek nedeni yalnız bu 
süre kısalığı değildir. Bence buna ek olarak iki neden daha vardır. Bunlardan biri 
Batıda bu alanda yapılan bilimsel çalışma ve yayınların günü gününe izlenmeme-
si ya da izlenememesi, ikincisi de bizim yerli Türkologların genel dilbilimi araş-
tırma ilke ve yöntemleri ile çalışmamış ve çalışmıyor olmalarıdır. 

Konuya ülkemizde “Türk dilleri” yerine ısrarla “Türk lehçeleri” adının kulla-
nılması ile girmek uygun olacaktır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
Türk dilbilimi öğrenimi gördüğüm 1946-1950 yılları arasında Kazakça, Kırgızca, 
Yeni Uygurca vb. gibi Türk dillerinden “Türk şiveleri” diye söz ediliyordu. Bugün 
de yalnız o üniversitede değil Türkiye’deki hemen bütün üniversitelerde bu dil-
ler için yine “diyalekt” anlamında “şive” ya da “lehçe” terimleri kulanılmaktadır. 
Yerli Türkdilbilimcilerin birinci yanlışı bence budur. Çünkü bir şeyi bilimsel ola-
rak araştırmak için önce onun adını doğru dürüst koymak gerekir. Türkmence, 
Kazakça, Kırgızca, Hakasça, Tuvaca, Yakutça vb. gibi Türk dillerine “şive” ya da 
“lehçe” denilirse o zaman “Bunlar hangi dilin şive ya da lehçeleridir?” diye sor-
mak gerekir. Böyle bir soru sorulduğunda da bizim Tükologlar buna rahatça 
“Bunlar Türkçenin (yani Türkiye Türkçesinin!) şive ya da lehçeleridir” gibi tü-
müyle bilimdışı bir yanıt verecek ve böylece daha en başta büyük bir yanılgıya 
düşmüş olacaklardır. Burada, yeri gelmişken, Ankara’da yapılan bir toplantıda 
Türkmencenin “Türkçenin bir lehçesi” olduğunu söyleyen Zeynep Korkmaz’a ün-
lü Türkmen dilcisi Prof. Sapar Kürenov’un verdiği yanıtı aktarmak isterim. 
Kürenov o toplantıda Sayın Korkmaz’a şu yanıtı vermiş: “Hayır, asıl dil Türkmen-
cedir; sizin Türkçeniz Türkmencenin bir lehçesidir!”. Prof. Kürenov haksız da sa-
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yılmaz; çünkü Türkmence ne de olsa Ana Türkçeye ve Ana Oğuzcaya ait çok 
önemli bir özelliği, birincil uzun ünlüleri düzenli olarak koruyan bir dildir. 

Gerçek şudur: Tarihsel açıdan bakılınca bütün akraba ya da kardeş diller 
bunların çıktığı ana dilin “diyalektleri”dir. Bu açıdan baktığınızda Fransızca, İtal-
yanca, İspanyolca vb. gibi dillere “Latincenin diyalektleri”, İngilizce, Almanca, İs-
veççe, Danca vb. gibi dillere de “Ana Germencenin lehçeleri” diyebilirsiniz. Hattâ 
Hint-Avrupa dilleri ailesinin kollarından ünlü Fransız dilcisi Antoine Meillet gibi 
“Hint-Avrupa diyalektleri” (Les dialectes indo-européens) diye söz edebilirsiniz. 
Ama bugüne gelince iş değişir. Bugün aklı başında hiçbir dilbilimci İtalyanca ve 
İspanyolca için “Fransızcanın lehçeleridir” ya da İngilizce için “Almancanın leh-
çesidir” demez, diyemez. Durum Türk dilleri için de aynıdır. Türkçe, Türkmence, 
Kazakça, Kırgızca, Tatarca vb. gibi akraba diller de, Çuvaşça dışında, birbirlerinin 
değil ancak Ana Türkçenin lehçe ya da diyalektleridir. “Çuvaşça dışında” dedim; 
çünkü Çuvaşça da bir Türk dili olduğu halde öbürleri gibi Ana Türkçeye değil, 
onunla akraba olan Ana Çuvaşçaya ya da Ana Bulgarcaya gider! Bunun için de 
bütün öbür Türk dillerinden çok farklıdır. 

Bu kısa girişten sonra şimdi asıl konuya geçebiliriz. 

Genel dilbiliminin ses değişmeleri ile ilgili araştırma yöntem ve ilkelerinden 
bazıları şunlardır: 

1. Ana dilin yeniden kurulması (reconstruction) ve türetme teorileri için 
karşılaştırma yönteminin kullanılması şarttır. Dil ile ilgili herhangi bir sorunu 
çözümlemek için dilin eski-yeni tüm verilerini bilmek ve bunları karşılaştırmak 
gerekir. 

2. Ses değişmeleri mutlak olarak düzenlidir. 

3. Ses değişmelerinin çoğu şartlıdır {conditioned sound-change); ancak bu 
şartlar yine seslik yani fonetik şartlardır. 

4. Dilde fonetik çifte biçimler (phonetic doublets) yoktur. 

Şimdi izninizle Türk dilbiliminin en uzun süreli ve en çok tartışılmış, fakat 
sonunda genel dilbilimi yöntem ve ilkeleri ışığında çözümlenmiş olan bir soru-
nuna, Ana Türkçede birincil uzun ünlüler sorununa, kısaca değinmek istiyorum. 

 

Birincil Uzun Ünlüler Sorunu 

Ana Türkçede kısa ünlüler yanında birincil uzun ünlüler bulunduğu görüşü 
ilk olarak Otto Böhtlingk tarafından onun Yakutça gramerinde ileri sürülmüştür 
(Über die Sprache der Jakuten, Sankt Peterburg 1951, ss. 142, 143, 144). 
Böhtlingk, bies “5”, kieñ “geniş”, uot “ateş”, uon “10”, tuol- “dolmak”, suol “yol”, 
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suoḫ “yok” gibi ikiz ünlülü bazı Yakutça sözcüklerin Nijniy-Novgorod Tatar ağ-
zındaki karşılıklarının uzun ünlülü olduğunu görmüştür. İyi bir dilbilimci olan 
Böhtlingk, İtalyanca /uo/ ikiz ünlüsünün Latince uzun /ō/ ünlüsünden, Fransız-
ca ve İspanyolca /ie/ ikiz ünlüsünün de Latince uzun /ē/ ünlüsünden geldiğini 
biliyordu. Bundan başka, yakın dostu Schifner’den de Fincedeki /uo/ ve /üö/ 
ikiz ünlülerinin akraba dil Estçede düzenli olarak uzun /ō/ ve /ȫ/ ünlülerine 
denk geldiğini öğrenmişti. İşte Böhtlingk bu bilgilerin ışığında Yakutça /ie/, /uo/ 
ve /üö/ ikiz ünlülerinin sırasıyla daha eski ve birincil uzun /ē/, /ō/ ve /ȫ/ ünlü-
lerinden gelmiş olması gerektiği sonucuna varmıştır. 

Türk dilbiliminin kurucusu sayılan fakat Böhtlingk kadar iyi bir genel dilbi-
limci, daha doğrusu iyi bir sesbilimci olmayan Radloff ondan aşağı-yukarı otuz 
yıl sonra uzun ünlüler sorununa değinerek Ana Türkçede birincil uzun ünlüler 
olmadığını, Yakutçadaki uzun ve ikiz ünlülerin iki ünlü arasındaki ünsüzün kay-
bolması (yani büzülme ya da contraction) sonucu meydana gelen ikincil uzun 
ünlüler olduğunu ileri sürmüştür (Phonetik der nördlichen Türksprachen, Leip-
zig 1882, ss. 77-83). Radloff bu görüşünü kanıtlamak için de bazı türetme açık-
lamalarına girişmiştir. Ona göre, örneğin, Yak. āt “ad” sözcüğü” ayt- “söylemek 
eylemine, ūs “nesil, soy, aile” sözcüğü de Moğolca ulus sözcüğüne yakındır ve 
asılları bu sözcükler olabilir. 

Ne var ki Radloff’un uzun ünlüler konusunda ileri sürdüğü bu görüş ve gös-
terdiği örnekler hiç de sağlam değildi. Çünkü, Radloff’a karşı çıkan Karl Foy’un 
da haklı olarak belirtmiş olduğu gibi, bir kez Türkçede ayt>āt biçiminde bir ses 
gelişmesi yoktur. Sonra, ad ve eylem köklerinin kesin biçimde ayrıldığı Türkçede 
böyle bir türeme olabilmesi çok şüphelidir. 

Yakutça ūs sözcüğündeki uzun /u/ya gelince bu ünlü gerçekten ikincildir. 
Ne var ki Yak. ūs sözcüğü Moğolca ulus sözcüğünden değil, “soy, boy, kabile” an-
lamındaki Türkçe uğuş sözcüğünden gelir! 

Radloff Phonetik’te, Yak. āt sözcüğünün ada- eyleminden, ās “aç” sözcüğü-
nün de aç- “acıkmak” eyleminden türeme daha eski bir açış sözcüğünden geldiği 
yolunda başka talihsiz türeme açıklamalarında da bulunmuştur (Phonetik, s. 79). 
“Talihsiz” diyorum, çünkü āt sözcüğü ada- eyleminden değil, ada- eylemi āt söz-
cüğünden gelir! Ayrıca, yine Karl Foy’un belirtmiş olduğu gibi, Yakutçada yalnız 
“aç” anlamındaki ās sözcüğü değil, “acıkmak” anlamındaki ās- eylemi de uzun 
ünlülüdür! 

Radloff, Fonetik’ten yirmi yıl sonra yayımlanan bir yazısında, birincil uzun 
ünlüler konusunda köşeye sıkıştığını anlayınca da Yakutça uzun ünlülü āt sözcü-
ğü için yeni bir açıklama yaptı. Buna göre Yakutça āt “ad” sözcüğündeki ünlü de 



452  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

aslında kısa idi; fakat onunla eşsesli at “beygir” sözcüğü ile karıştırılmaması için 
ünlüsü sonradan uzatılmıştı! Radloff’un bu yeni açıklamasının da tümüyle bilim-
dışı olduğu açıktır. 

Birincil uzun ünlülerin Orhon Türkçesinde de bulunduğu gerçeğini, eşsesli 
sanılan sözcüklerin yazımından hareketle ilk kez Karl Foy fark etmiştir 
(“Türkische Vokalstudien”, MSOS II. Abteilung 2, Westasiatische Studien, Berlin 
1900, s. 180-215, 192, 193). Karl Foy, Orhon yazıtlarında “açmak” anlamındaki 
aç- eyleminin daima /A/sız, buna karşılık “acıkmak” anlamındaki aç- eyleminin 
ve “aç” anlamındaki aç sıfatının daima /A/ ile yazıldığına ve “beygir” anlamında-
ki at sözcüğünün /A/sız, fakat “ad, ünvan” anlamına gelen at sözcüğünün daha 
çok (on bir kez) /A/ ile yazıldığına ilk kez dikkat etmiş ve bu sözcükler arasın-
daki yazım farkının bir anlamı olması gerektiğini ileri sürmüştür. Ona göre yazıt-
larda aç, aç- ve at sözcüklerindeki önses /a/ ünlüsünün yazılması bu sözcükler-
deki /a/ ünlüsünün uzun olduğunun açık bir işaretiydi. Nitekim, Karl Foy’un sap-
tadığı Orh., AT=Yak. āt, Orh. aç=Yak. ās, Orh. aç-=Yak. ās- denklikleri onun bu 
gözleminin doğru olduğunu açıkça göstermektedir. 

Türk dilindeki birincil uzun ünlüler sorunu daha sonra Vilh. Grønbech 
(1901), H. Pedersen (1903), Gombocz (1912) ve Németh (1914-1915) tarafın-
dan ele alınmış, fakat bu Türkologlar Ana Türkçede uzun ünlü bulunup bulun-
madığı konusunda kesin bir sonuca varamamışlardır. 

Birincil uzun ünlülerin Genel Türkçede de var olduğunu karşılaştırma yön-
temi ile ilk kez öne süren ve kanıtlayan Rus Türkologlarından Ye. D. Polivanov 
olmuştur. Polivanov 1924’te yayımlanan kısa bir yazısı ile birincil uzun ünlülerin 
korunduğu ikinci bir Türk dilinden, Türkmenceden getirdiği birkaç örnekle Ya-
kutça ile Türkmencedeki kısa ve uzun ünlüler arasında tam bir uygunluk oldu-
ğunu göstermiştir (“K voprosu ob obşçe-turetskoy dolgote glasnıx”, Byulleten, 
No. 6, Nisan 1924, Taşkent, s. 157). Üç yıl sonra yayımlanan “Genel Türk Ana Di-
linde Uzun Ünlüler Sorunu” başlıklı bildirisinde de çok sayıda Türkmence örnek-
le Ana Türk dilinde birincil uzun ünlüler bulunduğu tezini kanıtlamıştır (“K 
voprosu o dolgix glasnıx v obşçe-turetskom prayazike”, Dokladı AN SSSR 1927, 
ss. 141-153). İki yıl sonra Latin harfli ilk Türkmence sözlüğün (A. Aliyiv-K. 
Bööriyif, Orısça-Türkmençe Sözlik, Aşkabat 1929) yayımlanması ile de Yakut di-
lindeki birincil uzun ünlülerin düzenli biçimde Türkmencede de korunmuş oldu-
ğu gerçeği tümüyle ortaya çıkmıştır. 

Bundan sonra Räsänen Macarcaya Eski Bulgar Türkçesinden geçmiş uzun 
ünlülü sözcükleri incelemiş, bu sözcüklerin Türkmence ve Yakutça karşılıkları-
nın da düzenli olarak uzun ünlülü olduğunu göstermiştir (1937). Räsänen’den 
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bir yıl sonra da Ligeti’nin Türkçedeki birincil uzun ünlüler sorununu kendisine 
kadar görülmemiş bir derinlik ve genişlikle ele alan (“Les voyelles longues en 
turc”, JA 1938) adlı ünlü araştırması yayımlanmış ve Ana Türkçedeki birincil 
uzun ünlüler sorunu böylece kesin olarak çözümlenmiştir. 

Son olarak, 25 yıl kadar önce Doerfer tarafından yeniden keşfedilen Halaç-
çada da birincil uzun ünlülerin düzenli biçimde korunmuş olduğu anlaşılmış ve 
Böhtlingk’in geçen yüzyıl ortalarında yalnız Yakutça verilere dayanarak ileri 
sürdüğü görüş bir kez daha doğrulanmıştır. 

Şimdi biraz da Türk dilbilimi araştırma ve çalışmaları bakımından çok 
önemli olan bu sorunun bizdeki durumuna, nasıl karşılandığına ve çalışmalarda 
uygulanıp uygulanmadığına değinmek istiyorum. 

Türkiye’de Türk dilbilimi çalışmaları, konuşmamın başlarında da belirttiğim 
gibi, ünlü Alman Türkologu W. Bang’ın öğrencisi olan hocam Rahmeti Arat’ın 
1930’lu yılların ortalarında İstanbul Üniversitesine gelmesi ile başlamıştır. An-
cak, Rahmeti Arat, Radloff-Bang Türkoloji okuluna mensuptu. Bu nedenle de bi-
rincil uzun ünlülere inanmıyordu. Üniversitede öğrencisi olduğum yıllarda 
(1946-1950) onun Ana Türkçedeki birincil uzun ünlülerden söz ettiğini hiç ha-
tırlamıyorum. Çünkü ne Arat ne de öbür Türk dili hocaları Yakutçada ve Türk-
mencede, dolayısıyla da Ana Türkçede birincil uzun ünlüler bulunduğuna inan-
mıyorlardı. Yıllar sonra “Ana Türkçede Asli Uzun Ünlüler” adlı doçentlik tezimi 
savunmak için İstanbul’da sınava girdiğimde de durumda bir değişiklik görme-
dim. Jüri üyelerinin (A. Caferoğlu, S. Çağatay, S. Buluç, F. Timurtaş ve Z. Kork-
maz) hiçbiri tezime inanmıyordu. Hattâ savunmam sırasında S. Çağatay bir ara at 
“horse” sözcüğü ile āt “ad” sözcüğünün aslında bir ve aynı olduğunu bile iddia 
etmişti! Tez savunmamda dinleyici olarak hazır bulunan Doç. M. Ergin’in de oda-
dan çıktıktan sonra bana “Türkmencedeki uzun vokaller asli olamaz; bunlar 
Farsçanın tesiri ile sonradan uzamıştır.” dediğini de çok iyi hatırlıyorum. Oysa, 
Batıda çoktan bilindiği gibi, birincil uzun ünlüler yalnız Türkmencede değil, 
İran’dan binlerce kilometre uzakta yaşayan ve yaşamları boyunca hiçbir İranlı 
görmemiş olan Yakutların dilinde de düzenli olarak korunuyordu. Ancak, karşı-
laştırma yöntemi ile ortaya çıkan bu bilimsel gerçeği Ergin’e anlatmak ve kabul 
ettirmek imkansızdı. 

 
Yanlış Türetme Açıklamaları 
Ana Türkçede birincil uzun ünlüler bulunduğunu bilmeyen ya da bu bilimsel 

gerçeği kabul etmeyen bir dilci ya da Türkolog doğal olarak yanlış türetme açık-
lamaları yapacaktır. 

Nitekim böyle biri, yıllarca bu fakültede ders vermiş bir Türk dili profesörü, 
1970’te yayımlanan “Türkçenin yapısı ve eşsesli ikili kökler” başlıklı bir yazısın-
da kısa ünlülü art- eylemi ile aslında uzun ünlülü art sözcüğünü (Trkm. ārt “ar-
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ka”, Yak. ārtık “dağ beli”), kısa ünlülü sal- eylemi ile aslında uzun ünlülü sal söz-
cüğünü (Trkm. sāl, Yak. āl “gemi”), kısa ünlülü taş “dış” sözcüğü ile aslında uzun 
ünlülü taş- eylemini (Trkm. dāş- “taşmak”), kısa ünlülü uç- eylemi ile aslında 
uzun ünlülü uç sözcüğünü (Trkm. ūç, Az. uç), kısa ünlülü geç- eylemi ile aslında 
uzun ünlülü geç sözcüğünü (Trkm. g ç, Az. geç) bir ve aynı saymıştır (Vecihe 
Hatiboğlu, Türk Dili, Ankara 1970). 

Birincil uzun ünlülere inanmayan M. Ergin de gramerinde Türkçe gece söz-
cüğünün geç- eyleminden geldiğini söyler (TDG, 1972, s. 64). Oysa geç- eylemin-
deki /e/ kısa, gece sözcüğünün ilk hecesindeki /e/ ünlüsü ise aslında uzundur. 
Nitekim bu sözcük birincil uzun ünlülerin korunduğu Türkmencede g ce, Yakut-
çada kiehe (<kiese<*kēçä) Halaççada da k eçä ve kiēçä biçimlerindedir. 

Birincil uzun ünlüler sorununa yaklaşımı Hatiboğlu ve Ergin’in yaklaşımla-
rından pek farklı olmayan Zeynep Korkmaz da bir yazısında Türkçe için (<Eski 
Türkçe üçün) sözcüğünün uç sözcüğünden geldiğini ileri sürmüştür. Ona göre ET 
üçün daha eski bir uçun biçiminden geliyormuş; bu da aslında uç adı+3. kişi iye-
lik eki /ı/+araç durumu eki /n/den oluşuyormuş. Eski Osmanlıca metinlerde ge-
çen “nedeniyle, yüzünden, için” anlamlarındaki ucından sözcüğünden esinlenen 
bu türetme doğru olamaz. Çünkü, ET üçün sözcüğündeki önses /ü/ ünlüsü kısa, 
uç sözcüğündeki /u/ ünlüsü ise aslında uzundur. Bu durum uç sözcüğündeki 
/ç/nin iki ünlü arasında /c/ye dönüştüğü halde üçün>için sözcüğündeki /ç/ ün-
süzünün değişmeden kalmış olmasından anlaşılır. 

Yine başka bir yerli Türkolog, haydi adını da vereyim, soyaddaşım Ş. Tekin, 
Hatiboğlu’ndan 20 yıl sonra, Tarih ve Toplum dergisinde yayımlanan bir yazısın-
da “yazı yazmak” anlamındaki yaz- eyleminin “yanılmak, günah işlemek” anla-
mındaki Eski Türkçe yaz- eylemi ile bir ve aynı olduğunu ileri sürdü (Ş. Tekin, 
Tarih ve Toplum, Ocak 1991). Bu türetme de doğru olamazdı; çünkü “yazı yaz-
mak” anlamındaki yaz-eylemi aslında kısa /a/ ile, “günah işlemek” anlamındaki 
yaz- eylemi ise aslında uzun /a/ iledir (Trkm. yāz-, Yak. s s- “hedefe isabet et-
memek”). 

Bu türetmenin daha da ilginç yanı Ş. Tekin’in bu iki eylemin anlamları ara-
sındaki büyük farkı ortadan kaldırmak ve iki anlamı yaklaştırmak için yaptığı 
açıklamadır. Öyle ya, “günah işlemek” anlamındaki bir eylem nasıl oluyor da “ya-
zı yazmak” anlamını kazanabiliyor? Ş. Tekin bakın bunu nasıl açıklıyor: “Yazı 
yazmak” anlamındaki eylem Eski Türkçede yoktur, MK’da da Oğuzca olarak ka-
yıtlıdır. Öyle ise eylem bu anlamı Oğuzlar müslüman olduktan sonra kazanmıştır. 
Bilindiği gibi, İslam inancına göre insanların sol omuzlarında işledikleri günahla-
rı yazan melekler oturur. İşte “günah işlemek” anlamındaki eylemin müslüman 
Türklerde “yazı yazmak” anlamını kazanması bu inançtan, yani sol omuzlarda 
oturan meleklerin işlenen günahları yazmalarından kaynaklanmıştır! 
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Ş. Tekin’in kısa ünlülü yaz- eyleminin “günah işlemek” anlamındaki uzun 
ünlülü yāz- eylemi ile bir ve aynı olduğunu kanıtlamak için yaptığı bu talihsiz 
açıklamanın da pek ise yaramadığını söylemeye gerek yoktur. 

 

Dilde fonetik çifte biçimler yoktur 

Genel dilbiliminin başka bir ilkesi de şudur: Dilde seslik yani fonetik çifte bi-
çimler (phonetic doublets) yoktur. Bunun anlamı da şudur: Dilde bir sözcük iki 
farklı biçimde gelişerek iki ayrı biçim oluşturamaz. 

Ben Ş. Tekin’in az önce sözünü ettiğim yaz- eylemi üzerine yazdığı yazıyı 
eleştirince (“Yazı yazmak günah işlemek değildir”, Tarih ve Toplum, Ocak 1991) 
o da beni hemen yanıtladı ve bu yazısında “Uzun ünlüler meselesinin henüz ta-
mamıyla halledilmemiş olduğunu” söyleyerek bu kez şu savunmayı yaptı: “Dil 
belki de yaz- ‘günah işlemek’ fiiline yüklenen ikinci manayı, yani ‘yazı yazmak’ 
kavramını, aslındaki ‘hata etmek, günah işlemek’ manasından ayırt edebilmek 
için bu ünlüyü kısaltmıştır.” (Tarih veToplum, Nisan 1991). 

Sayın Ş. Tekin’in bu yeni tezi de Radloff’un tezi gibiydi. Çünkü, onun gibi, 
dilde anlam karışmalarını önlemek amacıyla bilinçli ses değişmeleri yapılabile-
ceğine inanıyordu. Ş. Tekin yeni tezini kanıtlamak için bu kez ET edgü “iyi” ‘söz-
cüğünün Kazan Tatarcasında iyi ve izgi gibi iki farklı biçimi olduğunu ileri sürdü. 
Ona göre birinci sözcük “normal bir inkişaf yolu takip edip günlük dilde ‘iyi’ ma-
nasında kullanıldığı halde, izgi şekli teknik bir terim olarak ‘aziz ve mukaddes’ 
manasında az veya çok ET’deki şekli aksettirmektedir.”. 

Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere, Sayın Ş. Tekin bu kez de ET edgü sözcüğü-
nün Tatarcada iki farklı gelişme göstermiş olduğu gibi dilbilimi ilkelerine aykırı 
bir görüş ileri sürüyordu. Ben de ona hemen şu yanıtı verdim: “Bir kez Kazan 
Tatarcasında iyi diye bir sözcük yoktur, ige vardır; hattâ bu da yoktur, bundan 
türemiş igelek “iyilik, hayır, fayda” sözcüğü vardır ve ige Eski Türkçe adgü söz-
cüğünün Tatarcadaki beklenen gelişmiş biçimidir. İkinci izgi sözcüğüne gelince, 
bu sözcük öz Tatarca olmayıp Tatarcaya eski yazı dilinden, 14. yüzyıl Harezm 
Türkçesinden alınmış bir aydın ödünçlemesi (learned borrowing) ya da kitabi 
(literary) bir ödünçlemedir! 

Ayrıca, Halaçça Doerfer tarafından yeniden keşfedileli nerdeyse 25 yıl olu-
yor. Birincil uzun ünlülerin Yakutça ve Türkmenceden başka Halaççada da dü-
zenli olarak korunduğu ya da ikizleştiği anlaşıldıktan bunca yıl sonra Ş. Tekin’in 
nasıl hala “Uzun ünlüler meselesi henüz tamamıyla halledilmemiştir.” diyebildi-
ğini anlamak da mümkün değildir. Arkaik bir özellik üç akraba dilde düzenli ola-
rak korunmuş ise bunun ana dile ait olduğundan hala nasıl şüphe edilebilir? 
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Ötümlüleşme (Voicing) 

Uzun ünlüler konusunu çok uzattım galiba! Şimdi biraz da birincil ya da 
ikincil uzun ünlülerin neden olduğu bir ses değişmesinden kısaca söz etmek ve 
bu olayın yerli Türkologlarca nasıl açıklandığına, daha doğrusu nasıl açıklana-
madığına (!) birkaç örnek vermek istiyorum. 

Batıda bu yüzyılın başlarından beri bilindiği gibi (Vilh. Grønbech, Forstudier 
til turkisk lydhistorie, Kopenhag 1901), Türkçede sonradan kısalan uzun ünlüler 
ötümlüleşme (voicing) denilen ses değişmesine neden olmuş, kendilerinden 
sonra gelen /p, t, k, ç/ ünsüzlerini sırasıyla /b, d, c, ğ/ya değiştirmişlerdir: 
kāp>kab-ı, āt>ad-ı, ākar->ağar-, kȫker->göğer-, āçık->acık- vb. gibi. Başka bir 
deyişle, bu olay Türk dilbiliminde ilk kez Grønbech’in ortaya koyduğu bir 
conditioned sound-change, yani “şartlı bir ses değişmesi”dir ve birincil uzun ün-
lülerin saptanması bakımından çok önemlidir. 

Ancak bu şartlı ses değişmesinden haberi olmayan bir Türkolog birincil 
uzun ünlülerden sonra gelen patlayıcı /p, t, q, k/ ünsüzleri ile katışık /ç/ ünsü-
zünün Türkçede ünlülerarası durumda sırasıyla /b, d, ğ/ ve /c/ye değişmesini de 
açıklayamaz ve nedeni belli bu ses değişmesi için tümüyle bilimdışı açıklamalar-
da bulunur. İşte bu gibi açıklamalar için birkaç örnek vermek istiyorum. Yine M. 
Ergin’den başlayacağım: 

1. “Türkçede kelime sonunda bulunan /ç, q, k, p, t / konsonantları iki vokal 
arasında kalınca sedalılaşır ve yumuşarlar: ağaç-ı>ağacı, dip-e>dibe, ge-
çit-i>geçidi. Bu değişmenin sebebi sedasız konsonantı iki yanındaki vokallerin 
seda bakımından kendilerine benzetmeleridir.” (Ergin, TDG, s. 63). 

Bu açıklamada iki ayrı ötümlüleşme olayı karıştırılmış, birlikte ele alınmış-
tır. Çünkü tek heceli sözcüklerin sonundaki ötümlüleşme uzun ünlüler nedeniy-
ledir: *tǖp>Türk. dip, fakat dib-i, dib-e. Çok heceli sözcüklerin sonundaki ötüm-
lüleşme ise Türkçede emlak, hukuk, infilak vb. gibi birkaç alıntı sözcük dışında 
genel kuraldır. 

2. “Türkçede ancak bazı tek heceli kelimelerle karışıklığa meydan verecek 
kelimelerde ve bazı isimlerde sondaki bu konsonantlar değiştirilmez. Fiil kökle-
rinin sonunda ise bu konsonantlar nadir olarak ve ancak fiil kökü unutulursa ve-
ya yapılan yeni kelime fiil kökünün manasından çok uzaklaşırsa sedalılaşır ve 
yumuşarlar: kuçak>kucak, geç-e>gece gibi.” (Ergin, TDG, s. 64). 

Bu örneklerden birincisinde, kucak örneğinde, birincil /ç/ ünsüzünün /c/ye 
değişmesi eylem kökünün unutulması nedeniyle değil, Türkçede kūç- eylemin-
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deki /u/ ünlüsünün aslında uzun olmasındandır (krş. Yak. kūs-). İkinci örnek ise, 
daha önce de belirttiğim gibi, yanlış bir türetmedir. Türkçe gece sözcüğü geç- ey-
leminden gelmiş olamaz; öyle olsaydı gece değil geçe olurdu! 

3. “Ad kelimesi de aslında at şeklinde idi. Fakat hayvan at ile karışmasın diye 
ad yazılıp söylenmektedir.” (TDG, s. 133). 

Dilde eşsesli iki sözcük karışmasın, ayırt edilsin diye seslik değişme olmaz. 
Ses değişmelerinin nedeni yine seslik yani fonetiktir! 

Ş. Tekin de bu konuda Ergin gibi düşünüyor ve at “horse” sözcüğü ile Eski 
Türkçede aynı biçimde yazılan fakat daha sonra Türkçede ad biçimini alan at “ad, 
isim” sözcüğü için “Dil bunları birbirinden ayırmış pek âlâ...” diyor (Tarih ve Top-
lum, Nisan 1991). 

Görüldüğü gibi, M. Ergin ve Ş. Tekin nedeni çoktan beri bilinen bu şartlı ses de-
ğişmesi için sesbilimdışı nedenler göstermektedirler. Bir kez daha belirteyim ki dil-
de eşsesli sözcüklerin birbirine karışmalarını önlemek için bilinçli ses değişmeleri 
olmaz. Ses değişmeleri, Saussure’ün yıllar önce belirtmiş olduğu gibi, fonetik olma-
yan bütün etkenlerden, anlamdan, kullanış sıklığından, eşseslilikten ve başka her 
şeyden tümüyle bağımsızdır. Ses değişmelerinin nedeni yine fonetiktir. 

Sayın Korkmaz’ın ET uçun (Türkçe için) sözcüğünü uç sözcüğünden getiren 
türetme denemesinden de az önce söz etmiştim. Korkmaz bu türetmeyi yapar-
ken uç sözcüğündeki /ç/ ünsüzünün bu nedenle ünlülerarası durumda /c/ye de-
ğiştiği gerçeğini hiç kuşkusuz bilmiyordu. Nitekim onun “yumuşama” dediği 
ötümlüleşme olayı için yaptığı en son açıklama da bunu göstermektedir. Kork-
maz “yumuşama” adını verdiği bu ses değişmesi için şöyle diyor: “Yumuşama: 
Son sesinde tonsuz ünsüz bulunduran kelimelerin ünlüyle başlayan bir ek aldık-
larında tonlu duruma gelmeleri. Bu olay Türkçenin bu durumdaki her kelimesi 
için geçerli değildir. Ünsüzün niteliğini koruması veya tonlulaşarak yumuşaması 
kelimenin bünyesindeki ünlülerin özellikleriyle ilgili olmalıdır: dip/dibi / dibin; 
uç/ucu/ucun; ağaç/ağaca/ağacın; gömlek/gömleği/gömleğe; yurt/yurdu vb.” 
(Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK yayınları: 575, Ankara 1992). 

Görüldüğü gibi, Korkmaz da bu açıklamasında tek heceli sözcüklerdeki 
ötümlüleşme olayı ile çok heceli sözcüklerdeki ötümlüleşmeyi birlikte ele alıyor 
ve doğal olarak yanılıyor. Ağaç, gömlek vb. gibi çok heceli sözcüklerin sonların-
daki /p, t, k, ç/ ünsüzlerinin ünlülerarası durumda ötümlüleşmesi, emlak, infilak, 
hukuk vb. gibi birkaç yabancı sözcük dışında, Türkçede genel kuraldır, uzun ün-
lülerle ilgisi yoktur. İlk hece sonunda ya da ikinci hece başındaki ötümlüleşme 
ise şartlıdır ve önceki ünlünün aslında uzun olmasından kaynaklanır. Bu nedenle 
Sayın Korkmaz’ın bu iki farklı ötümlüleşmeyi, Ergin gibi, birleştirmesi yanlıştır. 
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Karşılaştırma yöntemi bilinmez ya da uygulanmazsa bir dilci sayısız yanlış 
açıklamalar yapar. Örneğin Banguoğlu şimdiki TDK tarafından iki kez yayımla-
nan (1986, 1990) Türk Dili Grameri’nde sözbaşında y- türemesi için şu örnekleri 
vermiştir: ılan>yılan, ılduz>yıldız, ılkı>yılkı, ut->yut- (s. 67). Bu örneklerdeki 
bütün gelişme oklarını tersine çevirmek gerekir. Çünkü /y/li biçimler eski, 
/y/siz biçimler yenidir! 

Korkmaz da aynı yanlışları yapar. Örneğin ona göre yiğit sözü aslında igit bi-
çiminden gelir (!): igit>yiğit (Gramer Terimleri Sözlüğü, s. 163). Yine ona göre 
Anadolu ağızlarındaki çökürge sözcüğü de yazı dilimizdeki çekirge’den geliyor-
muş: çekirge>çökürge (s. 175). Çekirge’den çökürge biçiminin çıkmayacağı çok 
açıktır. Çünkü ilk hecedeki /e/ ile ikinci hecedeki /i/nin yuvarlaklaşması için 
hiçbir seslik neden yoktur. Ne dudak ünsüzü var, ne de yuvarlak bir ünlü var. Bi-
ze bu yuvarlaklaşmalara neden olacak bir yuvarlak ünlü gerekmektedir. Günü-
müzden uzaklaşıp biraz eskilere gidersek böyle bir ünlü bulabiliriz. Nitekim bu 
yuvarlak ünlüyü sözcüğün bildiğimiz en eski biçimi olan çekürge biçiminde bulu-
ruz: Sözcük MK’da ikinci hecesi yuvarlak ünlülü olarak çekürge’dir. İşte Anadolu 
ağızlarındaki çökürge biçimi sözcüğün bu en eski çekürge biçiminden gelir, yazı 
dilindeki çekirge’den değil!  
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Bu konuşmamda Gazi Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarından oluşan 
Türk Dili Kitapları Hazırlama Komisyonu’nca hazırlanmış “Türk Dili” ders kitap-
ları ile yine aynı üniversite elemanlarından oluşan Edebiyat Kitapları Hazırlama 
komisyonunca hazırlanmış “Türk Edebiyatı” ders kitaplarından birkaçını ele ala-
rak bazı eleştirilerde bulunmak istiyorum. 

 
l. Türk Dili Ders Kitapları 

Gazi Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarından oluşan tam 25 kişilik bir 
ekipçe (bunların adları bir tam sayfaya zor sığmış!) hazırlanan ve “Türk Dili” 
adını taşıyan birinci kitap üç bölümden oluşuyor. I. Bölüm “Çeşitli Yönleriyle Dil”. 
II. Bölüm “Türkiye Türkçesi”. III. Bölüm de “İmla Kuralları ve Noktalama İşaretle-
ri” başlıklarını taşıyor. 

I. Bölümde “Dil Nedir?”, “Dilin Önemi ve Özellikleri. “Dilin Millet Hayatındaki 
Yeri ve Önemi”, “Dil-Kültür Münasebeti” (neden “Dil-Kültür İlişkisi” ya da ‘İlişkileri” 
değil de “Münasebeti”?) ve “Dil Bilgisinin Bölümleri” gibi alt bölümlere ayrılmış. Her 
alt bölüm de bir metin örneği ile başlıyor. “Dil Nedir?” başlıklı birinci altbölüm için 
Cemil Meriç’ten alınan ve üç kısa paragraftan oluşan metin örneğinde şu sözcükler 
var: “tabiat, tahakküm, unsur, seyyale, mutileşmek, ebedi, vuslat, buut...”. Ancak me-
tinde geçen kelimeleri açıklayan “Kelimeler” bölümünde tabiat, unsur ve ebedi söz-
cükleri yok! Buna karşılık metinde geçmeyen nüans sözcüğü var. Ancak o da “ince 
fark” olarak değil de, yanlış olarak, “fark” diye açıklanmış! 

Birinci dersin bence en önemli yanlışı dilin tanımıdır. 11. sayfada dil şöyle 
tanımlanıyor: “Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıta, kendi kanun-
ları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda 
atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi ve seslerden meydana gelmiş sosyal bir ku-
rumdur.” Hemen belirteyim ki M. Ergin’den alınan bu dil tanımı yanlış ve çelişki-
lidir. Yanlıştır, çünkü dil “canlı bir varlık” değildir. Çelişkilidir, çünkü dilin “canlı 
bir varlık’’ olduğu söylendikten sonra onun aynı zamanda “sosyal bir kurum” ol-
duğu belirtiliyor. Bir şeyin hem “canlı bir varlık” hem de “sosyal bir kurum” ola-
mayacağı gün gibi açıktır. 

Bu yanlış ve çelişkili dil tanımını hiçbir gerçek dilbilimci kabul etmez, ede-
mez. Dil gerçekten töreler, hukuk, din ve dinsel törenler vb. gibi bir toplum ku-
rumudur. Saussure dili şöyle tanımlamıştır: “Dil, bir toplum kurumu, nesne ve 
kavramları gösteren bir işaretler sistemidir.” Dilin daha doğru tanımını ise Edgar 
Sturtevant yapmıştır: “Dil, bir insan topluluğu bireylerinin işbirliği yapmalarını 
ve karşılıklı eylemde bulunmalarını sağlayan keyfi ya da nedensiz, bir ses işaret-
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leri sistemidir.” Bu tanımın en önemli kısmı dilin “keyfi ya da nedensiz bir ses 
işaretleri sistemi” olduğudur. Çünkü, modern dilbiliminin kurucusu Saussure’ün 
de çok haklı olarak belirttiği gibi “Sınırın bu tarafında Ochse diye adlandırılan 
hayvan öbür tarafında boeuf diye adlandırılır.” 

Dilin canlı bir varlık olduğu yargısı 13. sayfada da yineleniyor ve buna kanıt 
olarak da alaimisema kelimesinin artık kullanılmadığı, onun yerini “gök kuşa-
ğı’na bıraktığı söyleniyor: “alaimisema kelimesi ölü bir kelime. Onun yerini bu 
gün gök kuşağı kelimesi almış durumda.” (s. 13). 

Bu açıklamadan bu değişikliği dilin kendi başına yapmış olduğu gibi bir so-
nuç çıkıyor ortaya. Oysa bu değişmenin kendiliğinden değil, dili konuşanlarca, 
yani ona karışılarak yapıldığı gerçeği, yani dil devrimi gerçeği, gözardı ediliyor. 

Bu açıklamada bugün sözcüğünün bu gün biçiminde ayrı yazılması da yan-
lıştır. Çünkü ayrı yazıldığında, bu, örneğin İngilizce “today, present day” anlamı-
na değil de “this day” anlamına gelir ve geçmişteki belirli bir günü işaret etmek 
için kullanılır: Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Bu gün bütün yurtta 
bayram olarak kutlanır.” 

14. sayfada Orhon yazıtlarından alınma dört cümle ile biri Türkmence öbürü de 
Kırgızca iki cümle var. Orhon yazıtlarından alınan cümlelerde bodun sözcüğü yanlış 
olarak budun okunmuştur. Bu sözcüğün “millet” olarak çevrilmesi de yanlıştır. Çünkü 
bodun sözcüğü “kabile” demek olan Eski Türkçe bod sözcüğünün çoğuludur ve “boy-
lar, kabileler, halk” demektir. Eski Türklerde “millet” kavramı yoktu. Bu da çok doğal-
dır; çünkü “Millet” kavramı, bilindiği gibi, ünlü Fransız tarihçisi ve filozofu Ernest Re-
nan tarafından 19. yüzyılda ortaya atılmış yeni bir kavramdır. 

Türkmence cümleye gelince, şöyle yazılmış: Bizin oba demir yoldan uzakda 
yerleşyer “Bizim obamız demir yoldan uzakta bulunuyor”. Bu kısa cümlede dört 
yazım yanlışı, bir de çeviri yanlışı vardır: l) “Bizim” anlamındaki ilk sözcük bizin 
değil, geniz /n/si ile biziñ olacaktır; 2) oba sözcüğü uzun /o/ ile ooba biçiminde 
olacaktır; 3) yoldan sözcüğü uzun /o/ ile yooldan olacaktır; 4. yerleşyer sözcü-
ğünün son hecesindeki /e/ ünlüsü açık ve uzun bir /ä/ olacaktır (yerleşyäär). 
Çeviri yanlışına gelince, Türkmence ooba sözcüğünün anlamı “oba” değil 
“köy”dür! 

Türkmenceye Türkmen Türkçesi, Kırgızcaya Kırgız Türkçesi demek de yan-
lıştır... Çünkü bunlar birer Türk dilidir. Bunları böyle adlandırmak Fransızcaya 
“Fransız Latincesi”, İtalyancaya “İtalyan Latincesi” demek gibi olur! 

Kitapta bu gibi yanlışlar sürüp gidiyor. Birkaç yanlışa daha değinip başka bir 
konuya geçmek istiyorum. 
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Türkçede uzun ünlü bulunmadığı söylendikten sonra bir yerde şöyle denili-
yor: “var ol ve yarın kelimelerindeki a’lar da çoğunlukla uzun söylenir. Ancak, bu 
kelimelerde gerçekte bir uzunluk yoktur.” (s. 22). 

Burada var ol sözcük öbeğine, hattâ cümlesine, “kelime” denilmesine haydi 
bir şey demeyelim, ama bu söz öbeğinde var sözcüğünün uzun /a/ ile söylenmesi 
bir gerçeğe dayanıyor. O gerçek de bu sözcükteki /a/nın aslında uzun olmasıdır 
(krş. Trkm. baar, Yak. baar). Yani Eski Türkçe baar sözcüğünün uzun /a/ ünlüsü 
Türkçede kısalmış, ama var ol söz öbeğinde bu uzunluk kendini korumuştur. Yeri 
gelmişken anımsatalım. Birincil ünlü uzunluğu bir de “yabancı diyar” anlamında-
ki yad el söz öbeğinde kendini korumuştur: yaad el. 

28. sayfada ünlü uyumuna girmeyen (kitapta bunlardan “kalınlık-incelik 
uyumunu bozan ekler” diye söz ediliyor) ekler arasında doğru olarak -daş eki de 
anılıyor ve örnekler veriliyor: dindaş, meslektaş (s. 28). Ancak birkaç sayfa sonra 
eylemlerin “iştaşlık” çatısını kuran -ş- ekinden “işteşlik (ortaklaşma) eki” diye 
söz ediliyor! 

40. sayfada adlardan eylem türeten -ar-, -er- ekinden söz edilirken “Çoğun-
lukla renk isimlerinden fiiller yapar.” deniliyor ve şu örnekler veriliyor: mor-ar-, 
baş-ar-, göğ-er- (gök-er-), yeş-er- (yaş-ar-), ev-er-. 

Burada da birkaç önemli düzeltme yapmak gerekiyor: l) Kitapta öbür ekle-
rin bütün biçimleri verildiği halde burada bu yapılmamış, ekin ünlüsüz -r- biçi-
minden (örneğin kara-r-) söz edilmemiştir; 2) verilen örneklerden ikisinin, ba-
şar- ve ever- eylemlerinin yeri burası değildir; çünkü bunlar morar-, göğer- ve 
yeşer- gibi geçişsiz değil, geçişli eylemlerdir ve öbürleri ile bir torbaya girmez! 
Gerçek şu ki burada eşsesli iki ayrı ek karşısındayız. (Dilde nasıl eşsesli sözcük-
ler varsa eşsesli ekler de vardır!). Eski Türkçe -gar-/-ger- ekinden gelen bu ikinci 
ek için ayrı bir madde başı yapılması gerekirdi. 

Aynı sayfada “birkaç örneği bulunan fiilden isim yapan eklerden bazıları 
şunlardır” deniliyor ve deli-r-, garip-se-, gec-i-k- vb. gibi eylem örnekleri verili-
yor. Açıkça görülüyor ki burada “isimden fiil yapan” denileceği yerde yanlışlıkla 
“fiilden isim yapan” denilmiş! Diyelim ki bu bir kalem sürçmesidir. Ama 7 kişilik 
bir yazar grubu tarafından yazılan ve 6 kişilik bir “üst kurul”, 3 kişilik bir “yü-
rütme kurulu” ve 11 kişilik bir danışma kurulu tarafından da denetlenen ya da 
denetlenmiş olması gereken bir ders kitabında böyle kalem sürçmesi olur mu. 
Oluyormuş demek ki! Peki bu örnekler arasındaki çağ-ı-r- eylemine ne demeli? 
Herhalde “devir, dönem” anlamındaki çağ ile bu çağır- eylemi arasında bizim an-
layamadığımız bir anlam ilişkisi var! 

43. sayfada da yanlışlar sürüp gidiyor. Burada eylemlerden ad yapan bir 
-tı/-ti/-tu/-tü ekinden söz ediliyor ve akın-tı, sıkın-tı, kurun-tu, üzün-tü gibi ör-



462  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

nekler veriliyor. Oysa Türkçede böyle bir ek yoktur. Bu gibi sözcükler eylem kök-
lerinden -(ı)ntı eki ile türetilmiştir! 

Aynı sayfadaki başka bir yanlış da eylemlerden ad türeten -t eki için verilen 
yoğur-t ve ög-ü-t sözcükleridir. Yazarlara göre yoğurt sözcüğü yogur- eylemin-
den, öğüt sözcüğü de öğ- eyleminden geliyormuş! Demek ki yoğurt süt yoğrula-
rak yapılırmış, öğüt de birini öğmek için söylenen söz ya da sözlermiş! 

İkinci kitap da yanlışlarla başlıyor ve yanlışlarla bitiyor. 

13. sayfada Hint-Avrupa dilleri ailesinin “Slav dilleri” koluna giren diller sa-
yılırken “Yunanca, Arnavutça ve Litvanca da bu kola giren dillerdir.” deniliyor. 
Oysa bu diller Slav dilleri değil, Hint-Avrupa dilleri ailesinin bağımsız kollarıdır. 

Aynı yerde Sami dilleri sayılırken Arapçadan sonra İbranice sözcüğü geçi-
yor. İbranice sözcüğü Arabice, Farisice gibi yanlış bir sözcüktür. Bu dilden ya İb-
rani ya da İbranca olarak söz edebiliriz. Aynı yerde geçen Libya Berber dilleri 
ibaresini de Libya-Berber dilleri biçiminde çizgi ile ayırmak gerekir. 

14. sayfada Altay Dilleri ailesi için şöyle deniliyor: “Bu aile içinde yer alan 
diller Türkçe, Moğolca, Mançuca ve Tunguzca’dır.” Buradaki dil adlarını “Türk 
dilleri, Moğol dilleri, Mançu-Tunguz dilleri” olarak düzeltmek gerekir. Çünkü 
bunların her biri bir değil birçok akraba dilden oluşan ayrı birer dil ailesidir. Mo-
ğol dilleri 7, Mançu, Tunguz dilleri 10, Türk dilleri de en az 18 dilden oluşur. Du-
rum böyle iken bu kitapların hiçbirinde “Türk dilleri” deyimine rastlanmıyor. 
Belli ki böyle bir ifade “bölücülük” ya da “parçalayıcılık” sayılıyor. 

15. sayfada “Türk Yazı Dilinin Devreleri” adlı bir şema var. Bu şemaya göre 
Türk yazı dilinin devreleri şunlarmış: Eski Türkçe devresi (-XIII. yüzyıl). Kuzey-
doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi devresi (XIII.-XIX. yy), Yeni yazı dilleri devresi 
(XX. yüzyıl). Bu bölümleme de yanlıştır. Bir kez bu şemayı “Türk yazı dilinin dev-
releri” değil,”Türk dilinin tarihi dönemleri” diye adlandırmak gerekir. Her dilin 
tarihi üç döneme ayrılır: Eski, orta ve yeni dönemler. Burada eski dönemle yeni 
dönem var, fakat orta dönem yok! Bunun yerine kullanılan “Kuzeydoğu Türkçe-
si” hem bu bakımdan hem de coğrafi bakımdan doğru değildir. Bu deyim ancak 
bugün Kuzey-Doğu Sibirya’da konuşulan Yakutça için uygun olabilir! 

Türk dilinin eski döneminde bir değil, iki yazı dili vardı: Orhon Türkçesi ve 
Uygurca. 

Orta Türkçe döneminde ise en az altı yazı dili vardı: Karahanlı Türkçesi (ll.-13. 
yy.), Harezm Türkçesi (14. y.), Çağatay yazı dili (l5.-17. yy.), Kıpçak yazı dili (l4.-l 6. 
yy.), Eski Anadolu Türkçesi 113.-15. yy.). Volga Bulgarcası (13.-14. yy.). 

“Yeni Yazı Dilleri Devresi” bölümünde şöyle deniliyor: “Çarlık Rusyası ve 
bilhassa Sovyet Rusya’nın uyguladığı siyaset sonucu Kuzeydoğu Türkçesi ortak 



Talat TEKİN  │  463 

 

yazı dili olmaktan çıktı. Bu yazı dili parçalanarak 10’dan fazla yazı dili meydana 
getirildi. Ayrıca XIX. ve XX. yüzyıla kadar yazı dili olarak kullanılmayan bazı Türk 
boylarının konuşma dilleri de yazı dili haline getirilerek 20 tane yazı dili ortaya 
çıkarıldı. Bunlar Azerbaycan, Gagauz (böyle!). Kırım Tatarcası, Kazan Tatar (böy-
le!), Başkurt, Nogay, Karakalpak, Malkar (böyle!), Kumuk, Kazak, Karakalpak, 
Türkmen, Özbek, Kırgız, Uygur, Hakas, Tuva, Altay, Çuvaş ve Yakut yazı dilleri-
dir.” Bu açıklamada birçok yanlış vardır. Bunları sıralayalım. 

1. Bir kez burada bir sayma yanlışı olduğu açıktır. Son olarak verilen 20 sa-
yısına daha önce Kuzeydoğu Türkçesinden çıkarıldığı söylenen 10’dan fazla yazı 
dili de eklenirse en az 30 sayısı elde edilir. Hani 30 tane Türk yazı dili? 

2. Orta Asya’da kullanılan ve yanlış olarak “‘Kuzeydoğu Türkçesi” diye ad-
landırılan Çağatay yazı dilini kimse ortadan kaldırmamış, bu yazı dili kendiliğin-
den tarihe karışmıştır. Bu da son derece doğaldır. Çünkü zaten yalnız Orta Asya 
Türk halklarının ortak yazı dili olan, bu bölge dışındaki Türk halklarınca bilin-
meyen ve kullanılmayan Çağatayca, bizim Osmanlıca gibi, artık Orta Asya Türk 
halklarınca bile anlaşılmaz olmuştu. Bu durumun doğal bir sonucu olarak ayrı 
ayrı bölgelerde yaşayan ve ayrı etnik adları olan Türk halkları kendi konuşma 
dillerini yazı dili yapmak istiyorlardı. Bunun etnik kanıtlarından biri 19. yüzyıl 
Tatar aydınlarından Kayyum Nasıri’nin şu sözleridir: “Biz Tatarbız; tilibiz hem 
Çağatay Törkisi ye ki Törkice tügil, Tatarça bula.”, yani “Biz Tatar’ız dilimiz de 
Çağatay Türkçesi ya da Türkçe değil, Tatarcadır.” İşte ünlü Tatar aydını Kayyum 
Nasıri böyle demiş ve yazıları ile Tatar yazı dilinin temellerini atmıştır. Dönem 
Çarlık Rusyası dönemidir ve ortada ne komünizm ideolojisi ne de Sovyet Devrimi 
vardır. Söz konusu olan yalnızca artık halk kitlelerince anlaşılmaz olmuş eski Ça-
ğatay yazı diline ve güneydeki Osmanlıcaya karşı haklı bir tepki olarak doğan Ta-
tar ulusçuluğu ve Tatarca sevgisi, yani ana dili sevgisidir. Bu sevgiyi, genç yaşta 
ölen Tatar şairi Abdullah Tukay şu dizelerle başlayan ünlü şiirinde çok güzel dile 
getirmiştir: İy tuğan til, iy matur til, ätkäm änkämning, tili/ Dönyada küp närsä 
bildim sin tuğan til arkılı (Ey anadil, ey güzel dil, ana-babamın dili/Dünyada çok 
şey bildim, sen ana dil sayesinde!). Özetle belirtmek gerekirse Kayyum Nasıri ve 
arkadaşlarının, 19. yüzyıl sonlarında başlattıkları bu hareket bizim Cumhuriyet 
döneminde Osmanlıcayı hiç yokmuş gibi yana bırakıp konuşma dilini temel ala-
rak başlattığımız Dil Devrimi hareketinden farksızdır. 

Kayyum Nasıri’nin geçen yüzyıl sonlarına doğru yaptığı yazı dili reformunu, on-
dan önce, geçen yüzyıl ortalarında Azerîlerin ünlü oyun yazarı Mirza Fethali Ahundov 
yapmış, oyunlarını Azerî Türkçesinin Baku diyalekti ile yazarak bugünkü Azerî yazı 
dilinin temellerini atmıştı. (Aslında Azerî Türkçesinin yazı dili olarak başlangıcı 13. ve 
14. yüzyıllara kadar gider: Hasanoğlu, Nesimi, Kadı Burhaneddin, Hatai vb.). Kazakça 
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da aynı yüzyılda ünlü Kazak şairi Abay Kunanbayev’in çeviri ve şiirleri ile yazı dili ol-
muştu. Türkmen yazı dilinin temellerini de 18. yüzyılda yaşamış Türkmen şairi 
Magtımgulı şiirlerini Türkmence söyleyip yazarak atmıştı. Kısaca belirtmek gerekirse, 
Tatarca, Kazakça, Türkmence ve Azerî Türkçesi Sovyet döneminden önce kendi şair ve 
yazarlarının çabaları ile bağımsız birer yazı dili olmuştu. Kırgızca, Altayca, Hakasça, 
Tuvaca, Yakutça, Çuvaşça vb. gibi öbür Türk dillerine gelince, bu çok farklı Türk dille-
rinin SSCB döneminde yazı dilleri yapılması da iyi olmuş, 20. yüzyıla kadar birer diya-
lekt olan bu dillerin sözlükleri ve gramerleri hazırlanmış, okullarda okutulmuş, kısaca 
bunların Rusçanın etkisi ile yok olup gitmeleri böylece önlenmiştir. Tümtürkçü 
(Pantürkist) yaklaşımlarla bu gelişmeleri olumsuz saymak, bir bölünme ve bir parça-
lanma saymak doğru değildir. Türkçeye çok yakın olan Azerî Türkçesini bile yazı dili 
olarak yok sayamaz, yok edemezsiniz. Bunu hiçbir Azerî kabul etmez. 

Bu Tümtürkçü yaklaşım üçüncü kitapta da sürüp gidiyor. Örneğin 13. sayfa-
da “Şive” başlığı altında şöyle deniliyor: “Bir dilin metinlerle takip edilen dönem-
lerinde ayrılan kollarına şive adı verilir. Şiveler arasında ses bilgisi, şekil bilgisi 
ve kelimeler bakımından birtakım farklılıklar vardır. Ancak bunlar çok büyük 
farklılıklar değildir.” Bu tanımdan sonra da şöyle devam ediliyor: “Çok geniş bir 
coğrafyaya yayılmış olan Türkçenin birçok şivesi vardır: Türkiye Türkçesi, Azer-
baycan Türkçesi, Kazak Türkçesi ve Kazan Türkçesi bunlardan bazılarıdır.” 

Burada bir terim kargaşası olduğu açıktır. “Şive” sözcüğü dilimizde “ağız” ve 
“diyalekt” anlamına gelir: Kastamonu şivesi, Kayseri şivesi gibi. Kazakçayı, 
Tatarcayı “şive” saymak dilbilimi açısından büyük bir yanlıştır. Ayrıca, Tatarcaya 
Kazan Türkçesi demek de çok yanlış bir adlandırmadır. Bu bizim Türkçemize “İs-
tanbul Türkçesi” ya da “Ankara Türkçesi” demek gibi bir şey olur! Ayrıca, bu ad-
landırmayı aklı başında hiçbir Tatar kabul etmez. Çünkü Tatarcanın en azından 
üç diyalekti vardır: Orta diyalekt, Batı ya da Mişer diyalekti, Doğu ya da Batı Si-
birya diyalekti. Bu Tatar diyalektlerinin herbirinin de birçok “şive”leri, yani 
“ağız”ları vardır. 

Aynı sayfada “Lehçe” başlığı altında da şöyle deniliyor: “Bir dilin metinlerle 
takip edilen dönemlerinden önce kendisinden ayrılmış olan kollarına lehçe adı 
verilir: Lehçelerde ses bilgisi, şekil bilgisi ve kelimeler bakımından asıl dilden 
çok büyük farklılıklar görülür. Meselâ Çuvaş ve Yakut (saha) Türkçeleri. Türkçe-
nin lehçeleridir. Çünkü Türkçenin ilk metinlerinin yazıldığı 8. yüzyıldan önce ana 
Türkçeden ayrılmışlar ve farklı bir gelişme göstermişlerdir.” 
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YUSUF HAS HACİP VE CAHİT SITKI TARANCI’DA GENÇLİK, YAŞLILIK VE ÖLÜM 
 

Geçip giden gençliğe acıma ve yaşlanma kaygısı, dolayısıyla da ölüm korkusu ve ya-
şama sevinci temasının Türk şiirine Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirleri ile girdiği söylenir. 
Gerçekten de çokları onun “Gençlik Böyledir İşte”, “Paydos”, “Korktuğum Şey”, “İnsan”, 
“Yalan Dünya”, “Akıbet”, “Öldük” ve özellikle de “Otuz Beş Yaş” adlı yapıtlarının şiirimiz-
de bu temayı işleyen ilk örnekler olduğu kanısındadır. Bunun başlıca nedeni de bence 
bizde Türk şiirinin Divan şiiri ile başladığı yolundaki yaygın düşüncedir. Oysa Türk şiiri-
nin başlangıcı çok daha eski tarihlere gider. Daha çok dinsel konuları ele alan 9. ve 10. 
yüzyıl Maniheist ve Budist Uygur şiiri örneklerini bir yana bıraksak bile dindışı konulan 
işleyen Türk şiirinin yine de 11. yüzyılın ikinci yarısı gibi oldukça erken bir dönemde, 
yani Karahanlılar döneminde, Kutadgu Bilig şairi Yusuf Has Hacip ile başladığını söyle-
yebiliriz. Gerçekten de Yusuf Has Hacip Türk şiir tarihinde bu temayı işleyen ilk şairdir. 

Bilindiği gibi, Yusuf Has Hacip ünlü yapıtı Kutadgu Bilig’i 1069 ya da 1070’te, yani 
elli yaşında iken, yazmaya başlamış ve bir buçuk yılda tamamlamıştır. 6520 koşadan ya 
da 13,040 dizeden oluşan Kutadgu Bilig, didaktik yani öğretici, bu nedenle de içtenlikten 
ve coşkudan uzak bir yapıttır. Ancak, yapıtın girişindeki bahar betimlemesi (63-80) ile 
yaşamın geçiciliğinden ve yaşlılıktan yakınan dizelerinde (359-379) şair bize içtenlikli 
ve coşkulu bir söyleyişle seslenir. Ayrıca, yapıtın sonunda şairin Kutadgu Bilig ile ilgisi 
olmayan üç uzun şiiri bulunmaktadır. Bunların birincisi “Yigitlikke Açıp Avıçgalıkın 
Ayur”, yani “Gençliğe Acımaktan ve Yaşlılığından Söz Eder” başlığını taşıyan ve 44 
koşadan oluşan (6521-6564) oldukça uzun bir şiirdir. Aruz’un feulün feulün feulün 
feulün ölçüsü ile yazılmış 44 koşalık bu kaside bence Türk şiir tarihinde yitip giden genç-
liğe acıma, yaşlılık kaygısı ve ölüm konularını işleyen ilk yapıt olmak niteliğini de taşır. 

4 Ekim 1910 doğumlu olan Tarancı “Otuz Beş Yaş” şiirini otuz beş yaşında iken, 
yani 1945’te yazmıştır. Buna göre, Yusuf Has Hacip’in 1069/1070 yıllarında elli yaşın-
da iken yazmış olduğu bu şiiri ile Tarancı’nın aynı temayı işleyen şiirleri arasında 875 
yıl gibi çok uzun bir zaman dilimi vardır. Yaklaşık dokuz yüzyıllık bir ara ile aynı tema-
yı ele alan bu iki şairin şiirleri arasında içerik, konuyu ele alış ve işleyiş bakımından il-
ginç benzerlikler olduğu kanısındayım. Bu yazıda iki şairin söz konusu yapıtlarını kar-
şılaştırıp bu ilginç benzerlikleri ortaya koymaya çalışacağım. 

 
l. Gençliğin çabucak geçişi ve geri gelmeyişi 
Yusuf Has Hacip “Yiğitlikke Açıp Avıçgalıkın Ayur” adlı şiirine şu güzel ben-

zetmeli dizelerle başlar: Yorığlı bulıt teğ yiğitlikni ıdtım/ Tüpi yel keçer teğ 
tiriğlik tükettim/ Esizim yiğitlik, esizim yiğitlik/ Tuta bilmedim men sini terk 
kaçıttım “Gençliği(mi) akıp giden bir bulut gibi elden kaçırdım. Kar fırtınasının 
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geçip gitmesi gibi (de) yaşamı(mı) tükettim. Yazık, ey gençliğim! Ey gençliğim, 
yazık! Tutamadım ben seni, çabucak kaçırdım!’’ (6521-6522). 

Yusuf gençliğin ve yaşamın çabucak geçip gittiğini, bunların ne kadar sıkı tu-
tulsa da er-geç elden kaçacağını Kutadgu Bilig’in giriş bölümünde de yalın bir 
deyişle şöyle vurgular: Küsüş tut yiğitlik, keçer sinde terk/ Kaçar bu tiriglik neçe 
tutsa berk (361) “Gençliği aziz tut, (onun değerini iyi bil), çünkü o çabuk geçer. 
Ne denli sıkı sıkıya sarılsan da bu yaşam (bir gün) senden kaçar!”. 

Tarancı, da, Yusuf’tan dokuz yüzyıl sonra, gençliğin çabucak geçip gitmeini 
“Gençlik Böyledir İşte” adlı şiirinde benzetmesiz ve mecazsız yalın bir deyişle 
şöyle dile getirir: Gençlik böyledir işte, gelir geçer/ Ve kırılır sonra kolun kana-
dın/ Koşarsın pencereden pencereye... 

Yusuf, söz konusu şiirinde daha sonra çabucak geçip giden gençliğine sesle-
nir ve ona yeniden geri gelmesi için yalvarıp yakarır: Yana kelgil emdi yiğitlik 
manga sen/ Ayada tutayın, ağı cüz töşettim “Yine gel şimdi, (ey) gençlik, bana 
sen! (Seni) avcumun içinde tutacağım (bu kez); (senin için oraya) ipekli kumaş-
lar döşettim! (6523). 

Tarancı da bir şiirinde Alaeddin’in lambasındaki sihirbaz cin gibi düşsel bir 
varlığa Beşiktaş’taki ilk sevgilisini kendisine getirmesini, çünkü gençliğini yeni-
den yaşamak istediğini söyler: Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaştan/ Yaşamak istiyo-
rum gençliğimi yeni baştan (Abbas). 

“Gençlik Böyledir İşte” adlı şiirinde de Tarancı gençlik günlerinin değerini 
iyi bilmediğini yalın bir deyişle belirttikten sonra kaçırdığı ilk bakışta önemsiz 
gibi görünen fakat aslında hiç de öyle olmayan birtakım küçük fırsatları art arda 
sıralar: Ah o kadrini bilmediğim günler!/ Koklamadan attığım gül demeti/ Eser-
ken yelken açmadığım rüzgar...” (Gençlik Böyledir İşte). 

Yusuf elinden kaçırdığı gençliğini boş yere her yerde arayıp durur; ne var ki bütün 
bu arayışlar boşunadır; geçip giden gençlik bir daha asla geri gelmeyecektir: Esiz, bu yi-
ğitlik kanı? kança bardı?/ Tilep bulmadım men neçe me tilettim (Yazık! Bu gençlik ner-
de, nereye gitti? Ne kadar aradım (ve) arattımsa da bulamadım (onu)!” (6524). 

Tarancı da “Otuz Beş Yaş” şiirinde ardından ne kadar yalvarılıp yakarılsa ve 
gözyaşları dökülse de, “delikanlı çağındaki cevher”in yani gençliğin bir daha geri 
gelmemek üzere gittiğinden yakınır: Delikanlı çağımızdaki cevher/Yalvarmak 
yakarmak nafile bugün/Gözünün yaşına bakmadan gider... 

 
2. Gençlik-yaşlılık sınırı ve yaşlılık belirtileri 

İnsan yaşlanınca beti benzi solar, yüzünde kırışıklar ve göz altlarında halka-
lar belirir, saçları ağarır ve zayıflar; kısaca, tüm güzellik gençlikle birlikte yitip 
gider. Yusuf bu durumu şu güzel benzetmeli ve mecazlı dizelerle dile getirir: 
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Esirkep açır men saña ay yiğitlik/ Kamuğ körkümi sen yırattıñ/ yırattım/ Ta-
mam erguvan teg kızıl meñzim erdi/ Bu kün za’feran urgın eñde tokıttım/ 
Yıparsıg kara başka kafur eşüdüm/ Tolun teg tolu yüz kayuka ilettim... “Seni yi-
tirdiğime öyle üzgünüm ki, ey gençlik! Sen, tüm güzelliğimi alıp gittin. (Gençken) 
betim benzim erguvan gibi kırmızı idi; bugün sanki yanaklarıma safran tohumu 
ekmiş gibiyim. Misk gibi kara başımı sanki (bembeyaz) kafur ile örttüm. Dolunay 
gibi dolgun yüzümü nerelere götürüp bıraktım?” (6528-6530). 

Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig girişindeki yaşlılığından söz eden dizelerde 
de gençliğin kırk yaşında bittiğini, bu yaşta gençliğin insanla esefleştiği yani ve-
dalaştığını söyler: Kimiñ kırkta keçse tiriğlik yılı/ Esefleşti erke yiğitlik tili “Ki-
min ömrü kırkı geçmişse gençlik onunla vedalaşmış demektir” (364). Yusuf bu 
dizeleri yazdığı zaman kırk yaşını çoktan aşmış, ellisine varmış bulunuyordu; bu 
nedenle saçları iyice ağarmıştı: Tegürdi maña elğin eliğ yaşım/ Kuğu kıldı kuz-
gun tüsi teg başım “Elli(nci) yaşım bana elini değdirdi; kuzgun tüyü gibi kara 
(saçlı) başımı kuğuya çevirdi!” (365). Yusuf’a göre altmış yaşına basan biri için 
de artık yaşamın hiç tadı tuzu kalmamıştır, onun yazı kışa dönmüştür: Kimiñ yaşı 
altmış tüketse sakış/ Tatığ bardı andın, yayı boldı kış “Kimin yaşı altmışı dol-
durmuş ise yaşamın tadı ondan gitmiş, onun yazı (artık) kışa dönmüştür.” (367). 

Tarancı’ya göre ise otuz beş yaş yolun, yani yaşamın yarısıdır, gençlik ile 
yaşlılığın sınırıdır. Tarancı “Otuz Beş Yaş” adlı şiirinde gençlikteki güzelliğini na-
sıl yitirdiğini şu dizelerle dile getirir: Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var?/ Benim 
mi, Allahım, bu çizgili yüz?/ Ya gözler altındaki mor halkalar?/ Neden böyle 
düşman görünürsünüz/ Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? 

Yusuf Has Hacip aynı şiirde gençliğini binlerce renkli çiçeklerin açtığı parlak 
ilkbahar mevsimine, ardından gelen yaşlılığını da çiçekleri kurumuş ve solmuş 
güz bahçelerine benzetir: Yaruk yaz teg erdim tümen tü çeçeklig/ Hazan mu 
tuşuttum kamuğnı kurıttım “Rengarenk çiçekli parlak ilk-bahar (mevsimi) gibi 
idim; güze mi rastladım (nedir), hepsini kuruttum!” (6531). Benzetmeleri sürdü-
ren Yusuf kayın ağacı gibi olan boyunun gençken ok gibi doğru ve düz olduğunu, 
yaşlılığında ise bir yay gibi eğrildiğini söyler: Kadıñ teg bodum erdi ok teg köni, 
tüz/ Ya teg eğri boldı, eğildim, töñittim “Kayın (ağacı) gibi boyum (bir) ok gibi 
doğru ve düz idi; (şimdi)yay gibi eğri oldu, eğildim, (onu) eğrilttim” (6532). 

Tarancı da aynı durumu benzetmesiz, yalın fakat çok etkili bir deyişle şöyle 
dile getirir: Zamanla nasıl değişiyor insan/ Hangi resmime baksam ben değilim/ 
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?/ Bu güler yüzlü adam ben değilim/ Yalandır 
kaygısız olduğum, yalan! (Otuz Beş Yaş). 
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3. Gençliği yaşamak 

Yusuf Has Hacip çabucak geçip gittiğinden yakındığı gençliğini acaba nasıl 
yaşamıştır? Bunu kendi dizelerinden öğreniyoruz: Yemek içmek erse yedim içtim ud 
teğ/ Tilek sürmek erse tümen toğ tozıttım/ Neçe kuşka avka avındım sevindim/ 
Uçar kuş teğ arkun ağımda kürettim/ Adaş koldaşımka sevüg can teğ erdim/ Yağım 
boldı erse tosun teğ soçıttım/ Tilek arzu birle yüğürdüm neçe men/ Kuturmış böri 
teğ ajunnı ulıttım/ Kişiğ tuttum aldım küçün yarmakın men/ Kimiğ serdim erdim 
kimi me açıttım “Yemeye içmeye gelince, sığır gibi yiyip içtim; dilek ve arzu ardında 
tozu dumana kattım. Pek çok kez kuş ve geyik avına çıktım, (bunlarla) mutlu oldum, 
sevindim; nice cins atlara bindim ve koşturdum. Arkadaşlarım için sevgili bir dost 
idim; düşmanlarımı ise haşarı bir tay gibi ürkütüp sıçrattım! Uzun süre dilek ve arzu 
ardında koştum; kudurmuş bir kurt gibi (tüm) dünyayı inlettim. İnsanları tutsak 
edip zorla paralarını aldım; kimini azarladım ve yerdim, kiminin de canını yaktım.” 
(6535-6537, 6542-6543). Ancak Yusuf gençlik yıllarındaki bu hoyratça davranışları 
ve geçip giden o günleri için şimdi çok üzgündür: Yava kıldım, esiz, tiriğlik avınçın/ 
Ökünç birle közde kanın yaş akıttım/ Kiçiglik keçürdüm, yiğitlik yitürdüm/ Künüm 
çalpıladım, özümni çökittim “Yaşamı(mı), ne yazık, boş yere harcadım; pişmanlıkla 
gözlerimden kanlı yaşlar akıttım. Çocukluğu geçirdim, gençliği yitirdim; günlerimi 
berbat ettim, kendimi çökerttim (6533-6534), Kayu tilve kılkı bolur munda tetrü/ 
Keçer künke avnıp tiriglikni ıdtım “Hangi delinin davranışları bundan (daha) ters 
olabilir? Geçici günlerle avunup yaşamı(mı) boşuna harcadım” (6545). 

Görüldüğü gibi, Yusuf şiirinde 11. yüzyılın ilk yarısında Orta Asyalı bir Türk 
delikanlısının yaşayabileceği türden deli-dolu bir gençlikten söz eder. Tarancı 
ise, doğal olarak. 20. yüzyılın ilk yarısında bundan çok farklı bir gençlik yaşamış-
tır. Hattâ onun için gençliğini tam anlamı ile yaşamamıştır da denilebilir. Gerçek-
ten Tarancı şiirlerinde gençlik yılları hakkında pek az şey söyler; gençliğini heder 
ettiği için de mutsuzdur: Dün gece ilk olarak ağladım/ Bekâr odamın pencere-
sinde/ Hani ev bark? Hani çoluk çocuk?/ Ne geçti elime bu hayatın/ Meyhane-
sinde kerhanesinde?/ Yatağım her gece böyle soğuk/ Saadet bu ömrün neresin-
de? (Bekâr Odası). 

Tarancı’nın anılacak doğru-dürüst bir “ilk aşk”ı bile olmamış gibidir. Onun 
ilk aşkı “hayal meyal”, belki de tek yanlı, yani tam anlamı ile yaşanmamış bir aşk-
tır ve otuz beş yaşında onun anısı bile artık şaire yabancı gelmektedir: Hayal me-
yal şeylerden ilk aşkımız/ Hatırası bile yabancı gelir. Şairin hayata birlikte başla-
dığı dostları ile de yolları birer birer ayrılmıştır; bu nedenle gençliğinde de zaten 
yalnız olan şairin bu yalnızlığı yıllar geçtikçe daha da artmıştır: Hayata beraber 
başladığımız/ Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir/ Gittikçe artıyor yalnızlığımız... 
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Ancak Tarancı yine de yaşıyor olmaktan mutludur ve bir gün bunca güzelliği 
bırakıp gideceği gerçeği, yani ölüm, hiç aklından çıkmaz: Her mevsimiyle insanı 
ayrı ayrı saran/ Bunca güzelliği nasıl bırakıp gideceğiz/ Yaman çalacak o 
çalmıyası saat yaman/ Geçmiş ola bir kez yumuldu mu gözlerimiz (Yalan Dünya).  

 
4. Ölümün kaçınılmazlığı 
Yusuf Has Hacip daha sonra bu dünyada bir sultan ya da imparator olsaydı 

bile, İskender gibi tüm dünyayı fethetmiş biri olsaydı bile, Nuh gibi uzun bir 
ömür yaşamış olsaydı bile, İsa gibi göklere ağmış olsaydı bile, Nuşinrevan gibi 
adalet ile ülke yönetmiş biri olsaydı bile, Karun kadar zengin biri olmuş olsaydı 
bile bunların kendisine hiçbir yararı olmayacağını, çünkü bu dünyadaki yaşamın 
geçici olduğunu, önünde sonunda toprağa dönüleceğini ve insanın öbür dünyaya 
ancak iki arşın bez götürebileceğini şu dizelerle vurgular: Negü asgı? Ahır, yanış 
yerke boldı/ Turu kaldı dünye iki böz ilettim! “Ne yararı (olurdu bunların bana)? 
(Çünkü) sonunda dönüş toprağa olacaktır; dünya dura kalacak ve ben (öbür 
dünyaya ancak) iki (arşın) bez götürebileceğim!” (6552). 

Yusuf daha sonra gaflet ile bu geçici dünyaya pek çok bağlandığı için kendi-
sini suçlar: Yalıñ keldim erdi yalıñ kirgü yerke/ Nelük dünyeke özni munça 
isittim/ Keçer dünye keçti tüpi yel keçer teğ/ Keçer dünyeke öz osalın basıttım 
“(Bu dünyaya) çıplak gelmiştim; (yine) çıplak olarak toprağa gireceğim. (O hal-
de) niçin kendimi (bu) dünyaya bunca ısındırttım? Geçici dünya kar fırtınası gibi 
gelip geçti; (ben ise) gafletle bu geçici dünyanın tutsağı oldum.” (6553-6554). 

Tarancı da bu dünyada herkesin ölümlü olduğunu, ölümün er ya da geç herkesin 
başıma geleceğini, her insanın ancak öldükten sonra bir tahta benzeyen musalla taşında 
bir namazlık sultanlığı olacağını “Otuz Beş Yaş”ta şu dizelerle dile getirir: Neylersin ölüm 
herkesin başında./ Uyudun uyanamadın olacak./ Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?/ 
Bir namazlık saltanatın olacak/ Taht misali o musalla taşında! 

Ölüm düşüncesi ve korkusu Tarancı’nın başka şiirlerinin de temasını oluşturur: 
Gün gelince biz değil miyiz ölen (Paydos), Korkuyorum bu gecelerden/ Bel bağladığım 
tepelerden/ Gün doğmayabilir bir daha (Korktuğum Şey), İşte/ Olup olacağımız bu ce-
naze/ Geçiyor caddeden vakur ve sade/ Dalgalar misali omuzlar üzerinde (Akıbet), vb. 

 
5. Ölüm ötesi 
Ölüm ötesine inanç dindar olmanın ön koşuludur. Yusuf Has Hacip de ölüm 

ötesine inanan dindar bir şairdir. Bu nedenle de o yaşlandığı ve ölüme her gün 
biraz daha yaklaştığı ellinci yaşında gençliğinde önemli sayılacak iyilikler yap-
madığı için kendini sorgular ve suçlar: Tiriglikke asgı kanı edgü kılkım/ Tiriglikte 
tarlag kayu yerke ektim “Yaşam(ım)da ne gibi iyilikler yaptım? Yaşarken ektiğim 
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tarla nerede?” (6555). Çünkü insan bu dünyada ne ekerse yarın onu biçecektir: 
Negü ektim erse anı orgu ahır “Ne ektim ise sonunda onu biçeceğim” (6556). 

Yusuf Has Hacip sonunda yılanların çıyanların ve böceklerin yemi olacak 
vücudunu dünya nimetleri ile beslemiş olduğu için de şimdi çok üzgündür: Yılan, 
kurt, koñuz yemi öz iğdileyü/ Bu nimet bile men negüke igidtim (En sonunda) 
yılana, çıyana ve böceklere yem olacak bu vücudu ne diye (dünya) nimetleri ile 
besleyip durdum?” (6559). Bu arada yaşamında işlediği günahlardan ötürü uzun 
gecelerde Tanrı’ya tapınması için kendine öğütler verir: Uzun tünle yatma, idike 
tapın sen/ Odun, yıgla, tınma, yazukka basıktım/ Aya usrık öz, sen odun, yığla, 
tınma/ Bayatka tapug kıl, yok erse yokadtım “Uzun geceleri yatıp uyumakla ge-
çirme; Tanrı’ya tapın. Uyanık kal, durmadan ağla (ve tövbe et); (çünkü) pek çok 
günah işledin. Ey uyuklayan vücut! Uyan ve durmadan ağla; Tanrı’ya tapın, yoksa 
mahvoldun (demektir)!” (6558, 6560). 

Yusuf, şiirinin son dizelerinde de gaflet uykusundan uyandırması ve sayısını unut-
tuğu günahlarından ötürü kendini bağışlaması için Tanrı’ya yalvarır: “Ya Rab, odguru 
ber mini, ay idim sen/ Süre ıdmagıl, men köñülni arıttım/ Sen ök sen yazuk yarlıkaglı 
idim bir/ Suyurka mini sen, yazukum unıttım! “Ey Rabbim, beni (gaflet uykusundan) 
uyandır; sen Rabbimsin, beni kovma, (çünkü) gönlümü temizledim (artık). Sen günahla-
rı bağışlayan bir Rabbimsin; bağışla beni sen, günahlarımın sayısını (bile) unuttum!” 
(6563-6564). 

Tarancı’ya gelince, onun ölüm ötesi için kuşkusu vardır. Bu kuşku onda tam bir 
inançsızlığa ve umutsuzluğa kadar varır. Ona göre ölüm sonrası tam bir boşluktur; 
ölümle her şey bitecek ve bir daha yaşama dönülmeyecektir: 

Yaman çalacak o çalmıyası saat, yaman/ Geçmiş ola bir kez yumuldu mu gözlerimiz 
(Yalan Dünya), İşte!/ Olup olacağımız bu cenaze/ Geçiyor caddeden vakur ve sade/ Dalga-
lar misali omuzlar üzerinde! (Akıbet), Binip bineceğin en güzel gemi/ Aldığını geri vermez 
dalgalar (Paydos), Öldük, ölümden bir şeyler umarak/ Bir büyük boşlukta bozuldu büyü/ 
Sade hatırlıyoruz, ağlıyoruz/ Rüzgar sarsmaz oldu penceremizi/ Günler gecelere devretti 
bizi/ Arasak bulamayız gölgemizi/ Hangi suya eğilsek namevcuduz (Öldük), vb. 

Andre Gide Dünya Nimetleri’nde “En güzel çiçek en çabuk solandır. Ebedinin koku-
su olmaz” der. Ölüm ötesine inançsızlık Tarancı’ya bu dünyayı, geçici olan bu yaşamı 
sevdirmiştir. “İnsan” şiirinde Adem Baba ile Havva Ana’dan, yani bu ilk günahkarların 
soyundan geldiği için mutlu, bu nedenle dünya nimetlerine düşkün, Nuh’un gemisi ile 
Tufan’dan kurtulduğuna şükreden, kısaca bu dünyada yaşadığı iyi-kötü günleri hiçbir 
cennet masalına değişmeyen insanı, “dünyalık insan”ı buluruz: Adem’le Havva’dan gel-
diğim doğru/ Zafım ondan canım elma dalına/ Hala aklımda o Tufan yağmuru/ Şükür 
çıktığıma Nuh’un salına/ Ölmek varsa günün birinde gayri/ Göz nuru, el emeği, alın teri/ 
Yaşadığım iyi kötü günleri/ Değişmem hiçbir cennet masalına!  



 

 

60 

TÜRKÇE VE EDEBİYAT DERS KİTAPLARI (II) 
 

Hemen belirtelim ki bu lehçe tanımı da tümüyle yanlıştır. Bu “lehçe” değil, 
dil tanımıdır. Çünkü Arapça kökenli “lehçe” sözcüğü dilimizde “diyalekt” karşılığı 
olarak kullanılır. Bu nedenle kitaptaki ağız-şive-lehçe sınıflaması da tümüyle 
yanlıştır. Bu arada “Dil nerede?” diye sormak gerekir. Dilbilimi idiolect, yani bi-
rey diyalekti dışında şu üç konuşma türü tanır: ağız (Mundart, sub-dialect, 
govor), lehçe ve dil. Bunlar dışında başka bir konuşma türü yoktur. Bütün dünya 
dilleri için uygun olan bu sınıflandırma Türkçe için uygun sayılmıyor. Neden? 
Çünkü konuya Tümtürkçülük ülküsü ile yaklaşılıyor da ondan. Çuvaşçaya, Yakut-
çaya “Türkçenin lehçeleri” denilirse bu en azından İngilizce için “Almancanın 
lehçesidir.” ya da Almanca için “İngilizcenin lehçesidir.” demek gibi bir şey olur. 
Bu tanımlamaları hiçbir İngiliz ya da Alman kabul etmez, edemez. Bu iki dile an-
cak tarihi bir bakışla Germencenin, ‘Ana Germencenin lehçeleri’ denilebilir. 

‘Lehçe’ ile ilgili bölümün sonunda “Yakut Türkçesi”yle yazılmış bir metin ör-
neği ile Türkçe çevirisi veriliyor: Saha sire bert kien doydu. Manna elbeh 
oyuurdar, hayalar, ulahan örüster, elbeh ürehter, küöller buallar.” Bilindiği gibi, 
“lehçe” ya da’ “diyalekt” az-çok anlaşılır. Bu Yakutça metni ise hiç bir Türk anla-
yamaz. Ayrıca, bu kısa metinde bir çok yazım yanlışı var. Saha, elbeh, hayalar, 
ulahan sözcüklerindeki /h/ ünsüzü soluk ünsüzü /h/ değil, hırıltılı gırtlak sızıcısı 
/ḫ/dır. Yakutçada /h/ ile /x/ iki ayrı fonemdir, yazıda da ayırt edilir. Ayrıca “ge-
niş” anlamındaki kien sözcüğünün doğru biçimi de geniz /n/si ile kieñ olacaktır. Çün-
kü Yakutçada normal /n/ ile geniz /n/si de iki ayrı fonemdir ve yazıda ayırt edilir. 

Bu metnin Türkçe çevirisi de şöyle verilmiş: “Saha (Yakut) ülkesi, çok geniş 
ülke. Orada bir çok ormanlar, dağlar, büyük ırmaklar, bir çok sular ve göller var.” 
Bu çeviride de önemli bir yanlış var. Yakutça manna sözcüğü “orada” diye çev-
rilmiş. Oysa bu sözcük “orada” değil, tam tersine “burada” demektir! 

 

II. Edebiyat Ders Kitapları 

Aynı üniversitede kurulan ve bu kez daha kalabalık (35-40 kişilik) bir ekip 
tarafından hazırlanan “Edebiyat” ders kitapları da yanlışlarla dolu. 

Örneğin, 2. kitabın 19. sayfasında “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” başlıklı 
ilk bölümde aşırı ulusçu bir yaklaşımla eski Türkler hakkında doğruluğu şüpheli 
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bir takım kesin yargılara varılıyor. Örneğin eski Türklerin kurduğu devletlerden 
söz edilirken şöyle deniliyor: Bu topraklar üzerinde boylar halinde yaşayan 
Türkler büyük devletler kurmuşlardır. Hunlar, Göktürkler, Sakalar vb. bu büyük 
devletlerin başlıcalarıdır.” (s. l9). 

Eski Türklerin kurduğu bu devletler göçebe imparatorlukları idi. Bu devlet-
lerin ömürleri de pek uzun olmamıştır. 550’de kurulan Birinci Göktürk devleti-
nin doğu kısmı 630’da, yani kuruluşundan 80 yıl sonra Çin’in egemenliği altına 
girmiş ve bu 50 yıl kadar sürmüştür. 682’de kurulan İkinci Doğu Göktürk devleti 
de 62 yıl sonra, 744’te Uygurlar tarafından yıkılmıştır. 

Ayrıca tarihte Sakalar diye bir Türk devleti olduğu da doğru değildir. Çünkü 
eski Yunan kaynaklarında Skythos (İskit) ve İran kaynaklarında Sak adı ile geçen 
bu kavim, bir Türk kavmi değil, İrani bir kavimdi. Bunların dili olan Sakaca 
Hint-Avrupa dilleri ailesinin Hint-İran koluna giren bir dildir. Bu dilin iki diyalek-
ti vardı: Hotanca da Hotan Sakacası, öbürü de Kaşgar’ın doğusunda konuşulan 
Maralbaşı diyalekti. Hotan Sakacasının Orta İrani dillerden biri olduğu çoktan 
anlaşılmış, bu dilin sözlüğü bile yayımlanmıştır. Durum böyle iken Saka adlı bir 
Türk devletinden söz etmek, Sakaların Türk asıllı bir halk olduğunu ileri sürmek 
en azından tarihi gerçeklere aykırı olur. Bu arada şunu da belirtmekte yarar var: 
Yakutların kendilerine verdikleri Sakha adının Sakalar (İskitler) ile bir ilgisi ve 
ilişkisi yoktur. Yakutların kendilerine verdikleri Sakha adı, Yakut sözcüğü gibi, 
Türkçe yaka sözcüğünden gelir. 

Aynı sayfada eski Türk kültüründen söz edilirken söyle deniliyor: “Bu kültür 
bazı kimselerin yanlış anladığı gibi göçebe bir yaşayış tarzı değildir. Çünkü bu-
gün arkeolojik kazılar sonucu Türklerin yaşadıkları yüksek medeniyete sahip şe-
hirler bulunmuştur.” Atalarımızın yerleşik değil de göçebe bir kavim olmasından 
ne diye gocunuluyor bilmem? Yeryüzünde birçok halkın ataları göçebedir. Tarihi 
gerçeklere aykırı bu gibi övünmelerin bazı psikolojik nedenleri olmalı diye dü-
şünüyorum. 

20. sayfada eski Türklerin tek tanrıya inandıkları yolundaki iddia da gerçek 
dışıdır. Orhon yazıtlarında üze Türk teñrisi (yukarıdaki Türk tanrısı) ibaresi ge-
çer. Bu Türk teñrisi tamlaması eski Türklerin her kavmin ayrı bir tanrısı olduğu-
na inandıklarını gösterir. Eski Türkler, bu gök tanrıdan başka, insanların ömürle-
rini belirleyen bir öd teñri’ye, yani “zaman ya da ömür tanrısı’na da inanıyorlar-
dı. Bu tanrıya Erklig, yani kudretli de deniliyordu. Eski Türklerin bu tanrılardan 
başka yer ve su ruhları ya da tanrıları ve Umay adlı bir de tanrıçaları vardı. (Bu 
konuda daha çok bilgi için A. İnan’ın Tarihte ve Bugün Şamanizm adlı kitabına 
bakılabilir.) 



Talat TEKİN  │  473 

 

İkinci kitabın ilk parçası olan Alp Er Tunga Sagusu’nda şu yanlışlar var: l) 
Isız ajun kaldı mu dizesindeki ısız sözcüğü isiz, hattâ esiz olarak düzeltilmelidir: 
2) Körküm añar türtülür dizesindeki körküm sözcüğü kürküm olarak düzeltilme-
lidir (s. 21). 

22. sayfada eski Türklerin yas töreninden yuğ adı verilen büyük bir yas tö-
reni” diye söz ediliyor. Bu sözcük de yoğ diye düzeltilmelidir. 

25. sayfada Kaşgarlı’nın sözlüğünden alınan atasözlerinde de birçok dizgi 
yanlışı göze çarpıyor. Örneğin Aş tattığı tuz yuğrın yimes “Aşın tadı tuz ile” ata-
sözünün ikinci sözcüğü tatğı olacaktır; ayrıca “çanak ile” demek olan yuğrın söz-
cüğü yoğrın olacaktır. Çeviri eksiktir, son iki sözcük çevrilmemiştir. Bu atasözü-
nün tam çevirisi şöyle olacaktır: “Aşın tadı tuz, (ama) çanakla yenmez”. Yazın 
batığlansa kışın sevnür “Yazın çalışan kışın sevinir” atasözünde de ikinci sözcük 
katığlansa olacaktır. Ayrıca katığlan- eyleminin anlamı “çalışmak” değil, “zahmet 
çekmek, sıkıntı çekmek”tir. vb. vb. 

36. sayfada Türk dili ile yazılmış metinlerin eskiliğinden söz edilirken son 
yıllarda Kazakistan’da bulunan bir gümüş fincan üzerindeki yazının Türkçe ol-
duğu ve MÖ 8.-5. yüzyıllardan kaldığı söylenmektedir. Bu da doğru değildir. Esik 
kurganından çıkarılan bu gümüş fincan şimdiye kadar okunabilmiş değildir. Bu 
kurganda bulunan “altın kiyimdi adam” (altın giysili adam) da, büyük bir olası-
lıkla, bir Saka prensine aittir. 

Aynı sayfada “Orta Asya’da Yenisey vadisinde yaklaşık kırk tane dikili taş 
üzerinde bulunan yazılar milattan sonra I.-II. yüzyılda yazılmıştır.” deniliyor. Bu 
da tümüyle gerçeklere aykırıdr. Yenisey yazıtları Orhon yazıtlarından daha eski 
değil, tersine daha yenidir. Bu yazıtlar 9.-10. yüzyıllardan, yani Uygur-Kırgız 
egemenlikleri döneminden kalma yazıtlardır. Bugünkü bilgilerimize göre Türk-
lerden kalma en eski yazıt I. Göktürk devleti döneminde, Muhan Kağan anısına 
580-581 yıllarında dikildiği sanılan Bugut yazıtıdır ki o da Türkçe değil, Soğdca 
ve Sanskrit dillerindedir. 

37. ve 38. sayfalarda Kül Tigin yazıtının M. Ergin tarafından yapılmış çeviri-
sinden bir parça alınmış. Parçanın başlığı şöyle “Kültigin Kitabesi”. Burada bir 
yazım yanlışı var: Kül ile Tigin ayrı yazılmalıydı. Ayrıca, bu metinde birçok çeviri 
yanlışı var: l) “Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge kağanı” değil, “(Ben) ilahi, tan-
rıdan olmuş Türk Bilge kağan” olacak; 2) “bu zamanda oturdum” değil, “bu za-
manda (tahta) geçtim” olacak; 3) “Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum” değil. 
“Başta erkek kardeşlerim ve oğullarım” olacak, vb. vb. Bu çevirinin en büyük 
yanlışı Ergin’in yanlış olarak budun okuduğu bodun (boylar, kabileler, halk) söz-
cüğünü hep “millet” olarak çevirmesidir. 
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“Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine 
burda vurdum.” Bu çeviri de yanlıştır. Çünkü cümle başındaki Türk bodun söz 
öbeği nesne durumunda değil, bir seslenmedir. Kağan burada Türk halkına ses-
leniyor. “Toplayıp” olarak çevrilen asıl metindeki tirip sözcüğü de “toplayıp” de-
ğil, “yaşayıp” anlamınadır. Her iki cümlenin yüklemi olan “vurdum” da açık değil. 
Ne demek “burada vurdum”? Asıl metindeki il sözcüğü de “devlet” demektir. 
Metne bağlı, doğru ve anlaşılır çeviri şöyle olmalıydı: “(Ey) Türk halkı? Senin 
(nasıl) hayatta kalıp devlet sahibi olacağını burada (taş üzerine) yazdım. Hata 
edip (nasıl) yok olacağını da burada (taş üzerine) yazdım.” 

39. sayfada şöyle deniliyor: “Bu kitabelerin yazısı Danimarkalı araştırmacı 
Thomsen tarafından 1893’te okunmuştur. 1922 yılında da yayınlanmıştır.” İşte 
bir bilgi yanlışı daha! Thomsen’in Orhon Yazıtları adlı yapıtı 1922’de değil, 
1896’da yayımlanmıştır! 

Bundan sonra Fin destanı Kalevala’dan bir parça alınıyor ve şöyle deniliyor: 
“Fin destanı olan Kalevala Fince’nin bir yazı dili haline gelmesini sağlamıştır. Bu 
yazı dilinin tarihi araştırılınca Türkçe ile aynı yazı dili ailesinden olduğu anlaşıl-
dı.” (s. 41). Bu bilgilerin hiçbiri doğru değildir. Çünkü Kalevala destanı ancak 19. 
yüzyılda derlenmiştir. Fince, 19. yüzyılda değil, bu tarihten çok önce, 16. yüzyıl 
ortalarında İncil ile Tevrat’ın Finceye çevrilmesi ile yazı dili olmuştur. Ayrıca, 
Fince ile Türkçe “aynı yazı dili ailesinden”, yani akraba iki dil değil, Türkçe ile 
Macarca gibi, yalnız yapı bakımından birbirine benzer iki dildir. 

20 kişilik bir yazar grubu tarafından yazılan, 14 kişilik bir Danışma Kuru-
lunca gözden geçirilen, 4 kişilik bir Üst Kurul ile yukarılardan ve 3 kişilik bir Yü-
rütme Kurulunca da aşağılardan yürütülen bir edebiyat ders kilabında böyle fa-
hiş hataların bulunması nasıl açıklanabilir? 

“İslami Devir Türk Edebiyatı”da Manas destanı ile başlatılmış. Oysa Manas 
destanı bir Kırgız destanıdır ve Kırgızlar ancak 14. yüzyıldan sonra müslüman 
olmuşlardır. Gerçek şudur ki bu destan daha Kırgızlar müslüman olmadan önce 
oluşmuş, daha sonra destana İslami öğeler karışmış, nihayet destan müslüman 
kahramanların kafirlerle savaşları şekline dönüşmüştür. 

Şimdi bu yanlışları bir yana koyalım ve Manas’tan alınmış 8 dizelik örneğe 
(s. 50) geçelim. Bu 8 dizelik parçada şu yanlışlar var: Kırgızca “kısrak” anlamın-
daki biye sözcüğü bie yazılmış, paygambar sözcüğü peygamber yazılarak Türk-
çeye yaklaştırılmış, aydıñınan “ışığından” sözcüğü de aydınugınan biçiminde tü-
müyle yanlış yazılmıştır! 

Aynı parçada “korkan” anlamındaki korkkon sözcüğü korkan, bātır “kahra-
man” sözcüğü de batır yazılmıştır. 
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İlk 50 sayfadaki bunca yanlıştan sonra bu ders kitabının ve aynı 35-40 kişi-
lik üst ve alt kurullarca hazırlanan öbür kitapların eleştirisine gerek olmadığı 
açıktır sanırım. 

Konuşmamı bitirmeden aynı kitabın 99. sayfasında Nevai’nin “Yârdın 
ayru...” diye başlayan ünlü gazelindeki metin yanlışlarına dikkatinizi çekmek is-
tiyorum: 

Birinci dizedeki mülkü sözcüğü uzun bir /i/ (yay-ı vahdet) ile mülkî (bir ül-
ke) olacaktır; 

İkinci dizedeki cismi de sonda uzun bir /i/ (yay-ı vahdet) ile cismî (bir ci-
sim)’’ olacaktır; 

İkinci ve üçüncü beyitlerdeki toprak sözcüğü tofrak olacaktır; 

İkinci beyitteki diktür sözcüğü kibi dur olacaktır; 

Üçüncü beyitteki gice diktür ibaresi keçä dek dur olacaktır; 

Dördüncü beyitteki gice de keçä olacaktır; 

Dördüncü beyitteki zulmetidür sözcüğü uzun /i/ (yay-ı vahdet) ile 
zulmetîdür olacaktır; 

Beşinci beyitteki zulmeti sözcüğü de yine uzun /i/ (yay-ı vahdet) ile zulmetî 
olacaktır; 

Aynı beytin ikinci dizesindeki Düzehidür sözcüğü ilk hecede uzun bir /u/, 
ikinci hecede /a/ ve /h/, üçüncü hecede de uzun /i/ (yay-ı vahdet) ile dûzahîdür 
olacaktır (krş. Özb., YUyg. dozah “cehennem”) 

Aynı beyitteki yanda sözcüğü yanıda olacaktır (aksi halde ölçü de bozuk olur); 

Altıncı beytin ilk dizesindeki düzehi sözcüğü de dûzahî olacaktır; 

Aynı beytin ikinci dizesinde bir humâridür ki ibaresindeki humâri sözcüğü 
uzun /i/ (yay-ı nisbet) ile humârî, dür sözcüğü dur, ki bağlacı da kim olacaktır; 

Aynı beyitteki mestlik sözcüğü de mastlık olacaktır (krş. Kırg. mas “sarhoş” 
ve mastık “sarhoşluk”). 

Son beyitteki vü kim sözcüğü de velîkin olacaktır. 

İşte, bu kitaba alınan 7 beyitlik bir Nevai gazelindeki metin yanlışları böyle-
ce 17’yi bulmaktadır! 

Sonuç: Gazi Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı öğretim üyeleri ile yardımcı-
larından oluşan 35-40 kişilik bir ekibin hazırladığı Türk Dili ve Edebiyatı ders ki-
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taplarındaki bütün bu bilgi, metin ve çeviri yanlışları söz konusu ekibin bilimsel 
düzeyinin ne denli düşük olduğunun da çok açık bir kanıtı ve göstergesidir. 

 



61 

ON THE ETYMOLOGY OF TURKISH değil 
 

We owe the etymology of Modern Turkish değil ‘is not’ to Mahmud 
al-Kashgari (MK), the famous lexicographer of the eleventh century. On the 
origin of Middle Turkic (Oghuz) tägül ‘is not’ he says as follows: “tägül ‘laysa 
kaḏālika’ (is not so); Oghuz; originally taken from the Argu phrase dāγol with d- 
changed to t-, -γ- to -g- and the two alifs elided” (Clauson 1972: 480). Comment-
ing on the Argu particle dāγ/ḏāγ he further states as follows: “A particle meaning 
‘laysa’ (‘it is not’); Argu one says ol andaγ dāγ ol ‘it is not so’; and the Oghuz took 
it from the Argu and changed their phrase dāγ ol and said tägül meaning ‘laysa’; 
because the Oghuz are neighbors of Argu and in their phraseology mixed with 
them.” (Clauson 1972: 463). “, 

This etymology of Kashgari did not find supporters among Turcologists with 
the exception of Clauson, who comments on it as follows: “Kaš.’s etymology looks 
like a folk one but may be correct, and is supported by the NW Kklp., Nog. form 
tuvıl.” (1972: 480a). 

The modern etymologies of Middle Turkic tägül can be enumerated as follows: 

(i) Ramstedt first thought that tägül could be a noun in -l derived from töke- 
‘to finish’+-l (1924: 213); later on, believing in this etymology he regarded Yak. 
tögül ‘gänzlich’ and Osm. deyil ‘nicht’ as cognates (1957: 162). 

(ii) A. von Gabain maintained that tägül comes from the combination täk ol 
(1940: 86-87). This view was shared by Räsänen (1957: 95). 

(iii) Kononov (1949: 99) accepted MK’s etymology, but he maintained that 
Argu daγ is related to yok coming from an older *dok, *dog. 

(iv) Most recently, Doerfer postulated that Argu daγ-ol and Oghuz tägül 
could originally have been a combination of the equative suffix (i.e. particle of 
similarity) -täg ‘like’ and the copula ol; e.g. ädgü-täg ol ‘it is like good’ which is a 
polite way of saying ‘it is not good’. This is like saying in German ‘dieses Auto ist 
wie neu’ instead of ‘es ist nicht neu’ (Doerfer 1968: 106-107). 

Ramstedt’s etymology is weak both phonetically and morphologically: (a) 
the oldest attested form of the word has /ä/ in the first syllable whereas tükä- 
has /ü/; (b) tükä- (not töke-!) has /k/ in intervocalic position against /g/ in 
tägül; the phoneme /k/ in a form like *tükäl could not have changed into /g/ in 
the Oghuz group; (c) the noun tükäl from tükä- means ‘complete, entire’, not ‘is 
not’. 



478  │  Makaleler 3: Çağdaş Türk Dilleri 

 

von Gabain’s etymology, too, is weak both phonetically and semantically: (a) 
the phoneme /k/ in *täk ol could not have been voiced in the Oghuz group; (b) in 
Old Turkic täk means ‘only; alone; single’, and not ‘not’, ‘non-existent’ or ‘without’. 

Kononov’s view regarding Argu daγ as a phonetic variant of yok cannot be 
accepted: a variation a ~ o is impossible in Turkic. 

Finally, Doerfer’s etymology, too, is weak semantically: a construction mean-
ing ‘is like’ could not have developed into a word of negation meaning ‘is not, 
not’: Besides, the Argu example al andaγ daγ ol ‘it is not so’ clearly shows that 
Argu dāγ ‘not’ cannot be identical with the -daγ of andaγ coming from an older 
and original täg ‘like’. 

Although it seems to be sound and satisfactory, MK’s etymology lacked the 
linguistic evidence it needed until the rediscovery of Khaladj as an independent 
Turkic language by Gerhard Doerfer. Until Doerfer’s rediscovery, Khaladj was 
generally regarded as a dialect of Azerbaijani spoken in Central Iran. The emi-
nent German Turcologist has shown and proved beyond any doubt that Khaladj 
is not a dialect of Azerbaijani, but an independent Turkic language with many ar-
chaic features such as the preservation of the primary long vowels as such or as 
diphthongs, the preservation of the phoneme /d/ as such, the preservation of the 
initial /h-/, the development of the palatal /ny/ to /n/, etc. 

Since the development of Proto-Turkic palatal /ń/ to /n/ is also one of the 
characteristic features of the Argu dialect spoken in the eleventh century, 
Doerfer regards Khaladj as a modern continuation of this old dialect and rightful-
ly calls it ‘New Argu’. Important lexical evidence supporting Doerfer’s view is the 
existence in Khaladj of the word dāγ ‘not; is not’. In fact, Khaladj is the only Turkic 
language which has preserved this Argu particle of negation as such until today. 

The Khaladj word dāγ ‘not, is not’ is used in nominal clauses the predicates 
of which are either nouns or words of nominal origin: yol havul da´γ ärtti ‘the 
road was not good’ (Minorski), hawul dāγ ‘it is not good’, kälgilik dāγ am ‘I do 
not have to come’ (lit. ‘I am not the one who has to come’), gorxan dāγam ‘I am 
not afraid’ (lit. ‘I am not the one who is afraid’) (Doerfer 1988: 198), biz 
xalaǰistånča qalγuluq daĕγaq ‘wir würden nicht in Chaladschistan bleiben’ (ibid. 
141), män taqi b  zōd  hayg uluq da´γam ‘ich habe nichts weiter zu sagen’ (ibid. 
142), män šǟrkä kälän daγ am (ibid. 146), rān turpaqi dušmanlar yeri daγ/ 
Vatan sävmägili yurt  här  daγ ‘Irans Erde ist kein Raum für die Feinde, wer die 
Heimat nicht liebt, ist kein Mann seines Heimes’ (Doerfer 1993: 74). The only 
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difference between Argu and Khaladj is that the particle of negation dāγ is used 
in Khaladj without the pronoun ol in the 3rd person.1 

The paradigm of the negative nominal sentences in Old Khaladj (or, Argu) 
was probably as follows: 

 

qorqan dāγ män ‘I am not afraid’ qorqan dāγ biz 

qorqan dāγ sän ‘you are not afraid’ qorqan dāγ siz 

qorqan dāγ ol ‘he/she is not afraid’ qorqan dāγ ol 
 

The negative copula dāγ ol of the nominal sentences in Argu, as MK re-
marked, must have been palatalized in the Oghuz dialect and, with the change 
d->t-, it must have acquired the shape tägül already in the 11th century or even 
before that date. Besides MK, this word is also found in the following Middle 
Turkic sources: Tafs. tägül, dägül, IM däyil, Chag. tögül, etc. 

The word tügül has the following shapes today in the ‘Oghuz group of Turkic 
languages: Turk. değil, Az. däyil, (Tabriz dialect) däyir, Trkm. dǟl, Gag. d l. 

On the other hand, Middle Turkic tägül survives in the Kipchak group of lan-
guages as follows: Tat., Bash. tügel, Kirg., Kum. tügül, Karach. tügäl, tǖl, Blk. tüyül; 
Crm. tüwül, Kar.H. tivil, divil, kivil, Kar.Crm. dügül, dugul’, Kar.L. t’uwul’, Kklp., 
Nog. tuwıl. 

Since this word is attested also in the languages outside of the Oghuz group, 
it can hardly be claimed that it is an Oghuz loanword in all these languages. Es-
pecially the back-vocalic forms of the word, i.e. Kklp., Nog. tuwıl, Kar.L. t’uwul’ 
and Kar.Crm. dugul clearly show that they are not borrowings from the Oghuz 
tügül which is front-vocalic, but come directly from the back-vocalic form dāγ ol, 
i.e. dāγ ol>daγul>tawul>tuwul, etc. It follows then that the original back-vocalic 
Argu form passed at an early date not only to the old Oghuz dialect, but also to 
the old Kipchak dialect. 

What is the etymology of this Argu/Khaladj word of negation dāγ with an in-
itial /d/? Does it have any cognates in the old and modern Turkic dialects or lan-
guages? In this paper I will try to answer these questions. 

Since dāγ has an initial /d/, the first thing which comes to mind is that it 
must be an old borrowing, for the phoneme /d/ does not occur initially in Old 

                                                             
1  In Minorsky’s Khaladj materials dagıl ‘not’ is found in the following example: bäläd 

dagıl-äm ‘I do not know’ (lit. ‘I am not the one who knows’) (Doerfer 1968: 
106-107). In Doerfer’s works on Khaladj only dāγ is found. 
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Turkic.2 In Khaladj, too, an initial /d/ is found only in loanwords borrowed from 
Azerbaijani and Persian. But, as far as I know, there is no such word of negation 
in the languages neighboring Turkic. 

If we leave the borrowing theory aside, MK yapītaq which means ‘bare-
backed, not saddled, unsaddled’ attracts our attention: ol atıγ yapītaq mündi ‘he 
rode the horse bare-backed’ (III: 48), är atın yapītaq mündi ‘the man rode his 
horse bare-backed’ (III: 177). 

This word has the following forms in the other Middle Turkic sources: Muk. 
yabuldaq (read: yapuldaq) ‘bare-backed, not saddled’, yabuldaq mündi atga 
‘eyersiz bindi ata’ (Yüce 1988: 225-5), EI-Idrak yapıldaq ‘naked’, TS yapıldaq, 
yapuldaq ‘çıplak, teçhizatsız’, etc. As is known, the form yapıldaq survives in 
Modern Standard Turkish as the second element of the binary yayan yapıldak 
‘on foot and bare-footed’. It is also found in some Anatolian dialects, e.g. 
yabuldak ‘yalınayak’ (Gaziantep; SDD: 1450), yapıldak ‘yalnız’ (Avanos-Kırşehir; 
SDD: 1481). The appearance of an inorganic /l/ in these forms is probably due to 
the length of the preceding vowel: *yapīdaq>yapıldaq, yapuldaq, etc.3 

In the other Turkic languages *yapīdaq survives in the following forms: Alt. 
d’abıdaq, Sag., Shor čabıdaq, Tuv. čavıdaq, Bar. yaptaq, Khak. čabdax, Taranchi 
yabidaq (Räs. VEWT 176a), YUig. yavıtaq, Yak. sıbıtax, sıbıdax. The following 
modern forms, on the other hand, look like borrowings from Mongolian (see be-
low): Kirg. ǰaydaq, Kzk. žaydaq, Nog., Kum., NUig. yaydaq, Uzb. yaydåq ‘barren; 
unsaddled’, Tat. ǰaydaq ‘horseman (who rides a horse unsaddled)’, Bash. yaydaq 
id.<*ǰayidag (cf. Mo. ǰayidang id.) 

As for the etymology of MK yapītaq, to the best of my knowledge, Bang was 
the first to see a privative suffix +daq in the structure of Alt. etc. yabıdaq, 
cabıdaq, Baraba yaptaq and Yak. sıbıtax ‘ohne Sattel’. Bang rightfully derived it 
from yapı, yabı ‘Pferdedecke’ (1927: 41-42). But he was mistaken in assuming 
that this +daq had developed from *doq, i.e. the older and original form of Com-
mon Turkic yoq (ibid.). Brockelmann saw the same etymological relation be-
tween this word and yapı ‘Satteldecke’ in MK, but he was not very sure about it 
(1954: 141). It was Räsänen who supported Bang’s theory categorically and 

                                                             
2  But an initial Turkic /d/ is found in some words recorded in the Byzantine sources, 

e.g. doxia ‘funeral’ (=Orkh. yog) in Menandros Protektor. An initial /d/ is found also in 
the Danube Bulgarian materials, e.g. DB dilom ‘snake’ (=CTurk. yılan), Hung. dió ‘nut’ 
(<*dagak > yagak), Hung. dél ‘midday, south’ (<*de:l=CTurk. tüš=Mo. düli), etc. 

3  For the appearance of an epenthetic /l/ after an originally long vowel, cf. Trkm. sal-
gım ‘mirage’ <*sāqım. Tuhf. šılbıq ‘rod, stick’ <*čīpıq > Trkm. čībıq id., etc. 
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maintained that MK yapītaq was formed from yabı (read yapī)’ with the unpro-
ductive privative suffix -daq/-däk, -taq/-täk (1957: 95 and 1969: 176a). Clauson, 
on the other hand, commented on the structure of yapītaq as follows: “No obvi-
ous etymology; perhaps a loanword” (1972: 873). 

I agree with Räsänen in his view about the origin of yapītaq. But I do not 
share his view that this privative suffix also had allomorphs beginning with /t/. 
In my opinion, the Old Turkic privative suffix must have had the shape [+dAK], 
i.e. -daq/-däk. The suffix-initial /t/ in the oldest attested form yapītaq can be ex-
plained with an early consonant assimilation: *yapīdaq>yapītaq, i.e. p-d>p-t. 

Clauson listed MK (Çigil) yapı: ‘horse-blanket’ under yapıg (1972: 873 a). He 
obviously regarded it as a dialectal form of yapıγ ‘horse-blanket’. This cannot be 
correct, however. As Erdal pointed out, yapı occurs as such also in the Khotanese 
texts (1991: 340). Therefore, it is clear that yapī is an [-I] derivate from yap- ‘to 
cover’. MK, Uig. yapıγ, on the other hand, is the older and original form of CC 
yaboγ, yabov, Tat. yabu, Bash. yabıw, Karach.-Blk. ǰabıw, Blk. dzabū, Kirg. ǰabū, 
Kzk. žabuw, Nog. yabuw. etc. Yak. sabī ‘covering, blanket’ and Dol. habī ‘Deckel’ 
(Stachowski 1993: 92), however, can go back to either *yapıγ or *yapī (cf. Yak. 
sıhī ‘plain, pasture’<*yazī). Anyhow, it is clear that in Old Turkic there were two 
synonymous nouns derived from yap- ‘to cover’, i.e. yapıγ and yapī. The latter is 
a noun in [-I] like adrı ‘fork’, köni ‘right’, qalı ‘remnant’, qaršı ‘opposite’, qonšı 
‘neighbor’, yaqšı ‘good, beautiful’, yazı ‘plain’, etc. 

To turn to the element /+dak/, Räsänen mentions the following examples 
formed with this rare privative suffix -daq, -däk. -taq, -täk: Chag. yapı-taq ‘with-
out a saddle’<yapı, Yak. sıbıtax id., Yak. ičči-täx ‘desert, desolate 
(place)’<‘without an owner’ (Yak. ičči ‘master, owner’), Yak. ȫ-töx ‘a place where 
earlier there was a house’<*äb-däk, i.e. ‘without a house’. 

It should be recalled that two of these Yakut examples also occur in Dolgan: 
iččitäk ‘leer’=Yak. iččitäx, (Stachowski 1993: 122), ötök ‘alles Alte’=Yak. ötöx 
‘altes, verlassenes Haus, Ruine’ (Stachowski 1993: 201). The parallelism be-
tween Yak. iččitäx ‘empty, deserted’<*ēdi+däk ‘without an owner’ and Modern 
Turkish issiz ‘empty, deserted’<*issiz<* siz<* yisiz<ēdi+siz ‘without an owner’ 
is indeed striking. The only difference between them is the formation of the Ya-
kut word with the ancient unproductive privative suffix [+dAK] instead of the 
Common Turkic [+sIz]. 

In addition to these Yakut examples we also have Kumandu qarūdaq ‘weak, 
powerless’ in Wb. II 189a, taken there from Verbitskij’s Slovar’ altajskogo i 
aladagskogo narečj tjurkskogo jazyka (Kazan 1884). It is also found in 
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Baskakov’s Dialekt kumandintsev (Kumandı-kiži), 220 (Moskva 1972): 
karuudak ‘slabyj, nemoščnyj’ (p. 220). As Bang rightfully stated (1927: 41), this 
word is obviously derived from Alt., Tel. qarū ‘power, ability, capability’. The lat-
ter is also found in the following languages: Kirg. qarū, Kzk., Nog. qaruw, 
Karach.-Blk., Kum., Bash. qarıw. It is probably a loanword borrowed from Mon-
golian (cf. Mo. qaraγu ‘force, vigor’, Khal. xarū id.). But it should be noted that 
Tuv. xarıq ‘power’<*qarıq (seen also xarıqsıra- ‘to become weak, powerless’ and 
xarıqčoq ‘powerless’<*qarıq yōq) weakens this probability. 

Although very few, these examples nevertheless enable us to assume that 
there existed in Proto-Turkic a privative suffix [+dAK], the use of which was ex-
tremely limited. 

Taking these examples into consideration, we may assume that the suffixal 
element in MK yapītaq (<*yapīdaq) and other examples given above are etymo-
logically related to the Argu/Khaladj particle of negation dār. We may also as-
sume that MK yapītaq<*yapīdaq derived from an older verbal stem *yapīda- ‘to 
be without a covering’. 

If all these assumptions are correct, we can reconstruct an archaic verbal 
root *dā- meaning ‘to be without something, be non-existent’. The Argu/ Khaladj 
dāγ could then be a noun in [-G] derived from this verb. 

The relation between the privative suffix [+dAK] and the particle of nega-
tion dāγ reminds us of the relation between yōq ‘non-existent; absent’ and 
Orkhon Turkic yōγ ‘funeral’, both coming from an obsolete *yō- (cf. OT yōd- ‘to 
destroy, annihilate, wipe out, wipe off’<*yō-d-). 

Before concluding this paper, it would not be out of place to take a look at 
the related Mongolian data. The Written Mongolian counterpart of the Middle 
Turkic yapītaq is ǰayidang ‘without a saddle, unsaddled’. This word probably 
goes back to an older *ǰapīdang or *d’apīdang (cf. Mo. toyig ‘kneecap’<Turk. 
topıq). The latter is quite similar to the Turkic reconstructed form *yapīdaq. Be-
side ǰayidang, Written Mongolian also has ǰayidangda- (Khal. zaydanda-) ‘to 
be(come) without a saddle; to be left empty-handed; not to get what one ex-
pected; to be frustrated in one’s hopes, to be disappointed’ and ǰayidala- (Khal. 
zaydla-) meaning ‘to ride a horse without a saddle, ride bare-back’. The latter is 
in all likelihood a frequentative stem in [-lA-] derived from an obsolete *ǰayida- 
‘to be(come) unsaddled’ (cf. bari- ‘to seize, catch’, barila- id.). 

Those who do not believe in the Altaic theory will of course reject the equa-
tion Turk. yapīdaq=Mo. ǰayidang and claim that Mo. ǰayidang is a loanword in 
this language borrowed from Turkic. Mo. ǰayidang could indeed be an old Turkic 
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loanword in Mongolian. It could also be cognate to Turkic yapīdaq. Whatever the 
case may be, it cannot be denied that both Turk. yapīdaq< yapī+da-q) and Mo. 
ǰayidang (<ǰayida-ng) seem to have the privative element /+da-/ in their struc-
tures. The same element is also seen in Mo. ǰayidala- (<ǰayida-la-) mentioned 
above. Besides, I think I have found two more Mo. examples proving the exist-
ence of a denominal verbal suffix [+dA-] with a privative meaning: (a) Mo. 
tamirda- ‘to be weak, lose strength’<tamir ‘bodily strength, health, energy, vigor; 
blood vessel’, (b) ulada- ‘to develop sores on the soles of the feet; to limp (of 
camels, cattle, etc.)’<ula ‘sole of foot or footwear; basis, foundation’. The Turkic 
cognate of Mo. ulada-, however, is not *ulda-, but uldı- ‘to go barefoot, unshod’. In 
all likelihood, it comes from an older and original *ulda-. The stem uldı- is found 
in MK I 104 and 273 (Clauson’s oldı- in 1972: 133a should be corrected). In MK 
104 it occurs in the first part of a proverb: izlik bolsa är uldımas, ičlik bolsa at 
yarımas. Clauson translated the first part of this proverb as ‘if a man has shoes, 
he does not go barefoot’. In my opinion, this translation is not correct. First of all, 
it does not make much sense, for it is only natural for a man without shoes to go 
barefoot. Secondly, MK’s translation of uldımas is lā yaḥfā riǰluhu. The Arabic 
raǰila means ‘to go on foot’, but ḥafiya, has two different meanings: (a) to go 
barefoot; (b) to have sore feet. The parallelism requires that the first part of the 
proverb should be understood as ‘if a man has shoes, he does not have sore feet’. 
The parallel clause at yaγrımas in the second part of this proverb makes this 
translation a must: ‘(if the saddle has a pad under it) the horse does not have 
saddle-gall’. 

MK’s second example for uldı- is at uldıdı ‘the horse was unshod’ (I 273). 
This sentence, too, shows the privative function of the element /+dI-/ clearly. In 
MK we also have ulduq ‘unshod’ obviously derived from uldı- ‘to be unshod’ 
(misread in Clauson 1972: l30b). 

We may then assume that Turk. uldı- had the shape *ulda- originally, but 
soon acquired the shape uldı- with the narrowing of /a/ to /ı/. 

To sum up: In addition to MK (Argu) and Kh. dāγ ‘not’ we have the following 
data supporting the existence of a privative suffix [+dAK] in Turkic: 

MK yapītaq<*yapī+daq ‘without a saddle, unsaddled’=Mo. ǰayidang 

Yak. iččitäx, Dol. iččitäk<*ēdi+dük ‘without an owner’ 

Yak. ȫtöx, ötöx, Dol. ötök<*äw+däk ‘without a house’ 

Alt. (Kmd.) qarūdaq<*qarū+daq ‘weak, powerless’<qarū ‘power’ 

Mo. ǰayidang<*ǰapīdang<ǰapīda-ng ‘without a saddle, unsaddled’ 
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Mo. ǰayidangda-<ǰayidang+da- ‘to be(come) without a saddle’ 

Mo. ǰayidala-<*ǰayida-la- (freq.) to ride a horse without a saddle, ride bareback’  

Mo. tamirda-<tamir+da- ‘to be weak, lose strength’ 

Mo. ulada-<ula+da- ‘to become soleless, to limp’=Turk. uldı- id. 

I think these examples enable us to assume that 

(i) there existed in Proto-Turkic a verb *dā- ‘to be without’ and the suffix 
[+dAK] is derived from this verb; and 

(ii) Argu/Khaladj dāγ ‘not’ is another noun in [-G] derived from the same 
verb. 

We may then conclude that Kashgari’s statement on the etymology of Oghuz 
tägül is correct, i.e. it developed from the Argu negative copula dāγol ‘is not’.4 

 

List of abbreviations 

Alt.=Altay Turkic, Az.=Azerbaijanian, Bar.=Baraba, Blk.=Balkar, 
Bash.=Bashkir, CC=Codex Cumanicus: Chag.=Chagatay, Crm.T.=Crimean Tatar, 
Dol.=Dolgan, EDTP=Clauson 1972, Gag.=Gagauz, Hung.=Hungarian, IM=Ibn 
Muhanna, Kar.H.=Halich Karaim, Kar.Crm.=Crimean Karaim, Kar.L.=Lithuanian 
Karaim, Khal.=Khalkha, Khak.=Khakas, Kirg.=Kirghiz, Kklp.=Karakalpak, 
Kum.=Kumyk, Karach-Blk.=Karachay-Balkar, Kmd.=Kumandu dialect of Altay 
Turkic, MK=Mahmud al-Kashgari, Mo.=Mongol, Muk.=Mukaddimetü’l Edeb, 
Nog.=Nogay, NUig.=New Uyghur, NW=North-Western Turkic, Osm.=Ottoman, 
OT=Old Turkic, SDD=Söz Derleme Dergisi, Tafs.=Tafsir, Tat.=Tatar, 
Tel.=Teleut, Turk.=Turkish, Trkm.=Turkmen, TS=Tarama Sözlüğü, 
Tuv.=Tuvan, Uig.=Uyghur, Uzb.=Uzbek, Yak.=Yakut, YUig.=Yellow Uyghur. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4  In the Turkic languages today there are at least two examples having the same 

structure: Khak. čoγıl ‘does not exist’<čoq ol<yōq ol: pir dee nime čoγıl ‘there is 
nothing’. ibde čoγıl ‘he is not at home’; Tuv. qımıl ‘what is’<kim ol: bo qımıl? ‘who is 
this (man)?’, adıñ qımıl? ‘what is your name?’ 
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TÜRKÇE’DE KAYNAŞTIRMA SESLERİ 
 

Yerli dilci ve gramercilerimizin açıklamakta güçlük çektiği seslik olaylardan 
biri de ünlü ile biten sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında iki ünlü arasın-
da beliren /y, n, s, ş/ ünsüzleridir. Tahir Nejat Gencan bu ünsüzleri “kaynaştırma 
sesleri”, M. Ergin “yardımcı konsonantlar”, Banguoğlu “koruma konsonları” ya da 
“koruyucu sesdeşler”, Demircan da “geçiş sesleri” diye adlandırmakta ve dilbili-
mi açısından kabul edilemeyecek bazı açıklamalarda bulunmaktadırlar. Örneğin 
konuyu son olarak ele alan Sayın Demircan bu sesler için şöyle bir açıklama ya-
pıyor: “Ünlü ile biten bir tabandan sonra ünlü ile başlayan bir ek gelirse, ek ünlü-
sü taban ünlüsü ile birleşebilir. Bunun önüne geçmek için ya [?] ünsüzünün, ya 
da başka bir ünsüz veya ünsüz işlevli sesin kullanılması gerekir. Türkçe’deki kök, 
ek diziminde o tür birleşmeyi önlemek için öyle eklerin başında /y, n, s, ş/ sesle-
rinden biri kullanılır. Ünsüz işlevli bu seslere heceleme açısından geçiş sesi, ek 
biçiminde değişmenin önlenmesi bakımından ise koruma sesi denmektedir. Yok-
sa gerek sözcükten sözcüğe geçişlerde, gerekse eklerde biçimsel belirsizlikler 
doğabilir. Bir biçimlenmede birden çok öyle geçiş olursa, geçiş sesi de değiştirilir. 
Birinci geçiş için (? gösterme adılları: bu, şu, o dışında) /y/, ikinci geçişte ise /n/ 
kullanılır. Geleneksel dilbilgisi yanlıları, eski dilde tek geçiş sesinin /y/ olduğu, 
/n/ sesinin ise iyelik ekleri -(I)n ile -(s)I(n)’ın bir parçası olduğu görüşündedir-
ler. Ancak: ev-in ön-ü, ev-in kapı-sı /kapı-sında, Ali’nin ev-i örneklerinde koyu 
yazılı /s/ ve /n/ sesleri heceleme gereği kullanılmış görünüyor.” (Türkçenin 
Sesdizimi, s. 87). 

Hemen belirtelim ki Sayın Demircan’ın bu açıklamasına katılmak güçtür. 
Çünkü Türkçede eklenmede ünlü çatışmasını önlemek ya da iki ünlü arasındaki 
boşluğu doldurmak için kullanılan tek ünsüz, Batılı Türkdilbilimcilerin deyimi ile 
tek boşluk doldurucu ses (Hiatustilger, gapfilling sound), /y/dir. Bu gerçeğin dil-
bilimsel kanıtları da şöylece sıralanabilir: 

1. Türkçe ile akraba olan Moğolcada da boşluk doldurucu ses /y/’dir. Örne-
ğin, ilgi durumu (genitive) ekinin {-in} ya da {-(U)n} olduğu Moğol yazı dilinde 
ağula “dağ”, aqa “ağabey”, ere “adam” gibi bir ünlü ya da çinua “kurt” gibi bir ikiz 
ünlü (diphthong) ile biten sözcüklerle ilgi durumu eki arasına bir /y/ sesi girer: 
ağula-y-in “dağın”, aqa-y-in “ağabeyin”, ere-y-in “adamın”, çinua-y-in “kurdun”, 
vb. (Poppe, Grammar of Written Mongolian, s. 74).  

2. Eski Türkçeye gelince, burada ünlü ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan 
bir ek eklendiğinde genellikle ek başındaki ünlü düşer: bar-ayın “gideyim”, fakat 
yorı-yın “yürüyeyim”, bar-alım “gidelim”, fakat yorı-lım “yürüyelim”, vb. gibi. Bu 
örneklere bakarak bazı Türkdilbilimciler (örneğin Marcel Erdal) Eski Türkçede 
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boşluk doldurucu /y/ ünsüzünün bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Bence bu gö-
rüş doğru değildir; Eski Türkçede, az örnekte de olsa, boşluk doldurucu /y/ ün-
süzü vardır. Örneğin ünlü ile biten köklerden eski verme-bulunma (dative-lo-
cative) eki {+A} ile türemiş bazı yer zarflarında kök ile ek arasına boşluk doldu-
rucu /y/ ünsüzü girer: *kurı “geri, batı”, kurı-y-a “geride, batıda”, *yırı “kuzey”, 
yırı-y-a “kuzeyde”; *biri “güney”, biri-y-e “güneyde”. 

3. Eski Anadolu Türkçesinde de boşluk doldurucu tek ses /y/ ünsüzüdür: 
kapu-y-ı “kapıyı”, kendü-y-i “kendisini”, başla-y-up, söyle-y-üben, añla-y-an, su-
sa-y-ıcak “susayınca”, de-y-iser “diyecek”, söyle-y-ümez “söyleyemez”, vb. 

4. EAT’de ve bugünkü Türkçede yalnız su sözcüğünün çekiminde görülen 
/y/ ünsüzü boşluk doldurucu bir ses olmayıp sözcüğün çekim gövdesine aittir: 
suy-um (*su-m değil) suy-un (*su-n değil), suy-u (*su-su değil), vb. (iyelik ekle-
ri), suy-un (ilgi durumu). 

Ünlü ile biten sözcüklerle 3. kişi iyelik /-I/ arasında beliren /s/ ünsüzüne 
gelince, bu sesin kaynağı üzerine en kandırıcı, en doyurucu açıklama ünlü Alta-
yist Ramstedt tarafından yapılan açıklamadır. 

Ramstedt’e göre bu ünsüzün aslı Ana Altayca çokluk eklerinden biri olan {-s} 
ekidir. Bilindiği gibi, Yazı Dili Moğolcasında ünlü ile biten adların çokluk biçimleri 
{-nAr} eki yanında {-s} eki ile de yapılır: aqa “ağabey”, aqa-s “yaşlılar”; eme “kadın” 
eme-s “kadınlar“; eke “anne” eke-s “anneler” vb. gibi. Ramstedt buradan hareketle 
Türkçe 3. kişi iyelik ekinin ünlülerden sonraki yanbiçimi olan /-sI/ ekindeki /s/ ün-
süzünün aslında bu eski çokluk eki /-s/ olduğunu ileri sürmüştür (Einführung in die 
altaische Sprachwissenschaft I: Lautlehre, Helsinki 1957, s. 171). 

Bilindiği gibi, Eski Türkçede, özellikle Orhon Türkçesinde, birkaç çokluk ya 
da topluluk eki vardı: {-gUn}, {-An}, {-t}, vb. gibi. Örneğin oğıl sözcüğünün çokluk 
biçimleri oğlan ile oğlıt idi. Ana Türkçede bunlardan başka ünlü ile biten akraba-
lık adlarına eklenen {+s} çokluk ekinin bulunmuş olması da “kuvvetle muhte-
mel”dir. Burada yeri gelmişken, Orhon yazıtlarında Ramstedt’in görüşünü des-
tekleyen {-s} çokluk ekli bir örnek bulunduğunu hatırlatalım. Bu örnek şu iki ko-
şut cümleden birincisinde geçer: anta kisre inisi kağan bolmış erinç, oğlıtı kağan 
bolmış erinç “Ondan sonra erkek kardeşleri hakan olmuşlar şüphesiz, oğulları 
hakan olmuşlar şüphesiz”. Açıkça görüldüğü gibi, burada birinci cümledeki inisi 
“erkek kardeşleri” sözcüğü ikinci cümledeki oğlıtı “oğulları” sözcüğüne koşut 
olarak kullanılmıştır ve pekala inis-i biçiminde yorumlanabilir. İşte, Ana Türkçe-
de ini “erkek kardeş”, eke “abla”, vb. gibi daha çok ünlü ile biten akrabalık adları-
na eklenen bu çokluk ya da topluluk eki {-s} daha sonra heceleme ve yanlış çö-
zümleme sonucu 3. kişi iyelik eki /-I/nin ünlü ile biten sözcüklere eklenen türü 
sayılmış olmalıdır: *inis-i>ini-si, *ekes-i>eke-si. 



Talat TEKİN  │  489 

 

Türkçenin tarihinde böyle heceleme ve yanlış çözümleme ile oluşmuş başka 
ek yanbiçimleri vardır. Örneğin, üleştirme sayıları türeten /-Ar/ ekinin 
yanbiçimi olan /-şAr/ böyle meydana gelmiştir: beş-er (hecelenişi be-şer) ve 
hemen ardından gelen altı-şar, yedi-şer gibi. Burada, yeri gelmişken, iki sözcü-
ğünden türetilen üleştirme sayısının Eski Türkçede ikirer biçiminde olduğunu da 
anımsatalım. Bu üleştirme sayısının birer sözcüğünün bi-rer biçiminde hecelen-
mesi sonucu meydana geldiği açıktır. Üleştirme sayıları eki buna göre {-(ş)Ar} 
biçiminde yazılmalıdır. 

“Kaynaştırma” sesi /n/’ye gelince, bu ses şu durumlarda belirir: 1. Gösterme 
zamirleri bu, şu ve o’nun çekimlerinde, 2. üçüncü kişi iyelik eki almış sözcüklerin 
çekiminde, 3. ilgi durumu (genitive) eki almış sözcüklerin çekiminde, 4. /-ki/ ekli 
iyelik zamirlerinin çekiminde, 5. kendi sözcüğünün çekiminde. 

1. Gösterme zamirlerinin çekiminde beliren /n/ ünsüzü tarihsel açıdan ba-
kıldığında bu zamirlerin yalın durumda düşmüş sonsesidir. Buna göre bunu, bu-
nun, buna, bunda, bundan ve bunca gibi çekimli biçimleri bun-u, bun-un, bun-a, 
bun-da, bun-dan ve bun-ca biçimlerinde çözümlemek doğru olur. Başka bir de-
yişle, bun-, şun- ve on- biçimleri bu, şu ve o zamirlerinin çekim gövdeleri 
(oblique stems) olarak açıklanmalıdır. 

/n/ sesi gösterme zamirlerinin çokluk biçimlerinde de bulunur: bunlar, şun-
lar, onlar. Eski Türkçede bu zamirlerin çokluk biçimleri /n/’siz idi: bular “bun-
lar”, olar “onlar”. Eski Anadolu Türkçesi’nde ise bular biçimi kalmış, fakat olar’ın 
yerini anlar biçimi almıştır. EAT anlar ve Modern Türkçe bunlar, şunlar, onlar 
örnek alma yolu ile meydana gelmiş biçimlerdir (örnek alınan biçimler EAT anı, 
anda, andan vb., bunı, bunda, bundan, vb.). 

2. Üçüncü kişi iyelik eki almış sözcüklerin çekiminde beliren /n/ ünsüzü de 
aslında “kaynaştırma” ya da “geçiş” sesi olmayıp, ekin yalın durumda düşmüş 
olan sonsesidir. Bu durumda 3. kişi iyelik ekini, onun /s/li yanbiçimini de dikka-
te alarak, {-(s)I(n)} biçiminde yazmak doğru olur. 

Üçüncü kişi iyelik ekinin sonsesi /n/ Eski Türkçede, hattâ Eski Anadolu 
Türkçesinde ünsüzle başlayan bazı eklerden önce de kendini korumakta idi: ET 
(Uyg.) burhan kut-ın-lığ “Buda mutluluğuna sahip olan”, EAT anuñ yardım-ın-suz 
“O’nun yardımı olmaksızın”, vb. gibi. 

Üçüncü kişi iyelik ekinden sonra beliren zamir /n/si Çağataycada ve ondan 
gelişmiş olan Özbekçe ile Yeni Uygurcada düşmüştür: Çağ. ara-si-da “arasında”, 
ast-i-da “altında”, Özb. ärä-si-dä “arasında”, åld-i-dä “önünde”, ätråf-i-dä “etra-
fında”, YUyg. arqi-si-da “arkasında”, qeş-i-ga “(onun) önüne”, ast-i-din “altından”, 
boy-i-çä “boyunca”, vb.  

3. /n/ ünsüzü ünlü ile biten adların ilgi durumunda da belirir: ev-in, fakat 
kapı-nın. Durum Orhon Türkçesinde de böyle idi: kağan-ıñ “hakanın”, fakat 
Bayırku-nıñ “Bayırkuların”. Ekin /-nIñ/ biçimi ben-iñ / men-iñ “benim”, sen-iñ 
“senin”, an-ıñ “onun” gibi çekimli zamirler örnek alınarak, yani yine heceleme ve 
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yanlış çözümleme sonucu meydana gelmiştir: me-niñ, se-niñ, a-nıñ... dolayısıyla 
da Bayırku-nıñ. Ekin /-nIñ/ yanbiçimi Eski Türkçenin ikinci safhası olan Uygur-
cada ünsüzle biten sözcüklere de eklenmiş ve böylece ekin tek biçimi olmuştur: 
teñri-niñ “tanrının”, arslanlar-nıñ “arslanların”, vb. gibi. 

4. /n/ sesi {+ki} ekli iyelik zamirlerinin çekiminde de belirir: benimki, benim-
ki-n-i; seninki, seninki-n-e; onunki, onunki-n-den; evdeki, evdeki-n-i, sokaktaki, sokak-
taki-n-i, vb. Zamir /n/si (pronominal /n/) denilen bu /n/ sesinin de iyelik zamirleri 
türeten /-ki/ ekinin bir parçası olduğu ya da öyle kabul edildiği anlaşılıyor. 

Buna göre /-ki/ ekini de {-ki(n)} biçiminde yazmak doğru olur. 
5. /n/ sesi bir de kendi sözcüğünün çekiminde belirir: kendini, kendine, 

kendinde, kendince, vb. 
Ancak hemen belirtelim ki bu çekim bir yanlış çözümleme sonucu ortaya 

çıkmıştır. Çünkü Eski Anadolu Türkçesinde kendü sözcüğünün çekimi adlarınki 
ile bir ve aynı idi: kendü-y-i, kendü-y-e, kendü-de, kendü-den gibi. Asıl dönüşlü-
lük zamirleri de kendü sözcüğüne özüm, özüñ ve özi sözcükleri eklenmek sure-
tiyle oluşturulurdu: kend’özüm, kend’özüñ, kend’özi. Daha sonra, örnek alma yo-
lu ile, 3. kişi için kend’özi yanında kendüsi biçimi de kullanılmaya başlamıştır. 
Sayın Z. Korkmaz’ın kendisi sözcüğünün eski kendüzi birleşiğinden geldiği yo-
lundaki açıklaması (Gramer Terimleri Sözlüğü, s. 160) doğru değildir. Çünkü 
ötümlü /z/ ünsüzünün ünlülerarası durumda ötümsüzleşmesi olanak dışıdır. 

Modern Türkçede ise 3. kişi dönüşlülük zamiri kendisi daha çok kendi biçi-
minde, yani iyelik eksiz olarak kullanılır. İşte bu durumda kendi ile çekim ekleri 
arasında yine zamir /n/si belirir: kendi-n-i (ne sanıyor?), kendi-n-e (iyi baksın), 
kendi-n-den (geçmiş), kendi-n-ce (haklı), kendi kendin-e (oturuyor), vb. gibi. Bu 
biçimler, hiç şüphesiz, kendü>kendi gelişmesinden sonra ve yine yanlış çözüm-
leme sonucu, yani sözcüğün sonundaki /i/ ünlüsünün 3. kişi iyelik eki sanılma-
sından ileri gelmiştir. 
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