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DILBILIMI ILKE VE YONTEMLERI ISIGINDA 
TURKIYE'DE TURK DILBILIMI 

Talat Tekin 

Modern anlamda Turk dilbilimi (Turkic linguistics) qal~gmalar~ BatIda geqen yuzy~l 
ortalarmda Otto Bohtlingk'in unlu Yakutp grameri (Uber die Sprache der Jakuten, Sankt 
Peterburg 185 1) ile baglamqt~r denilebilir. Bagka bir deyigle, Turk dilbiliminin BatIda 
geqen yuzyd ortalar~ndan gunumuze kadar agagl-yukar~ yuz elli y1111k bir geqmigi vardlr. 
Bu bilim da l ln~n  Turkiye'deki b a g l a n g ~ c ~  ise, karg~lagtrrmal~ Turk dilbilimi 
a r a g t ~ r m a l a r ~ n ~ n  kurucusu olan W.Banglln ogrencisi Rahmeti Arat'ln Istanbul 
~niversitesinde gijreve baglad~g~ ylllara, yani 1930 '1~  y ~ l l a r ~ n  ortalar~na kadar gider. 
Bagka bir deyigle, Turk dilbilimi qal~gmalarmn Turkiye'de ancak altm~g yllllk bir 
geqmigi vard~r. Bu sure Turk dilbilimi gibi qok genig bir uzmanl~k a lan~ iqin gerqekten 
qok k ~ s a d ~ r .  Belki bu nedenle Turkiye'deki Turk dilbilimi qallgmalar~ ve aragt~rrnalar~ 
bugun hala bu bilim dahnda Bahda yapllan qalqma ve aragtlrmalar~n qok gerilerindedir. 

Ancak, Turk dilbilimi alanlnda Batldan geri kallglrn~zln tek nedeni yaln~z bu sure 
k l s a l ~ g ~  degildir. Bence buna ek olarak iki neden daha vard~r. Bunlardan biri BatIda bu 
alanda yapllan bilimsel qallgma ve yaylnlarrn gunu gunune izlenmemesi ya da 
izlenememesi, ikincisi de bizim yerli Turkologlar~n gene1 dilbilimi aragtlrma ilke ve 
yontemleri ile qahgmamlg ve qahgm~yor olmalarld~r. 

Konuya ulkemizde "Turk dilleri" yerine lsrarla "Turk lehqeleri" admn kullan~lmas~ 
ile girmek uygun olacaktlr. Istanbul ~niversitesi  Edebiyat Fakultesinde Turk dilbilimi 
ogrenimi gordugum 1946- 1950 ylllarl aras~nda Kazakq,  K~rglzca, Yeni Uygurca vb. 
gibi Turk dillerinden "Turk giveleri" diye soz ediliyordu. Bugun de yalnlz o universitede 
degil Turkiye'deki hemen butun universitelerde bu diller iqin yine "diyalekt" anlammda 
"give" ya da "lehqe" terimleri kullan~lmaktad~r. Yerli Turkdilbilimcilerin birinci yanllg~ 
bence budur. Q n k u  bir geyi bilimsel olarak aragt~rmak iqin once onun a d m  dogru 
durust koymak gerekir. Turkmence, Kazakqa, K~rgizca, Hakasqa, Tuvaca, Yakutqa vb. 
gibi Turk dillerine "give" ya da "lehqe" denilirse o zaman "Bunlar hangi dilin give ya da 
lehqeleridir?" diye sormak gerekir. Boyle bir soru soruldugunda da bizim Turkologlar 
buna rahatqa "Bunlar Turkqenin (yani Turkiye Turkqesinin!) give ya da lehqeleridir" gibi 
tumuyle bi l imd~g~ bir y a n ~ t  verecek ve boylece daha en bagta buyuk bir yanllglya 
dugmug olacaklard~r. Burada, yeri gelmigken, Ankara'da yapllan bir toplant~da 
Turkmencenin "Turkqenin bir lehqesi" oldugunu soyleyen Zeynep Korkmaz'a unlu 
Turkmen dilcisi Prof.Sapar Kurenov'un verdigi y a n ~ t ~  aktarmak isterim. Kurenov o 
toplant~da sayln Korkmaz'a gu y a n ~ t ~  vermig: "Haylr, as11 dil Tiirkmencedir; sizin 
Turkqeniz Turkmencenin bir lehqesidir!". Prof.Kurenov haks~z da sayrlmaz; qunku 
Turkmence ne de olsa Ana Turkqeye ve Ana Oguzcaya ait qok onemli bir ozelligi, 
birincil uzun unliileri duzenli olarak koruyan bir dildir. 

Gerqek gudur: Tarihsel aqrdan b a k h c a  butun akraba ya da kardeg diller bunlar~n 
q~k t l j j  ana dilin "diyalektleriWdir. Bu aq~dan b a k ~ g m z d a  Franslzca, Italyanoa, lspanyolca 
vb. gibi dillere "Latincenin diyalektleri", Ingilizce, Almanca, ~sveqqe, Danca vb. gibi 
dillere de "Ana Germencenin lehqeleri" diyebilirsiniz. Hatta Hint-Avrupa dilleri ailesinin 
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kollarlndan unlu Frans~z dilcisi Antoine Meillet gibi "Hint-Avrupa diyalektleri" (Les 
dialectes indo-europe'ens) diye soz edebilirsiniz. Ama bugune gelince ig degigir. Bugun 
akh baglnda h i ~ b i r  dilbilimci Italyanca ve Ispanyolca iqin "Franslzcanin leh~eleridir" ya 
da Ingilizce i ~ i n  "Almancanm leh~esidir" demez, diyemez. Durum Turk dilleri i ~ i n  de 
aynldlr. T u r k ~ e ,  Turkmence, Kazakp,  Klrgizca, Tatarca vb. gibi akraba diller de, 
Cuvagp dig~nda, birbirlerinin degil ancak Ana Turk~enin  l e h ~ e  ya da diyalektleridir. 
"Cuvag~a diglnda" dedim; ~ u n k u  Cuvagp da bir Turk dili oldu@ halde oburleri gibi Ana 
Turk~eye degil, onunla akraba olan Ana Cuvag~aya ya da Ana Bulgarcaya gider! Bunun 
i ~ i n  de butun obur Turk dillerinden qok farklld~r. 

Bu klsa girigten sonra gimdi as11 konuya ge~ebiliriz. 
Genel dilbiliminin ses degigmeleri ile ilgili aragtlrma yontem ve ilkelerinden baz11a1-I 

gunlardlr: 

1. Ana dilin yeniden kurulmasl (reconstruction) ve turetme teorileri i ~ i n  kargllagt~rma 
yonteminin kullanllmas~ garttlr. Dil ile ilgili herhangi bir sorunu ~oziimlemek i ~ i n  
dilin eski-yeni tum verilerini bilmek ve bunlarl kargilagtlrmak gerekir. 
2. Ses degigmeleri mutlak olarak duzenlidir. 
3. Ses degigmelerinin ~ o g u  gartl~d~r (conditioned sound-change); ancak bu gartlar yine 
seslik yani fonetik gartlardlr. 
4. Dilde fonetik qi fte biqimler (phonetic doublets) y oktur. 

Simdi izninizle Turk dilbiliminin en uzun sureli ve en ~ o k  tartlgilm~g, fakat 
sonunda genel dilbilimi yontem ve ilkeleri qlginda qozumlenmig olan bir sorununa, 
Ana Turk~ede birincil uzun unliiler sorununa, klsaca deginmek istiyorum. 

Birincil Uzun ~ n l i i l e r  Sorunu 
Ana Turk~ede klsa iinluler yan~nda birincil uzun unluler bulundugu gorugu ilk olarak 

Otto Bohtlingk tarafindan onun Yakut~a gramerinde ileri surulmugtur (Uber die Sprache 
der Jakuten, Sankt Peterburg 1951, ss. 142, 143, 144). Bbhtlingk, bies "S", k ieq  
"genig", uot "ateg", uon "lo", tuol- "dolmak", suol "yol", suox "yok" gibi ikiz unlulu 
bazl Yakutp sozcuklerin Nijniy-Novgorod Tatar agzmdaki karpllklarln~n uzun unlulu 
oldugunu gormugtiir. Iyi bir dilbilimci olan Bohtlingk, Italyanca /uo/ ikiz unlusunun 
Latince uzun lo:/ unlusiinden, Franslzca ve Ispanyolca lie/ ikiz unlusunun de Latince 
uzun /e:l unlusunden geldigini biliyordu. Bundan bagka, yak~n  dostu Schifner'den de 
Fincedeki /uo/ ve /uo/ ikiz unlulerinin akraba dil E s t ~ e d e  duzenli olarak uzun lo:/ ve 
lo:liinlulerine denk geldigini ogrenmigti. I$e Bohtlingk bu bilgilerin lglglnda Yakut~a 
lie/, /uo/ ve /uo/ ikiz unlulerinin s~rasiyle daha eski ve birincil uzun /e:/, lo:/ ve lo:/ 
unlulerinden gelmig olmasl gerektigi sonucuna varmlgtlr. 

Turk dilbiliminin kurucusu sayllan fakat Bohtlingk kadar iyi bir genel dilbilimci, 
daha dogrusu iyi bir sesbilimci olmayan Radloff ondan agagl-yukar~ otuz yil sonra uzun 
unluler sorununa deginerek Ana Turk~ede birincil uzun unluler olmadiglnl, Yakut~adaki 
uzun ve ikiz iinlulerin iki unlu arasmdaki iinsuzun kaybolmasl (yani buzulme ya da 
contraction) sonucu meydana gelen ikincil uzun iinluler oldugunu ileri surmugtur 
(Phonetik der nordlichen Tiirksprachen, Leipzig 1882, ss.77-83). Radloff bu goriigunu 
kanltlamak i ~ i n  de baa  turetme apklamalanna girigmigtir. Ona gore, ornegin, Yak. a:t 
"ad" sozcugii" ajt-  "soylemek eylemine, u:s "nesil, soy, aile" sozcugu de Mogolca ulus 
sozcu@ine yaklndlr ve aslllarl bu sozcukler olabilir. 



Ne var ki Radloffun uzun unluler konusunda ileri surdugu bu gorug ve gosterdigi 
ornekler  hi^ de saglam degildi. Qinku, Radloffa kargl ~ l k a n  Karl Foy'un da hakh olarak 
belirtmig oldugu gibi, bir kez Turk~ede  ayt > a:t bi~iminde bir ses geligmesi yoktur. 
Sonra, ad ve eylem koklerinin kesin b i ~ i m d e  ayr~ldlgl T u r k ~ e d e  boyle bir tureme 
olabilmesi ~ o k  guphelidir. 

Yaku t~a  u:s sozcugundeki uzun /u/ya gelince bu unlu ger~ekten ikincildir. Ne var ki 
Yak.u:s sozciigu Mogolca ulus sozcugunden degil, "soy, boy, kabile" anlam~ndaki 
Turk~e  uzug sozcu~unden gelir! 

Radloff Phonetik'te Yak. a:t sozcu~iinun ada- eyleminden, a:s "a$" sozcugiinun de aG- 
"ac~kmak" eyleminden tureme daha eski bir a619 sozcugunden geldigi yolunda bagka 
talihsiz tureme aqklamalannda da bulunmugtur (Phonetik, s. 79). "Talihsiz" diyorum, 
~ u n k u  a:t sozcugu ada- eyleminden degil, ada- eylemi a:t sozciigunden gelir!. Aynca, 
yine Karl Foy'un belirtmig oldugu gibi, Yakut~ada yalnlz "a$" anlamlndaki a:s sozcu~u  
degil, "aclkmak" anlamlndaki a:s- eylemi de uzun unluludur! 

Radloff, Fonetik'ten yirmi yll sonra yaylmlanan bir yazlslnda, birincil uzun unluler 
konusunda kogeye s~k~gt lg ln~  anlay~nca da Yaku t~a  uzun unlulu a:t sozcugu i ~ i n  yeni bir 
apklama yaptl. Buna gore Yakut~a a:t "ad" sozcu~undeki unlu de asllnda klsa idi; fakat 
onunla egsesli a t  "beygir" sozcugu ile karlgt~r~lmamas~ i ~ i n  unlusu sonradan uzatllm~gt~! 
Radloffun bu yeni a~~klamaslnln da tumuyle bil imd~g~ oldugu aqktlr. 

Birincil uzun unlulerin Orhon Turk~esinde de bulundugu gerqegini, egsesli sandan 
sozcuklerin y a z ~ m ~ n d a n  hareketle ilk kez Karl Foy fark etmigtir ("Turkische 
Vokalstudien", MSOS 11. Abteilung 2, Westasiatische Studien, Berlin 1900, s. 180- 
215, 192, 193). Karl Foy, Orhon yazltlarlnda "a~mak"  anlamlndaki aG- eyleminin 
daima /A/slz, buna karglhk "aclkmak" anlamlndaki aC- eyleminin ve " a ~ "  anlam~ndaki aG 
slfatln~n daima /A/ ile yazlldlglna ve "beygir" anlamlndaki a t  sozcu~uniin /A/slz, fakat 
"ad, unvan" anlamlna gelen a t  sozcu~iiniin daha qok (on bir kez) /A/ ile yazlldlglna ilk 
kez dikkat etmig ve bu sozcukler arasmdaki yazlm farklnln bir anlam~ olmasl gerektigini 
ileri surmugtur. Ona gore yaz~tlarda aG, ac- ve a t  sozcuklerindeki onses /a/ unlusunun 
yazllmasl bu sozcuklerdeki /a/ unlusunun uzun oldugunun a q k  bir igaretiydi. Nitekim, 
Karl Foy'un saptadlgl Orh. AT = Yak. a:t, Orh. AG = Yak. a:s, Orh. Aq- = Yak. a:s- 
denklikleri onun bu gozleminin dogru oldugunu a q k ~ a  gostermektedir. 

Turk dilindeki birincil uzun unluler sorunu daha sonra Vilh. Gr0 nbech (1901), N. 
Pedersen (1903), Gombocz (1912) ve NCmeth (1914- 1915) tarafindan ele allnmlg, fakat 
bu Turkologlar Ana Turk~ede  uzun unlu bulunup bulunmadlgl konusunda kesin bir 
sonuca varamamlglardlr. 

Birincil uzun unlulerin Genel Turk~ede de var oldugunu kargllagtlrma yontemi ile ilk 
kez one suren ve kan~tlayan Rus Turkologlar~ndan Ye.D.Polivanov olmugtur. 
Polivanov 1924'te yaylmlanan klsa bir yazlsl ile birincil uzun unlulerin korundugu 
ikinci bir Turk dilinden, Turkmenceden getirdigi b i r k a ~  ornekle Y a k u t ~ a  ile 
Turkmencedeki klsa ve uzun unluler arasmda tam bir uygunluk oldugunu gostermigtir 
("K voprosu ob obg~e-turetskoy dolgote glasn~x", Byulleten. No. 6, Nisan 1924, 
Tagkent , s. 157). UG yll sonra yaylmlanan "Genel Turk Ana Dilinde Uzun ~ n l u l e r  
Sorunu" baghkli bildirisinde de ~ o k  saylda Turkmence ornekle Ana Turk dilinde birincil 
uzun unluler bulundugu tezini kanltlamlgtlr ("K voprosu o dolgix glasnlx v obg~e-  
turetskom prayazlke", Doklad AN SSSR 1927, ss. 141-153). Iki yll sonra Latin harfli 
ilk Turkmence sozlugun (A. Aliyiv-K. Booriyif, Orrs~a-Tiirkrnen~e Sozlik, Agkabat 
1929) yay~mlanmasl ile de Yakut dilindeki birincil uzun unlulerin duzenli b i~imde 
Turkmencede de korunmug oldu&~ ger~egi  tumuyle ortaya qlkmlgtlr. 
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Bundan sonra Rasanen Macarcaya Eski Bulgar Turkqesinden geqmig uzun unlulu 
sozcukleri incelemig, bu sozcuklerin Turkmence ve Yakutqa kargrl~klar~n~n da duzenli 
olarak uzun unlulu oldugunu gostermigtir (1937). Rasanen'den bir yrl sonra da Ligeti'nin 
Turkqedeki birincil uzun unluler sorununu kendisine kadar gorulmemig bir derinlik ve 
geniglikle ele alan ("Les voyelles longues en turc", J A  1938) ad11 unlu aragtlrmasi 
yay~mlanmq ve Ana Turkqedeki birincil uzun unluler sorunu biiylece kesin olarak 
qozumlenmigtir. 

Son olarak, 25 yd kadar once Doerfer taraf~ndan yeniden kegfedilen Halaqqada da 
birincil uzun unliilerin diizenli biqimde korunmug oldugu anlag~lmlg ve Bohtlingk'in 
geqen yuzy~l ortalarlnda yalnrz Yakutqa verilere dayanarak ileri surdugu gorug bir kez 
daha dogrulanm~gtlr. 

Simdi biraz da Turk dilbilimi aragtlrma ve qallgmalarl bak~m~ndan ~ o k  onemli olan 
bu sorunun bizdeki durumuna, nasrl kargrlandigrna ve qalqmalarda uygulan~p 
uygulanlnad~g~na deginmek isti yorum. 

Turkiye'de Turk dilbilimi qahgmalan, konugmamrn baqlar~nda da belirttigim gibi, 
unlu Alman Turkologu W. Bang'ln ogrencisi olan hocam Rahmeti Arat'ln 1930 '1~  
yillarin ortalar~nda 1stanbul ~niversitesine gelmesi ile ba$amqt~r. Ancak, Rahmeti 
Arat, Radloff-Bang Turkoloji okuluna mensuptu. Bu nedenle de birincil uzun unlulere 
inanmryordu. ~niversitede iigrencisi oldugum ydlarda (1946- 1950) onun Ana Turkqedeki 
birincil uzun iinlulerden soz ettigini hiq hatirlamiyorum. Cunku ne Arat ne de obur Turk 
dili hocalarl Yakut~ada ve Turkmencede, dolay~siyle de Ana Turkqede birincil uzun 
unluler bulundu@na inanm~yorlard~. Yillar sonra "Ana Turkqede Asli Uzun ~ n l u l e r "  
ad11 doqentlik tezimi savunmak i ~ i n  ~stanbul'da slnava girdigimde de durumda bir 
degigiklik gormedim, Juri uyelerinin (A. Caferoglu, S. Cagatay, S. Buluq, F. Timurtag 
ve Z. Korkmaz) hiqbiri tezime inanmryordu. Hatta savunmam srrasmda S.Cagatay bir 
ara at "horse" sozcugu ile a:t "ad" sozcugiinun aslinda bir ve aynl oldugunu bile iddia 
etmigti! Tez savunmamda dinleyici olarak hazrr bulunan Doq.M.Ergintin de odadan 
qrktiktan sonra bana "Turkmencedeki uzun vokaller ash olamaz; bunlar Farspnrn tesiri 
ile sonradan uzamlgtir" dedigini de qok iyi hatlrllyorum. Oysa, Batrda qoktan bilindigi 
gibi, birincil uzun iinluler yalniz Turkmencede degil, Iran'dan binlerce kilometre uzakta 
yagayan ve yagamlan boyunca hiqbir Iran11 gormemig olan Yakutlar~n dilinde de duzenli 
olarak korunuyordu. Ancak, karyllagtlrma yontemi ile ortaya qikan bu bilimsel gerqegi 
Ergin'e anlatmak ve kabul ettirmek imkansizdl. 

Yanlq Tiiretme Apklamalar~ ' 

Ana Turkpde birincil uzun unluler bulundugunu bilmeyen ya da bu bilimsel gerqegi 
kabul etmeyen bir dilci ya da Turkolog dogal olarak yanlrg turetme aq~klamalar~ 
yapacaktlr. 

Nitekim boyle biri, ydlarca bu fakultede ders vermig bir Turk dili profesoru, 1970'te 
yay~mlanan "Turkqenin yapisl ve egsesli ikili kokler" bagllklr bir yazrsrnda klsa unlulu 
art- eylemi ile aslinda uzun unlulu art sozcugunu (Trkm. atrt "arka". Yak. a:rtlk "dag 
beli"), kisa unlulu sal- eylemi ile aslmda uzun unlulu sal sozcugunu (Trkm. sa:l, Yak. 
a:l "genii"), k ~ s a  iinlulu tag "dig" sozcugu ile asllnda uzun unlulii t q -  eylemini (Trkm 
da:;s- "tagmak"), kisa iinlulu u f -  eylemi ile aslinda uzun unlulu uc sozcu@inu (Trkm. 
u : ~ ) ,  Az. U C ) ,  kisa unlulu geG- eylemi ile aslmda uzun unlulii gef  sozcugunu (Trkm. 
g i : ~ ,  Az. gec) bir ve aynr saymlgtlr (Vecihe Hatiboglu, Turk Dili, Ankara 1970). 

Birincil uzun unlulere inanmayan M. Ergin de gramerinde Turkqe gece sozciigunun 
gec- eyleminden geldigini soyler (TDG, 1972, s. 64). Oysa gec- eylcmindeki /e/ kisa, 



gece sozcugunun ilk hecesindeki /el unlusu ise as11nda;bzundur. Nitekim bu sozcuk 
birincil uzun unlulerin korundugu Tiirkmencede gi:ce, Yakutqada kiehe (< kiese < 
*ke:~a) Halaqqada da ki:e~a ve kie:~a biqimlerindedir. 

Birinci uzun unluler sorununa yaklagrmr Hatiboglu ve Ergin'in yaklagrmlarlndan pek 
farklr olmayan Zeynep Korkmaz da bir yazrsrnda Turkqe &in ( < Eski Turkqe u ~ u n )  
sozcu~unun u~ sozcugunden geldigini ileri surmugtur. Ona gore ET u ~ u n  daha eski bir 
u p n  bi~iminden geliyormug; bu da aslmda u~ adr + 3.  kigi iyelik eki /I/ + araq durumu 
eki /n/den oluguyormug. Eski Osmanlrca metinlerde geqen "nedeniyle, yuzunden, iqin" 
anlamlarindaki ucmdan sozcujjunden esinlenen bu turetme dogru olamaz. Cunku, ET 
u ~ u n  sozcujjundeki onses /ul unlusii k l s a , u ~  sozcugundeki /ul unlusu ise aslrnda 
uzundur. Bu durum u~ sozcu~iindeki /q/nin iki unlu araslnda /c/ye donugtugu halde u ~ u n  
> i ~ i n  ~Szcugundeki /ql iinsiiziiniin degigmeden kalm~g olmasindan anlagrllr. 

Yine bagka bir yerli Turkolog, haydi a d m  da vereyim. soyaddaglm 5.  Tekin, 
Hatiboglu'ndan 20 yrl sonra, Tarih ve Toplum dergisinde yayrmlanan bir yazlslnda "yazr 
yazmak" anlamlndaki yaz- eyleminin "yanllmak, gunah iglemek" anlamlndaki Eski 
Turkqe yaz- eylemi ile bir ve aynl oldujjunu ileri surdu (5. Tekin, Tarih ve Toplum, 
Ocak 1991). Bu turetme de  dogru olamazdl; qiinku "yazr yazmak" anlamlndaki yuz- 
eylemi asllnda krsa /a/ ile, "gunah iglemek" anlam~ndaki yaz- eylemi ise aslrnda uzun 
/a/ iledir (Trkrn. ya:z-, Yak. ~1:s- "hedefe isabet etmemek"). 

Bu turetmenin daha da ilginq yanl 5. Tekin'in bu iki eylemin anlamlarl araslndaki 
buyuk farkl ortadan kaldlrmak ve iki anlamr yaklagtlrmak iqin yapt~gr aqiklamadlr. 
Oyle ya, "gunah iglemek" anlamlndaki bir eylem nasll oluyor da "yam yazmak" 
anlamlni kazanabiliyor'? $.Tekin bakln bunu nas~l  aqlklryor: "Yaz~ yazmak" anlamlndaki 
eylem Eski Tiirkqede yoktur, MK'da da Oguzca olarak kay~t l~dlr .  Oyle ise eylem bu 
anlaml Oguzlar musliiman olduktan sonra kazanmlgtlr. Bilindigi gibi, Islam inancina 
gore insanlarin sol omuzlarlnda igledikleri gunahlarr yazan melekler oturur. 1gte "gunah 
iglemek" anlamlndaki eylemin musluman Turklerde "yazi yazmak" anlamrnl kazanmasr 
bu inanqtan, yani sol omuzlarda oturan meleklerin iglenen gunahlar~ yazmalarlndan 
kay naklanmlgtlr! 

5 .  Tekin'in klsa unlulu yaz- eyleminin "gunah iglemek" anlamlndaki uzun unlulu 
va:z- eylemi ile bir ve aynl oldugunu kanrtlamak iqin yaptlgl bu talihsiz aq~klamanrn da 
pek ige yaramad~glni soylemeye gerek yoktur. 

Dilde fonetik qifte biqimler yoktur 
Gene1 dilbiliminin bagka bir ilkesi de gudur: Dilde seslik yani fonetik qifte biqimler 

(phonetic doublets) yoktur. Bunun anlam1 da gudur: Dilde bir sozcuk iki farkll biqimde 
geligerek iki ayrr biqim olugturamaz. 

Ben 5. Tekin'in az once sozunu ettigim yaz- eylemi uzerine yazdrgl yazlyl elegtirince 
("Yazl yazmak gunah iglemek degildir", Tarih ve Toplum, Ocak 1991) o da beni hemen 
yanrtladl ve bu yaz~slnda "Uzun unluler meselesinin henuz tamamiyle halledilmemig 
oldugunu" soyleyerek bu kez gu savunmayl yaptl: "Dil belki de yaz- 'gunah iglemek' 
fiiline yuklenen ikinci manayl, yani 'yazl yazmak' kavramlnl, asllndaki 'hata etmek, 
giinah iglemek' manaslndan ayrrt edebilmek iqin bu unluyu klsaltmqt~r" (Tarih ve 
Toplum, Nisan 199 1 ) .  

Sayln $. Tekin'in bu yeni tezi de Radloffun tezi gibiydi. Cunku, onun gibi, dilde 
anlam karigmalar~nl onlemek amaciyle bilinqli ses degigmeleri yaprlabilecegine 
inan~yordu. 5. Tekin yeni tezini kanltlamak iqin bu kez ET edgii "iyi" 'sozciigiinun 
Kazan Tatarcas~nda iyi ve izgi gibi iki farkll biqimi oldugunu ileri siirdii. Ona gore 
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birinci sozcuk "normal bir inkigaf yolu takip edip gunluk dilde 'iyi' manaslnda 
kullan~ldlg~ halde, izgi gekli teknik bir terim olarak 'aziz ve mukaddes' manaslnda az 
veya qok ET'deki gekli aksettirmektedir". 

Bu aq~klamadan anlag~ld@i uzere, sayin 5. Tekin bu kez de ET edgii sozcu~iinun 
Tatarcada iki farkli geligme gostermig oldugu gibi dilbilimi ilkelerine aykm bir gorug 
ileri suruyordu. Ben de ona hemen gu yanit~ verdim: "Bir kez Kazan Tatarcasinda iy i  
diye bir sozcuk yoktur, ige vardlr; hatta bu da yoktur, bundan turemig igelek "iyilik, 
haylr, fayda" sozcugu vard~r ve ige Eski Tiirkqe adgu sozcugiinun Tatarcadaki beklenen 
geligmig biqimidir. Ikinci izgi sozcu~i ine  gelince, bu sozcuk oz Tatarca o lmay~p  
Tatarcaya eski yazi dilinden, 14. yiizyd Harezm Tiirkqesinden alinm~g bir aydin 
odunqlemesi (learned borrowing) ya da kitabi (literary) bir odunqlemedir! 

Aynca, Halaqqa Doerfer tarafindan yeniden kegfedileli nerdeyse 25 yd oluyor. Birincil 
uzun iinlulerin Yakutqa ve Tiirkmenceden bagka Halaq~ada da duzenli olarak korundugu 
ya da ikizlegtigi anlag~ld~ktan bunca y ~ l  sonra 5.Tekin'in nasd hala"Uzun unluler 
meselesi henuz tamamiyle halledilmemigtir" diyebildigini anlarnak da mumkun degildir. 
Arkaik bir ozellik uq akraba dilde duzenli olarak korunmug ise bunun ana dile ait 
oldugundan hala nasll guphe edilebilir? 

~ t i i m l i i l e ~ m e  (Voic ing)  
Uzun unluler konusunu qok uzattlm galiba! Simdi biraz da birincil ya da ikincil 

uzun iinlulerin neden oldugu bir ses degigmesinden k~saca soz etmek ve bu olay~n yerli 
Turkologlarca nasd aq~kland~g~na,  daha dogrusu nas~l  aq~klanamad~g~na (!) birkaq ornek 
vermek istiyorum. 

Batlda bu y u z y h  baglar~ndan beri bilindigi gibi (Vilh. G r ~ n b e c h ,  Forstudier ti1 
turkisk lydhistorie, Kopenhag 1901), Turkqede sonradan k~salan uzun unluler 
oturnliilegme (voicing) denilen ses degigmesine neden olmug, kendilerinden sonra gelen 
/p, t, k, q/ unsuzlerini s~rasiyle /b, d, c, g/ya degigtirmiglerdir: ka:p > kab-1, a:t > ad-1, 
a:kar- > ag'ar-, ko:ker- > gog'er- , a:clk- > aczk- vb. gibi. Bagka bir deyigle, bu olay 
Turk dilbiliminde ilk kez Grsnbech'in ortaya koydugu bir conditioned sound-change, 
yani "gartl~ bir ses degigmesiWdir ve birincil uzun unliilerin saptanmasl bak~m~ndan qok 
onemlidir. 

Ancak bu gartl~ ses degigmesinden haberi olmayan bir Tiirkolog birincil uzun 
unlulerden sonra gelen pat lay~c~ /p, t, q, kl unsuzleri ile k a t ~ g ~ k  /q/ iinsuzuniin Tiirkqede 
iinluleraras~ dururnda s~rasiyle /b, d, gl ve /dye degigmesini de aqiklayamaz ve nedeni 
belli bu ses degigmesi iqin tumuyle bi l imdq~ aq~klamalarda bulunur. Igte bu gibi 
aq~klamalar iqin birkaq ornek vermek istiyorum. Yine M. Ergin'den baglayacag~m: 

1 .  "~iirkqede kelime sonunda bulunan /q, q, k, p, t / konsonantlar~ iki vokal aras~nda 
kal~nca sedaldagir ve yumugarlar: ag'ac-~ >ag'acr, dip-e > dibe, geeit-i > gecidi. Bu 
degi~menin sebebi sedas~z konsonant~ iki yan~ndaki vokallerin seda b a k ~ m ~ n d a n  
kendilerine benzetmeleridir": (Ergin, TDG, s. 63). 

Bu aq~klamada iki ayrl otumlulegme o l a y ~  kangtir~lmig, birlikte ele a l ~ n m ~ g t ~ r .  
Cunkii tek heceli sozcuklerin sonundaki otumlulegme uzun unluler nedeniyledir: *tii:p > 
Trkdip, fakat dih-i, dib-e. Cok heceli sozcuklerin sonundaki otumlulegme ise Turkqede, 
emlak, hukuk, infilak vb. gibi birkaq a l ~ n t ~  sozcuk d ~ g ~ n d a  gene1 kurald~r. 

2. "Turkqede ancak baz~  tek heceli kelimelerle kar~g~kliga meydan verecek kelimelerde 
ve b a z ~  isimlerde sondaki bu konsonantlar degigtirilmez. Fiil koklerinin sonunda ise bu 
konsonantlar nadir olarak ve ancak fiil koku unutulursa veya yapdan yeni kelime fiil 
kokunun manas~ndan qok uzaklaglrsa sedahlag~r ve yumugarlar: kucak > kucak, gee-e > 



gece gibi" (Ergin, TDG, s. 64). 
Bu orneklerden birincisinde, kucak orneginde, birincil /GI iinsiiziiniin Iclye degigrnesi 

eylem kokiiniin unutulrnasi nedeniyle degil, Tiirk~ede ku:~-  eylernindeki lul iinliisiiniin 
aslinda uzun olrnas~ndand~r (krg. Yak. ku:s-). Ikinci ornek ise, daha once de belirttigirn 
gibi, yanlig bir tiiretmedir. Ti i rk~e gece sozciigii get- eylerninden gelrnig olarnaz; oyle 
olsaydi gece degil geCe olurdu! 

3. "Ad kelirnesi de aslmda a t  geklinde idi. Fakat hayvan a t  ile kar~grnas~n diye a d  
yazilip soylenmektedir" (TDG, s. 133). 

Dilde egsesli iki sijzciik karigrnas~n, ayirt edilsin diye seslik degigrne olrnaz. Ses 
degigrnelerinin nedeni yine seslik yani fonetiktir! 

5. Tekin de bu konuda Ergin gibi diigiiniiyor ve a t  "horse" sozciigii ile Eski Tiirk~ede 
aynl bi~irnde yaz~lan fakat daha sonra Tiirkqede a d  biqirnini alan a t  "ad, isirn" sozciigii 
i ~ i n  "Dil bunlar~ birbirinden ay~rrnq pek ala ..." diyor (Tarih ve Toplum, Nisan 1991). 

Goriildiigii gibi, M. Ergin ve 5 .  Tekin nedeni qoktan beri bilinen bu gartli ses 
degigrnesi i ~ i n  sesbilimd~g~ nedenler gostermektedirler. Bir kez daha belirteyirn ki dilde 
egsesli sozciiklerin birbirine karigrnalar~n~ onlemek i ~ i n  bilinqli ses degigrneleri olrnaz. 
Ses degigrneleri, Saussure'iin y~l lar  once belirtrnig oldugu gibi, fonetik olrnayan biitiin 
etkenlerden, anlamdan, kullanig s~kligindan, egseslilikten ve bagka her geyden tiimiiyle 
ba&msizd~r. Ses degigrnelerinin nedeni yine fonetiktir. 

Sayln Korkmaz'in ET i i~i in  (Tiirkqe i ~ i n )  sozciigiinii u~ sozcugiinden getiren tiiretrne 
denemesinden de az once soz etmigtirn. Korkrnaz bu tiiretrneyi yaparken u~ sozciigiindeki 
Iql iinsiizuniin bu nedenle iinliilerarasi dururnda lclye degigtigi gerqegini hiq kugkusuz 
bilrniyordu. Nitekirn onun "yurnugama" dedigi otiirnliilegrne olayi iqin yapt121 en son 
aqiklama da bunu gosterrnektedir. Korkrnaz "yurnugarna" adini verdigi bu ses degigmesi 
iqin goyle diyor: "Yurnugama: Son sesinde tonsuz iinsiiz bulunduran kelimelerin iinliiyle 
baglayan bir ek aldiklarinda tonlu duruma gelmeleri. Bu olay Tiirkqenin bu dururndaki 
her kelirnesi iqin geqerli degildir. ~ns i i z i in  niteligini korumasi veya tonlulagarak 
yurnugarnasi kelimenin biinyesindeki iinliilerin ozellikleriyle ilgili olmalidir: dip 1 dibi 
I dibin; u~ 1 ucu 1 ucun; a g a ~  1 ag'aca 1 ag'acin, gomlek 1 gomlegi 1 gomleg'e; yurt 1 yurdu 
vb." (Gramer Terimleri Sozliig'ii, TDK yaymlari: 575, Ankara 1992). 

Goriildiigii gibi, Korkrnaz da bu aq~klarnasmda tek heceli sozciiklerdeki otiirnliilegrne 
olayi ile qok heceli sozciiklerdeki otiirnliilegmeyi, birlikte ele allyor ve dogal olarak 
yan~liyor. Ag 'a~,  gomlek vb. gibi ~ o k  heceli sozciiklerin sonlar~ndaki lp, t, k, $1 
iinsiizlerinin iinliileraras~ durumda otiirnliilegrnesi, emlak, infilak, hukuk vb. gibi birkaq 
yabanc~ sozciik d ~ g ~ n d a ,  Tiirkqede gene1 kuraldir, uzun iinliilerle ilgisi yoktur. ilk hece 
sonunda ya da ikinci hece bagmdaki otiimliilegme ise garthd~r ve onceki iinliiniin aslinda 
uzun olrnasindan kaynaklan1r.B~ nedenle saym Korkrnaz'in bu iki farkl~ otiirnliilegrneyi, 
Ergin gibi, birlegtirrnesi yanligt~r. 

Karg~lagt~rma yonterni bilinmez ya da uygulanrnazsa bir dilci sayisiz yanl~g 
aqklamalar yapar. 0rnegin Banguoglu girndiki TDK tarafindan iki kez yay~mlanan 
(1986, 1990)Turk Dili Grameri'nde sozbag~nda y- tiirernesi iqin gu ornekleri vermigtir: 
llan > yllan, dduz > y i ld~z ,  ilkr > y ~ l k ~ ,  ut- > yut- (s. 67). Bu orneklerdeki biitiin 
geligrne oklarm tersine qevirmek gerekir. Ciinku Iylli bi~irnler eski, lylsiz biqimler 
yenidir! 

Korkrnaz da ayni yanliglar~ yapar. Ornegin ona gore yig'it sozii ashnda igit 
biqirninden gelir (!): igit > yig'it (Gramer Terimleri Sozliig'u, s. 163). Yine ona gore 
Anadolu agizlarmdaki Cokurge sozciigii de yazl dilirnizdeki ~ekirge'den geliyorrnug: 
Cekirge > ~oki i rge  (s. 175). Cekirge'den ~oki i rge  bi~irninin q~kmayacagi ~ o k  a q k t ~ r .  
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Cunkii ilk hecedeki /c/ ile ikinci hecedeki /i/nin yuvarlaklagmasl h i ~ b i r  seslik neden 
yoktur. Ne dudak iinsuzu var, ne de yuvarlak bir iinlii var. Bize bu yuvarlaklagmalara 
neden olacak bir yuvarlak unlii gerekmektedir. Gunumiizden uzaklaglp biraz eskilere 
gidersek biiyle bir unlii bulabiliriz. Nitekim bu yuvarlak iinliiyii sozciigiin bildigimiz 
en eski b i ~ i m i  olan ~eki i rge  biqi~ninde buluruz: Sozcuk MK'da ikinci hecesi yuvarlak 
unlulii olarak pkiirge.'dir, 1gte Anadolu ag~zlanndaki ~oki i rge  b i ~ i m i  sozcugun bu en 
eski pkiirge bi~iminden gelir, yazl dilindeki ~ekirge'den degil! 


