
Yeryuzundeki qegitli uluslar, kavimler, veya topluluklar tarafindan konugulmug olan ve 
konugulmakta bulunan irili ufakll binlerce dil oldugu halde, bunl'mn bir qogunun ku- 
melendigi belli 'dil aileleri', say1 baklmlndan oldukga azdu. Bunladan bqlica iis tanesi, 
Turkqeyi duz veya dolayli olarak ilgilendirmektedir. Birincisi, Turkgenin de bag11 olduifu 
'Ural-Allay' dilleri. fkincisi, f s l h l ~ k  nedeniyle pek qok siizciik dlntlslnln yapllmlg oldugu 
A r a ~ a n i n  bag11 bulundugu 'Semitik' diller. Uguncusu ise, etkisinde kalinmig olan Fars- 
p n m  ve Franslzcanin bag11 oldugu 'Hint-Avrupa' dilleri. Tiirkqenin kendi dil ailesi iqin- 
deki bag1,mtilar ise g6yle gosterilebilir: 

URAL-ALTAY Dil Ailesi 
1 

I 
I 

Ural Kanadi Altay Kanadl + I i 
~skimoca Fin-Ugor Kumesi Ona-Asya Kiimesi Dogu Asya Kumesi 

I 
Fince Tiirk Dilleri, Mogolca 

Macarca Mangu-Tunguzca 

L Japonca 

Cizelgeden de goriilecegi gibi, Tiirk dilleri, ve dolaylsiyla bugiinkii Tiirkqe, qok uzak- 
tan da olsa, Mogolca, Japonca, Macarca, Fince gibi diller ile de baglantllidu. Ne var ki, bu 
gibi baglanhlan kurmaya yarayan benzerlikler, kogutluklar acaba ortak bir dilden gelme so- 
nucumudur? Yoksa yakin Mlgelerde bir ~amanlar birlikte oturmug olmanln yarattigi dil 
aligveriglerinin yanslmasimldu? Bu noktal'mn tartlgllmasl, Turkbilimciler arasinda on- 
yillardu suriip giunektedir. Binlerce yll ijnceki bir dil akraballgni allp da, bunu, belli bir si- 
yasal veya kiiltiirel aqldan, agm bigimde yorumlayarak degerlendirmek, dogru olrnasa ge- 
rektir. Du$iiniilmelidir ki, bugiin Turkiye'de kullanllmakta olan Turkse, son bin yWu, Ana- 
dolu'daki eski dillerden de bir sok sozcukler, hatta dil ozellikl&ri almlg olup, bunlan iqinde 
bannd~rmaktadu. Bir bagka deyigle, uzaktan akraba saydtgi J aponya7~n  p k  daha fazla dil 
iligkisi, son bin yll igerisinde, Anadolu'nun yerli dilleri bagl'unmda gergeklegmigtir. Bunun 

* Bildirigini (kitab~n i~inde); Istanbul; 1988 
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dlgtnda, Obur diller ile olan eski baglantilar, tarihin o kadar gerilerinde kalmlgtlr ki, Ma- 
carca ile uk iugkisi kurmak, bir yerde duygusallrktan oteye bir deger tqlmasa gerek. Ay- 
nca, lrklar vekavimler ile olan iligikilerin her m a n  olumlu oldugu da siiylenemez. $urasi 
dugunulmelidir ki, Birinci ve kinci Dunya Savagl ,~ suasinda birbirlerinin can d u ~ m a n ~  
olarak savqan fngilizler ve Almmlar, bundan daha 1500 yll iince, aynl Germen toplulugu 
i~ inde  iki komgu ve akraba kavimdiler. Benzer bigimde, 2nci Dunya Savql'nda Fransa'yi 
iggal eden A l m ~ l a r  da, kendileri gibi bir Germen kavmi olan Franklann ulkesini ele ge- 
cimiglerdi. Bugun, birbirlerinin can dugman1 olmakta dev'm eden Araplar ve fsrailliler de, 
ayni Semitik topluluktan gelen, ve aynl dil ailesine bag11 dilleri k o n u g ~  kavimlerdir. 

Bu baklmdan, Ural-Altay dil ailesi ipindeki akrabal~k iligkileri ijtesine ge~ilerek, yal- 
nlzca Turk Dilleri kiimesi icindeki baglant11,m ele alm'ak daha dogru olacaktlr. Bu diller 
birbirlerinden 'dil, lehqe, give, a@z' gibi terimler ile aynlmaktadular. Turkbilirnciler ara- 
sinda da bu konuda tartlgmalar, anlagmazl~klau bulun~nakta gibidir. Kimilerine gore, te- 
melde bir tek 'Turk Dili' vardu. Simdi veya tarihte giiriilen turn bagkdlklar, bu tek 'ana 
dil' veya 'kijk dil', ya da daha iyisi 'kiiken dil' denilen temel Turkpenin bqka bqka go- 
rijnugleridir. Bu durumda, Asya'nm dogusundan Avrupa'nln iplerine k d a  uzanan bir alan- 
da konugulan Turkge turleri birer 'lehpe' say~lmal~dirlar. Oysa, ba$kakuina gore, bugun bir 
Yugoslav Turkcesi ile bir Yakut Turkpesi, kigilerin birbirlerini karg~l~kli olarak an- 
lamalmna firsat vermeyecek k d a r  birbirlerinden ayndular. Evet, bugun Ozbekge bir yayin 
dinlenildigi m a n ,  belki baz~  siizcukler yakdanabilir, ve gene1 o l d  neden soz edildigi 
kavranabilir; fakat gene de bugunkii Turkpe ile Ozbekqe iki ayrl lehpe degil de, iki ayn dil 
say~lmal~du. Ona bakilusa, ttalyanca ile fspanyolca &?, yeni Latin dilleri o l d  birbirlerine 
gok benzerler; ,ma gene de ayri diller olarak dugiinulurler. Bu b'lumdan, Tiirk dillerini 
6beklerden kullan~lacak olan tek iilgiit, 'kar~~lrkl~ bildirigme' olarak saptanmalldir. Yoksa, 
sozcukler duzeyinde bir geyler yc?k,zl,mak bir olput o1,maz. . 

Boyle ele al~narak Turk dillcri ijbeklenmeye bagland~g~nda b'az~ sorunlar ortaya glk- 
maktadu. En azmdan, Turkbilimciler ayri ayrl zamanlarda bqka ba.5ka ijbekleme yollm 
denemiglerdir. Fakat hepsinin kayg~s~,  twn Turk dillerini kapsayacak olan bir kumeleme ol- 
mugtur. Oysa Turkiyeli birisi igin en iinemli olan 'Tiirk Dili', bugun Turkiye'de, Tiirkiye 
cumhu;iyeti srnlrlm iginde, ulusal egitim dili o1,arak kullan~lan Tiirkpe olup, yalnlzca bu 
dilin tarihsel geligmesi ve geq~nig u z ~ t i s i  ijnem t?gir. Turkbilimcilerin eserlerinde, biitun 
obiir Turk dilleri de hep birlikte yerilmeye pallgild~g~ isin, ortd'aki tablo bulaniklagrnakta, 
karmagiklagmakta, ve sonunda Tiirkiyeli okuyucunun agik-sqik olarak anlayabilecegi bir 
geligim gizgisi belirginlegmemektedir. Bu b'aklrndan, 'Dilir~zsel' Turkoloji gall$malmndan 
biraz annarak, bugunku Turkgenin geqmigini, tzrihsel boyut iqerisinde geriye dogru iz 
surme yolu ile saptamak, kaginilmaz olrnaktadir. Ancak bijylece, bugunku Turks, ay- 
nntilar arasinda bogulup kalm,aks~zin gun iglgma gik~wlabilir. 

Turk dilleri araslndaki dilsel bajkal~klar, kavimlerin cogrd'ya b'aklmlndan bir- 
birlerinden ayri dugmeleri, ve genig bir biilgeye yayllmalan sonucunda olugmugtur. fgte bu 
yuzden, ilk iince tarihsel geligrne pizgisini belirlernek, ve anc,ak ondan sonra dilsel ozel- 
liklere dayali bir Obekle~neye gitmek gerekir. 



Turk Dili 1le llgili Tarihler 

M.O. 220 Hun devletinin kurulugu Turklerin tarih sahnesine $lklgl 
M.S. 216 ~ u n  devletinin sonu TBrk lehgelerinin geligmesi 

720 Orhon - Tonyukuk yazlti Tiirksenin yazlya ge~irilmesi 
923 Karahanli devletinin kurulugu Yaz111 edebiyatrn olugmasi 

107 1 Malazgirt Savqi Anadolu'nun yurt edinilmesi 
1299 Osmanl~ devletinin kurulugu fmpxatorluk kulturunun olugmas~ 
1453 fstanbul'un alinigi Yeni Cag'in ba$lamasi 
1839 Tanzimat Ferman~ . Bat1 ~yg~a r l~g~na  aq~l~nmasi 
1923 Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kurulugu Cagdqlanaya ba~lanmasi 

Eger bu gergeveye gore duzenlenecek olursa, Turk dilinin geliginesi gu bigimde gos- 
terilebilir: 

ORTA-ASYA 
Tiirkqesi 

ANADOLU 
Turkqesi 

Munlar Yaz~s~z  donem 
Giikturkler Y a z ~ t l ~  donem 
Uygurlar Yazmal~ donem 
Karahanl~lar Yazrlr donem 

Sel$uklular Yazmacal~ donem 
Osmanlilar Y a z ~ n l ~  donem 
Tiirkiyeliler Y a z ~ m l ~  donem 

Bu donemin ozelliklerini gijyle Gzetlencbilir. Hunlar zamanmda Turk dili yazlya ge- 
~irilmedigi igin, bunun h'akkinda, dogrudan dogruya bilgi edinilmesi olanaks~zd~r. Olsa 
olsa, Cin kayn,aklannda kaydedilmig o h 1  bigunler vard~r ki, bunlx da guvenilir olmaktan 
uzakur. Nitekim, ternelde olas~l~kla /Kun/ bigiminde olan kavim ad1 bile, Cin kaynaklarmda 
/Hiung-nu/ o l d  gegmektedir. Bu b'akunckln, Turk dilinin bu diinemi iqin 'yaz~slz' demek 
yanlrg olmayacaktir. 

Gijkturkler doneminde, 'Orhan-Yenisey yaz~tlar~ '  denilen, ve ijzellikle tag ustune ya- 
zllml~ bulunan ilk kayitlar ortaya gikmaktadlr. Ilk kez /Turk/ siizcugu, kendi sesletimi ile 
yazllml$tir. Oysa Cin kaynaklx~ndaki kay~t, t~pki 'IIun' /IIiung-nu/ c;cxpiunas~nda oldugu 
gibi, bu sefer de nu-kyul bigimindedir. Bu da gijsteriyor ki, bir dili incelerken, bqka dil- 
lerin kayitlarindan $ok, kendi kay~tlanna dayanmak daha saglikl~dir, Igte bu doneme de, Q 
yazlt1a.r nedeniy le, ' yaz1t11' demek uygun olacaktir. 

Uygurlar doneminde d'aha bir yerlegik duzene gegilmigtir. E lya7~n~1 l~ l  bigiminde ka- 
yltlan bulunan bu dilde, 6zellikle Budistlik dinini hcnimseyen Uygurlmn, ad~na 'Bur- 
kanc~llk' denilen Budizm iizerine, el yazmasi eserleri vard~r. Igte bu yuzden de, bu doneme 
'yazmal~' ad1 verilebilir. 

Karahanl~lar evresi ise, Orta-Asya ve Anadolu devlerlerinin Tiirkgeleri arasinda bir 
ggig noktasi, bir ara-diinem sayilabilir. Cunku, bu dii~emde, Turkler art~k Samanlik dinini 
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blralup, toplu halde isl%nhk dinini benimsemiglerdir. Biiylcce, bir yandan eski Tiirkluk 
duygulm ve diinya-giirugu surmekle birlikte, iite yand'an da yepyeni bir din anlayigi, ve 
bunun getirdigi yeni bir diinya-goriigii ortaya glkm~gt~r. Bunun sonucunda da, dogal o l d ,  
qok say~da Aralw;a sijzciik Turkgeye ginnigtir. Ne var ki, fsl5ml1k, bir yerde, han uwrinden 
g q i p  ilerledigi ipin, Farsgadan da bir p k  sijzcukler Tiirkgeye geqmigtir. Bununla birlikte, 
Kqgarll Mahmud qok bilinen 'SOzltik' eserini, ve Yusuf Has Hacib de 'Kutadgu Bilik' ese- 
rini bu donemde vermiglerdir. Kigilerin adlm belirtilerek bag~ms~z, Bzgun kitaplann ya- 
z~lmig oldugu bu doneme de 'yaz~l~ '  demek dogru olacakt~r. 

Selpuklulann Tiirkqe kullanlrn~ ise, resmi devlet dili olan Farsqa etkisinde k a l d ~ g ~  i@n, 
bu diinemde ijzgun bir Turkpe edebiyat olugturul~nam~g gibidir. Mevl5na'nm 'Mesnevi' adli 
eseri buna bir iirnektir. igte bu yuzden, bu doneme de olsa olsa 'yazmacah' gibi bir ad ve- 
rilebilir. 

Osmanli Imparatorlugu dijneminde de Farsganln etkisi surmugse bile, ve A r a ~ a d a n  bol 
say~da sijzcuk a l ~ n u s ~  yapilm~gsa bile, sonugta gene de bir Osmanl~ edcbiyat~ olugmug sa- 
y~labilir. Fakat, bu edebiyat~ Bau olgutlerine gore degerlendirip ona gore yarg~l'amak dogru 
olmasa gerek. Bir 'roman' turii geligtinnedigi iqin, bu edebiyatl yadsunak da yanl~g olur. 
Surasi dugunulmelidir ki, her toplum, kendi gereksinmelerine uygun bir edebiyat yaratlr. 
Bu bakimdan, Osmanli donemindeki askeri seferler, ekonomik refah, ve Dogulu yagarn bi- 
qimi sonunda, qok ince duygul,ul igleyen 'Divan Edebiyat~' kendiliginden ortaya qlkrn~g 
gibi gijriinmektedir. D'aha pok, dinsel bir dunya-gi5runuguniin egemen oldugu Myle bir top- 
lumda, bir hayal diinyas~nda yagam'ak pek gergekgi olmayabilir, ma ,  kogullmn yarattlgi 
bu durum bir suq da say~hnasa gerektir. Osmanl~ edebiyau, kendi igerisinde ve kendi de- 
gerlerine gore incelenirse, oya gibi iglenmig bir edebiyat o l d  gaze parpmaktad~r. fate, 
edebiyat eserlerinin yarat~lmasi nedeniyle, bu diineme de 'yaz~nl~'  ad1 verilebilir. 

Son dijnem olan Cumhuriyet dijnemindeki Turk dilinin belki de en biiyiik ijzelligi, 
uluslar-arasi bir alfabe olan Latin abecesi ile yazlya geqirilmig bulunmas~d~r. Bunun sim- 
gesel anl,ami ise, Tiirk dilinin, m ~ k  pagda$la$~na a k ~ m ~  iginde bulunan bir ulke halkmm dili 
olarak, uluslar-aras~ alanda kendi benligini bullnug olmas~d~r. Igte bu bak~mdm, h t i n  abe- 
cesi geqerli oldugu, ve yazlmln art& uluslar-mst bir alfabe ile yaplld121 bu dbneme 'ya- 
z ~ m l ~ '  ad~ni vermek uygun dugse gerektir. 

Daha qok yazl agismdan yap~lan biiyle bir saal'unadan ayn olru'ak, bir de gene1 dilsel 
ozellikler balumind'an Turk Dili belli diinemlere ayr~labilir. Bat1 dillerini belirtmekte kul- 
lan~lan 'Eski, Orta, Yeni' gibi terimler Tiirkge b'ak~mlndan baz~ kere ya111lt1ci olmaktad~r. 
ijrnekse, 'Eski Tiirkqe' denince, Turkpenin en eski diimeni degil de, 'Osmanl~ca yazl' an- 
1agilm.aktadu. Bu b'?lumdan, bu terirnlerin birak~larak, giiyle bir taze adland~rma yap~lmasl 
belki &aha ayd~nlatic~ olabilecektir: 



A. Ortak Turkqe = ORTA-ASYA TURKCES~. B@langl@an, Orhon 
yaz~llarlna kadar olm dijnem. Turkce daha yazlya 
gecirilmemig olup, lehqeler halindedir. 

B. Erken Tiirkqe = T ~ R K ~ S T A N  'I'URKCES~. Orhon yazltlmndan, 
Miisliimanllgln kabul edilmesini de isrmek iizere, 
Malazgirt savagma k d a r  olan diinem. 

C. Ara Turkqe - - ~ S L A ~ ~ I L I K  TURKCES~. Muslti~nanl~g~n 
kabuliinden ve Andolu'ya girigten, Osmanll 
Imparatorlugunun kuruluguna kadar olan ddnem. 

D. Yakm Turkce = ANADOLU TURKCFS~. Osmanl~ fmparatorlugu' 
nun kurlugund,an, Cumhuriyet'e kda r  olan ddnem. 
Bu siirede 3 ayrl ag'ma vardlr. 

E. Cagda9 Turkqe = CUMHUR~YET TURKCES~. Yeni Turk clevletinin 
kurulugundan baglayarak bugune kadar gelen 
qagdzqlagrna diinani. 

Bugun Tiirkiye.de her aydln kimse, kullarunakta oldugu Turkqe dilinin tarihqesini ye- 
tirince a@-seqik bir bi~imde bilmemektedir. Ciinku uzrnan olrnayan gene1 okuyucu iqin or- 
tada bir kitap yoktur. Dilbilgisi kitaplannlll bagmda verilen klrplk bilgiler ise, Tiirkbilim 
Wlumlerinde yapllan 'akdemik' iigretimin butiin kannaykllgln~ t?gunakta gibidir. Ger- 
cekten de, Tiirkbilimciler, yalnlzca Tiirkiye Turkqesi ile ilgilenmeyip, turn Turkqe dilleri ile 
ugragmakta, ve bu arada Turkiye Turkqesi de arada kaynaylp gitmektedir. Kendileri isin 
belki de qok apk-sqik ol,ul konular, dlgand'aki kigileri urkutmeklen bagka bir i~ ya- 
rarnamaktalu. SBzgelimi, biitiin Tiirk dillerinin ijbeklenmesi ya da kiimelenrnesi ko- 
nusundaki gesitli gorugler ve ayrl ayrl sm~tl,unal,u, gene1 bir bilgi edinunek isteyen bir ay- 
dm1 hie ilgile~~dirmez. Benzer biqimde, pegitli Turk kavimlerinin, b'u~ kere gok az 
duyulmug adlmni ardarda slralanak da insanl ,~ aydmla~naz. Fakat Turkqenin tarihqesi 
konusundaki yazllarda veya kitaplarda, yiintem baklm~ndan, daha clggrusu yiintemsizlik ba- 
klmrndan gijzlenen giiyle bir uygularna bu konuda bilgi edinrnek isteyenleri bunaltmakta, 
@~rtmakta, iirkutmekte, ve sogutmaktadlr. Turk dillerini konugan ~egitli kavimler, ba~ka  
bqka devletler ve dinler altlnda, tarihin ayrl diinernlerinde, apayn ulkelerde ortaya slk- 
miglardu. Oysa wgitli yazllarcta, bu ayrl iilqutlerin hepsi birden aynl anda, ve birbirlerine 
giripik ol'arak kullan~lm~aktad~r. Bu bak~mdan, ilk iince, gu ayrl b'aklg noktalmn~ bir- 
birlerinden aylrtlam,ak gerekir: 
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1. Tarihsel donem 2. Ya$~ i l an  biilge 3. Kavim ad1 4. Devlet ad1 5. Dil ad1 

fgte, Tirkqe kitaplarda, bu beg aci, kumakar~g~k bir sira ile, ve aynl mda dne suriil- 
mektedir. Yaili, once bolge agismdan verilen bir bilgi, az sonra devlet ad1 ile anilmakta, bi- 
raz sonra kavim adindan s(5z dilmektedir. Kullanilan terirnler ve adlar ayrlca tanimlan- 
mami? olduklmndan, okuyucu da gerekli kaugila$tirmalari yap:unsmaktadir. Sdzgelimi 
'Karahanli Tiirkqesi' dendiginde, bir devlet d l  siiz konusudur. Biraz soilra, bu dile 'Ha- 
kaniye lehqesi' denmektedir. Buna beilzer bigimde, 'Uygur Tiirkqesi' dendiginde bir dil 
sdz konusu oldugu halde, 'Oguzca' denince bir dil kumesi ,ulla$ilmrlktadir. F'akat bu nokta 
belirtilmedigi isin, bunlan c>kuyal kimse, karanlikta 'el yordami' ile yiiriirnektedir. f ~ t e  
bunun isin goyle bir diizelge yapilar:tk, ayrl ayn aq11ar birbirlerinden ayirt edilebilir: 

Yaklaglk 
lnci yiizyil 

Yaklaglk 
8nci yuzyil 

Yaklaglk 
llnci yiizyil 

Yaklqik 
15nci yuzyil 

Yakla~lk 
20nci yuzyil 

Kuzey-Bau Kuzey-Dogu 
Merkez I-Iunca 

'M5ver5unnehir' 
GUney- Bar1 Guney-Bat1 

Cuvagsa Yakutqa 

Gdkturk~e 
Uygurca 

Kipqak Turkqesi Altay Turksesi 
' K ~ i l h ~ l i l ~ '  Devleti 

Hakaniye Tirkgesi 
Oguz Turkqesi Uygur Turksesi 

Yakutlar 
'Cagatay' Devleti 

Selquklular 
Osmanlilar 

Tatvlar Gagavuzlar Yakutlar 
Kazaklar Bqkirtlar Abakanlar 
Kmimler Ka7~nliLar Sayaillar 

Turkmenler Kirgizlar Yeni Uygurlar 
Azeriler Ozbekler S,m Uygurlar 

Tiirkiyeliler 



BOyle bir Sbeklemede Turkiye Turkqesi'ni ilgilendiren nokt?, adrna 'Oguzca' denen 
bir dil kiimesinin, eski I-Iunlardan bugune kadw gelcbilmesidir. Orta-Asya'n~n kuzey- 
dogusunda bulun'm Baykal gi)lunden bqlay~p, M;iveduonehir'dea ve I Iazx Denizi'nin gU- 
neyinden ggerek Andolu'ya dogru klvnlan bir kavis iizerinde, bugunku Turkiye Tiirk- 
sesi, eski Hun Tiirkqesi'nct k a d ~  uzanabilmcktedir. 

Hun Turksesi 
Gijkturk Turksesi 

Turkiye Turkqesi . Uygur Turkqesi 
Osmanl~ Turkqesi Karattan11 l'iirkqesi 

Selquklu Turkqesi 

Bunu giistermek iqiu de, bundan 1255 y11 iince, 732 y~llndn dikillnig olan Orhon ya- 
zltl,mn&m 'Gultekin' yaz~t~ndi& bu b:iI~athnn ;ijj:tbeyi ol;w Bilge Kajj:m t , m f ~ n ~ n  sSy- 
lenmig bulunan gu Gijkturkqe dzlcr iinlek ol,arak verilebilir: 

Turk Oguz begleri, budun, egidin 
'Turk Oguz beyleri, kavmi, iS;itin' 

Turk budun yok bolmazun tiyin 
'Turk ulusu yok olrnas~n diye ...' 

Tengri tapesinde tut~p yugeru kijturmig erinc; 
"Tann tepesinde tutup yuk'm ggijtiinniig irnig' 

Tagdaki inmig, tirilip yeunig er bolmuy 
'Dagdaki inmig, derlenip yetrnig erkck olrnug' 

Akan~m kagan Slup uydukta iizum sckiz yagt:~ kaltrln 
'Babxn kaian uqunca kendirn sekiz yaynda h l d ~ m '  

Bilmedukin uqun, bizine yanlldukn~ uqun kaganl Bltu 
'Bilmedigi iqin, bize k q l  y a r ~ ~ l d ~ g ~  iqin 1l;~kant iildu' 

Turk budun uqun tun ud~madrm, kiintuz olunnadrm 
'Turk ulusu iqin gece uyumad~m, gundiiz otunnadrm' 

Bu noktada sonrlacak ol'm soru ise gudur. Acaba, bu 'Oguzca' clenilen Giiney-Bat1 
Tiirkqesini, Obir bagka Tirk dillerinden aylran dil.wl iizellikler nelerdir? Bunun iqin ortaya 
pgitli Olqtitler stiriilebilirse de, yaln~zca uc; sOzciikliik giiyle bir dizirn, 'Oguzca' ruru Turk- 
p y i  Wirlerinden aylrmaya yeter: /doklcz oycrk k(11nd. Buna giire, Turk dilleri gu bi~imde 
ijbeklenebilirler: 

Dil Dergisi 121 



Kiiken Tiirkee 

D-Dilleri 
Y'aku tga l a W  

An-Dilleri Gm-Dilleri 
O~UZCU /kahn/ Ozbekqe Ikalganl 

Suras~ da belirtihnelidir ki, biiyle bir iibcklerne yaln~zca dilsel iijjclere giire yapllmlghr. 
Oysa, Turk boylan qegitli ulkelerde yurtlar edinmnigler, bqka bqka dinlere girmiglenlir. 
Yiizylllx boyunca giirunen bu hareketlilik yuzunden, dil iizelliklerine giire ayr~lan Wlgeler 
ile, yurt edinilen klgeler her zaman birbirlerini tutrnamaktad~rlar. Siizgelhni, Oguzca ~ i z -  
gisinden olan Kipqak Turkqesi, bir Laraftan Macaristan iqlerine sarkan boylar tarafindan 
Avrupa'ya aktanl~rken; iite yandan, kijle o l d  giituruldukleri Mlsuda sonrxlan kurduklan 
kblemen Devleti ile de Afrika'ya tagmm~gt~r. Bu baklmdan, Aiiadolu' ya Ozgu gibi gelen dil- 
sel bzelliklerden bir gojju, Avrupa iqlerinde de giirulebilir. Ote yandan, lernelde $,aman olan 
Turklerden baz~l~an sonrachn nasil Budist olmuglarsa, bagkalan da iibur dinleri kabul et- 
mialerdir. Bunun en belirgin ijrnegi, hic; kugkusuz, Isl~imlik dunyaslna girilmi~ olmas~dlr. 
945 yllinda, hukumdar Satuk Bujjra Han zmanlnda Muslurnan olan Karallanlilx'a kargi, 
Hazarlar bundan 150 yil k d a r  once, 800 y~linda Musevilik dinini kabul etmiljlerdir. flk ba- 
klgta, 'Yahudi Turk' olgusu insanl gaglrtiyorsa da, siiz konusu peyin bir ~ r k  dejjigtirmesi ol- 
maylp, yaln~zca bir din bagkahg~ oldugunu vurgulanak gerekir. Bazll'mna giire, Ha- 
zarlar'in his degilse klslnen devam~ oldugu siiylenen Karairnler veya Karaitler, bugun de 
Ukrayna, Litvanya, Kuirn yorelerinde bu dinlerini siirdunnektediler. 'Kara-Oguz' veya 
'Gbk-Oguz' boyundan gelmig olabilecekleri sijyleneri Gagavuzlar ise, llnci yuzy~lda Or- 
todoks Hri~tiy~anllg~ kabul ehnigler, ve bugune k d a r  da surdurmuglerdir. Tuna boylannda 
yqayan Gagavuzlx'dan ayrl o l d ,  Volga biilgcsinde yayayan Cuva5lar da, aynl bisimde, 
Hristiyanl~gi kab~l  etmiglerdir. Yaklagik 1500 ylldu bagka Turk boylarl ile iligkileri kesik 
olan Cuvqlann Tiirkpsi, xadan geqen zrunan yuzunden, ve ayrl bir biilgede slluglp kalrna 
sonucunda, bugunku Turkiye Turk~esine en uzak sayllahilecek bir dil olmuytur. Sbzii edi- 
len bu Turk boylari din degigtimekle birlikte, his degilse Turkgelerini korumuglardlr. 
Kazan bijlgesinde kalan Volga Bulgxl,m, gimdiye kadar, Kazanlilar olar'ak dillerini ve din- 
lerini korumuglarsa da, daha q a g ~  inen Tuna Bulgarlarl zananla Islavlzqmqlar, ve Wylece, 
hem ~ rk lx ln~ ,  hem dinlerini, hem de dillcrini degigtirrniglcrdir. Eski dug~nan, yeni dost olan 
komgu Bulgarlx~n, bir zammlar Turk olup da, bugun ba~ka davranmalar~, hem talihin, hem 
de tarillin bir cilvesi o1.w gerektir. 
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