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Mitoloji Mekamlann Gedim Metninde Berpas~ Meselesi 

Kemal ABDULLA 

Kitab-1 Dede Korkut destaninin mitoloji kati derken ilk ola- 
rak dunyaya balug sonucunda ortaya gikan tasavvurlar, inanglar ve 
bagka bu gibi mezmunla bagli meseleler akla gelir. Mitoloji kati mito- 
loji makamlann metin boyu muhtelif bigimli degerlerden formalaghgi 
anlagilir. Muhtelif bigimli mitoloji makamlar eski bir metinden bu- 
gunku dilimize gevrilebilir mi sorusunu dogurur. Bildirimizde bu konu 
iglenecektir. 

Kocaeli Yer Adlarln~n Dili 

Kenan ACAR 

Kocaeli ilindeki yer adlan; kelime sayisi, adin olugumunda 
kullanilan yontem (eklerden yararlanma, kelime birlegtirme vb.), ekle- 
rin ve ad1 olugturan kelime tabanlannin kullanim sikligi ve yayilma 
alanlan ile kategorileri balumndan incelenmigtir. Caligma, hem Koca- 
eli geneli hem de ilgeler gapinda ayn ayn veri ve degerlendirmeleri 
igermektedir. 

Kocaeli genelinde hem tek kelimelik hem de eklerden yarar- 
lanilan yer adlan (Kararnursel diginda) kargitlanndan fazladir. 

1lde 10 ek kullanilmghr. Ek gegitliligi en fazla (7'ger ekle) 
izmit ve Kandira'dadir. Kullanim alani en yaygin ekler, (butun ilge- 
lerde kullanilan)+lAr ve +lI'du. Sayica; Kocaeli geneli, merkez ve 
kuzeyde (Izmit ve Kandira) +lAr, kuzeybahda (Gebze ve Korfez) +1I, 
giineybatidaysa (Golcuk ve Karamiirsel) +iye fazladir. 

Tek kelimelik adlarda sayica "hatip" (7 ), "sofu" (6) ve "yag- 
ci" (5); alan balumndansa uqer ilgeyle "ahat", "gavug", "demirci", 
"hatip", "sofu", "tahtaci" ve "yagci" yaygindir. Izmit'te ve Gebze'de 
gogunlukla "meslek mensubu", (bagta guneydeki Golcuk ve Karamur- 
sel olmak iizere) diger yerlerde "ki~i" adlanndan yararlanilmgtir. 

1ki kelimelik adlarda alanca en yaygini, 3 ilgede goriilen "te- 
pe k8y"dur. Ilk kelimelerde en yayginl (4 ilgede 22 yerle) "kara", 
ikincilerdeyse (4 ilqe 35 yerle) "koyWdur. Ikinci kelimelerde en gok 
"unvan" adlanndan yararlanilmgtir. 

Birlegik adlar ekseriyetle (sirasiyla) sifat tamlamasi, ad tam- 
lamas1 ve unvan grubu kalibindadir. Kandlra digindaki ilgelerde ad 
tamlamalannin iyelik eki gogunlukla eksiltilidir. 



Sultan Veled ve Sonrasl Anadolusunda 
Turkge HPkimiyetine Mevleviiigin Etkisi 

Nilgun ACIK 

Sultan Veled, Anadolu'da Mevlba'dan sonra, onunla Yunus 
Emre araslnda ilk Turkqe yazan kigi olmasi balumndan dikkati qek- 
mektedir. Sultan Veled'ten sonra yetigen Mevlevi vairler olsun, edebi 
muhitin can11 olarak var oldugu Mevlevihanelere pek de yabancl 01- 
mayan divan 95irleri olsun, Mevleviligin iglenrnig malzemesi, Mevllna 
etkisi ve sevgisi ile pek qok Turkqe manzume kaleme almglardlr. 

Mevlevilik, Ulu Arif Celebi'den sonra, bir muddet Farsqa ile 
Turkqe arasinda bocalama devresi geqirmig ve soma mukaddes dil 
sayglnliginda olan Farsqanln yerine Turkqeyi h&im lulmgtlr. Mevle- 
viler, Farsqa viir soyleyerek gelenegi yuriitmekle birlikte, artik bu 
tarikatta Turk kulturii o kadar yerlegmigtir ki, unlu 1ran gairlerinden 
biri olan, Turk klasik edebiyatina giirleriyle derin surette tesir eden 
SGb-i Tebfizi bile Konya'ya gelip Mevllna'yl ziyaret etrnig, bir mud- 
det orada kalip Mevlevi olmug, hilset alip Tebriz'e donmii~ ve Mev- 
levilik tesiriyle Turkqe gazeller soylemigtir. 

Mevlevi ~airlerden, Farsqa divan sahibi olanlann saylsl 5, 
Tiirkqe divan sahibi olanlann sayisi 69, bir divan olugtunnayip Farsqa 
giir yazdigl bilinen Sairlerin sayisi 58, bir divan olugturmadan TurkCe 
giir yazanlann sayis] 125, divanqe sahibi olanlann saylsl 6'dir. Bura- 
daki rakamlara dikkat edildiginde, Turkqenin Farsqaya gore, daha 
h&im oldugu goriilecektir. 

Turk dili ve edebiyatlnda yuzyillar boyu, Mevlh l  ve Mevle- 
vilikle ilgili kavramlar, buyuk bir anlam zenginligi iqinde varldclanni 
devarn ettirmiglerdir. MevlSinSi ve Mevlevilikle ilgili kelimeler Turk 
dilinde yer etmig, kavram, deyim ve atasozii olarak bir zenginlegme 
meydana getirmigtir. Mevleviler Turkqe manzumeleri ile, Anadolu'da 
Turkqenin yaygmlagmasi, sevilmesi ve benimsenmesi agarnas~nda 
muhim bir rol ustlenmigledir. 

Bir Hicivci Gozuyle 1927-1947 Ylllan Aras~nda Turkge 

M. Sani ADIG~~ZEL 

Hayatta birqok alanda oldugu gibi dil alanlnda da goriig ayn- 
hklan vardlr. Turkiye'de dil alaninda goriilen goriig aynhklannin had 
safhada oldugu donem 1927'den sonraki donem olsa gerektir. Bu 
donemde Turk Harf 1nluli4bi yapilmg, Turk Dil Kurumu kurulmu$, 
Gune~  Dil Teorisi ortaya atilmgtlr. Butun bunlarla ilgili yazarlanmz 



qegitli goriigler ileri surmuglerdir. Bu goriiglerini bazen giirle bazen 
nesirle ortaya koymuglardir. Goriiglerini giirle anlatan gairlerden birisi 
de Halil Nihat Boztepe'dir. 

Halil Nihat Boztepe hiciv yonu agir basan bir gairimizdir. 
1927-1946 yillan arasinda milletvekilligi yapmgtir. Bu donemde 
yuriitulen Turk diliyle ilgili devlet politikalanni TBMM'nin bir uyesi 
olarak yalundan takip etmigtir. Bu politikalarla ilgili goriiglerini ayn 
bir kitap olarak yazmak yerine ilk baslusi 1931 yilinda yapilan Agaq 
Kasidesi'nin 1947 yilinda yapilan ikinci bashsina il2ve etmigtir, Agaq 
Kasidesi, esere adini veren "agaq" balumndan bir methiye, "agaqla 
ilgisi kurulan "dil" balumndan ise bir hicviyedir. Boztepe, soz konusu 
eserini 17 yilda tamamladi@ni ifade etmektedir. Bu sure, eserin birinci 
baslusi ile ikinci bashsi arasindaki yil farluyla aynidir. Ancak eserde, 
Tiirkqe, onun Meclise girdigi 1927 yili itibanyla hiciv konusu yapilir. 
Bundan dolayi, gairin Turkqe ile ilgili goriiglerinin, 1927'den eserin 
yayimlandia 1947'ye kadar geqen donemi kapsadi@ dugunulmiigtiir. 

Biz bu bildirimizde, Halil Nihat Boztepe'nin, "Agaq Kaside- 
si"nden hareketle, 1927-1947 yillan arasindaki Turkqeye, bir hicivci 
goziiyle nasil bakhgini ele almaya qaligacaaz. 

Kitab-1 Dede Korkut'ta Bazi Diizeltmeler 

Vahid Zahidoglu ADILOV 

Kitab-1 Dede Korkut, Oguznamelerin klasik omegi gibi Oguz 
boylanna ait olsa da genellikle Turk destan geleneginin orta yuzyillar- 
da yaziya alinrmg en mukemmel bir amtidir. Bundan dolayi destanin 
dilinde tarih boyunca Oguzlarla temasta bulunan bagka Turk kavimle- 
rinin dillerine ait kelimelere de rastlanmaktadlr. Abidenin metni degi- 
gik zamanlarda ve mekhlarda istinsah edilmig daha eski nushalardan 
kaynaklanan birkaq tarihi dil tabakasina taniklik etmektedir. Kendi 
sirasiyla eski dil tabakalanni yuze qikarmadan ve onlar arasindaki 
kronolojik sinlrlan belirlemeden bu egsiz sanat incisinin dil a~isindan 
gerqek degerini vermek oldukqa zordur. L&n kimi h2llerde lenguistik 
ve metinsel aragtirmalann birbirine mutabik yapilmamasi ve nushalar- 
daki eski dil tabakalanna ait verilerin goz ardi edilmesi metnin mantik 
ve uslObuna ters dugen durumlann ortaya qikmasina neden olmug, bazi 
kelimelerin okunugunda goriinugteki benzerliklerin etkisiyle yanlig 
degerlendirmeler yapilmgtir. Bunlar goz onune alinarak bildiride, 
onceki yayimlarda Ya Reb, tenefi, faki, d i m e ,  delu, sen, iir?, geklin- 
de okunmug ve qogunlukla yanlig anlamlar verilmig kelimelerin yazub 
ccgaginpw, tangz cc~adlr ipi, urgan>>, gzgz ccezan>>, dalu cctipi>>, san ccpek 



q o k ~ ,  evek ccqabuk, hizlan olarak duzeltilmesi iqin yeni oneriler ve 
etimolojik 

Turkqe - Turk Dili ve Edebiyat~ 0gretim Programlarlnm iqerik, 
Yontem ve 0lqme-~egerlendirme Yonlerinden Analizi 

Gunumuzde diplomall kesimin Turkiye Turkqesini sozlu ve 
yazili ifadelerde kullanim ile ilgili yanhg, eksiklik ve yetersizlikler 
yaninda, bunlara kargi gosterilen ilgisizlikler de ortadadir. 

Bu bilimlik yetersizligin ve sosyo-psikolojik duyarslzhgin 
ana sebebi iki ana bagllkta toplanabilir: 

Bunlardan birincisi Turkqe-Tiirk Dili ve Edebiyati ogretimi 
uygulamalanndaki bilimlik temelden yoksunluk, digeri bu derslere ait 
(ozellikle Turkqe iqin) ogretim programlannin hatali, eksik duzenlen- 
mig olmasidir. 

0mek vermek gerekirse mevcut program "Turkqe dersi bir 
bilgi dersi degil, bir beceri dersidir" ifadesine yer vennigtir. Ama 
programn adi; bu dogru tespit paralelinde, e@tim program olmasi 
gerekirken, hi l l  ogretim programdr. 

Yine bu dersin ogretiminin (aslinda egitiminin) amaqlan ko- 
nugma, yazma-okuma-dinleme geklinde verilmigtir. Habuki bu beceri- 
lerin dilin hangi boyutlannda egitilenlerce kazmlacagi sorusunun 
cevabl programda yoktur. Daha aqlk bir ifadeyle hedef kitleye karnim 
ne ile doyuracagi ogretilip, bu gidalar da kendisine verilmeden onun 
karnlnln doyup doymadigl irdelenmektedir. 

Bu alandaki olqmeldegerlendime iglemlerinde de bilimlik 01- 
qutler kullanilmadlgi iqin qok buyuk bir baganll/ba$ansiz karga~asi 
y aganmaktadir. 

Tebligirniz, bu meselelere deginip bunlann qozumune iligkin 
teklifleri tartigmaya aqmayl amaqlamaktadir. 

Nurillo AHMEDOV 

Ma'lumki, ti1 badiiy ijod jarayonida yuzaga kelgan 
an'ananing o'ziga xos ildizlari, uning uzoq vaqt badiiy hodisa 
sifatida yashab qolishga sabab bo' ladigan qonuniyatlari mavjud. 

Shubhasiz bu muarnmoga ko'plab tilshunos, adabiyotshunos 
olimlarimiz qo'l urib tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 



E'tibor beraylik Alisher Navoiyni O'zbekistonda o'zbek 
tilining asoschisi deb aytishadi. Sababi A.Navoiy "Xarnsa" asarini 
Turkiy tilda yaratganligi tufayli dunyoga mashhur va shu bilan Turk 
tilining boshqa tillarga nisbatan boy ekanligini ko'rsatib turibdi. 

Yaxshi biz ko'z oldimizga M.Qashg'ariyning "Devoni lug'ti 
Turk" "XI - asrini" keltiraylik. Biz yuqorida aytgan o'zbek tilining 
asoschisi degan so'z yanada zaiflashib Turk tilining nihotda qadimiy 
ekanligidan dalolatdir. 

Shuning uchun biz va sizning oldingizda ulkan vazifalar 
turitdiki, tilimizning ya'ni Turk tilining jahon tillari orasida o'ta 
qadimiy ekanligini ko'rsata bilish vazifasi turganligini unutmasligimiz 
lozim. 

Agar biz an'anaviy badiiy hodisa, tilshunoslikda, 
adabiyot shunoslikda aniq mavjud bo'Igan o'ziga xos mavzu va talqin 

i yo'nalishi deb tan olsak, buni e'tirof etmoqdan boshqa ilojimiz 

i esa yo'q, u holda buning qonuniyatlarini har bir yozuvchi, shoirning 
xayoti ijodi faoliyatidan ibratli shaxsiyatidan tilimiz adabiyotimiz 

, hamda xalqimiz tarixida tutgan o'rnidan izlashimizga to'g'ri keladi. 

I 
Zero ana shu tomonar term va atroflicha tadqiq 

qilingandagina buyuk adiblarimizning asarlari asrlar va xalqlar ardog'ida 
nechog'lig'uzoq yashab kelganligi harnda yashab qolishining sababi 

I 
ochiladi, o'z sirlarini ro'y-rost namoyish qiladi. 

i 
I Dil Devrimi'nin Yeni Adana Gazetesindeki Yans~malar~ 

Giilseren AKALIN 

Turkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu onder Atatiirk'un en 
onemli devrimlerinden biri de Dil Devrimi'dir. 12 Temmuz 1932'de 
Turk Dili Tetkik Cemiyetinin Atatiirk'un onderliginde kurulugunun 
ardindan yine Atatiirk'un onculugunde 26 Eylul 2932 gunu istan- 
bul'da Dolmabah~e Sarayi'nda toplanan Birinci Turk Dili Kurultayi, 
Dil Devrimi'ni hayata ge~iren adlmlardir. 

Cukurova bolgesi, baglangicindan itibaren Dil Devrimi'nden 
etkilenmig, gerek Kurultay'a gerek daha sonra baglayan Soz Derleme 
~aligmasina katlular saglamgtir. Bunun ilk ornegi, Adana'dan, 
Toroslardan Yoriiklerin Birinci Turk Dili Kurultayi'na katllmalandu. 
Kurultay'a delege olarak Adana'dan katilanlann yani sira Yigit Aga, 
Ahmet Cavua, Hasan Efendi de Adana Turkmen agiretlerinin temsilci- 
si olarak Kurultay'da hazir bulunmualardir. Kurultay'a Adana'dan 
katilan Turkmen koyluleriyle ilgili olarak gazetelerde gunlerce haber- 
ler yayimlanmgtir. 



Birinci Turk Dili Kurultayi'nin ardindan, Adana'da tam anla- 
myla bir dil seferberligi baglamgtir. ~lkernizin en eski yerel gazetesi 
olarak 1918'den bu yana kesintisiz olarak yayimlanan Yeni Adana 
gazetesi, Dil Devrirni'ni destekleyen yazilara yer verdigi gibi Ada- 
na'dan derlenen sozleri de agt181 kogede yayirnlarmgtir. Gazetenin 
yazarlm ve muhabirler de yazilannda bu sozleri kullanmglardir. 

Bildiride, Birinci Turk Dili Kurultayi'ndan baglayarak Dil Dev- 
rirni'nin Yeni Adana gazetesindeki yansimalmni ele alacagiz. Konu 
hem tarihi agidan hem de dil malzemesinin ortaya konulmasi apsin- 
dan aynntlli bir bi~imde ortaya konulacak, gazeteden yaztlar ve fotog- 
raflar bilgisayarli sunu ile yansitilacaktir. 

- G A ~  Eki 

Ali AKAR 

Turk dilinde eklerin gorevleri ve kullanimlan, lehgelere ve 
zamana bagli olarak degigebilmektedir. Bu degigme, en yaygin olarak 
sifat-fiil eklerinde goriilmektedir. Bunlar, gerek curnlenin kurulugun- 
daki etkin gorevleri, gerekse gekil ve zaman eklerinden bir lusmnin 
kokenini olugturmalan balumndan onemli bir igleve sahiptirler. 

GAn ekine, tarihi ve gagdag l e h ~ e  ve givelerde gegitli anlarn 
ve gorevlerle ve yaygin olarak rastlanmaktadir. Bu ek baglica, sifat-fiil 
eki, zaman eki, isim yapma eki, zarf-fiil yapma eki, birlegik fiil yapma 
eki, ~ e k i m  edatlanyla ku l lmm olarak altl degigik gorevde kargimza 
glkmaktadlr. 

Ekin sifat-fiillik ozelligine Karahanli Turk~esi metinlerinden 
itibaren rastlamaktayiz. Bu gorevi ile daha sonra gegitli lehge ve give- 
lerde yaygin olarak kullanimni surdurmugtur. -GAn ekinin ikinci 
belirgin ve onemli gorevi, Oguzca digindaki lehgelerde zaman eki 
olarak kullamlmasidx. Diviinii Liigiiti't-Tiirk'te -GAn ekli yuklernler 
tagiyan birtalum cumlelerin zaman ifadesi tagidigi goz onunde tutul- 
dugunda, ekin bu gorevle kullanim Karahanli Turk~esi metinlerine 
kadar indirilebilecegini gostermektedir. -GAn ekinin ii~uncu gorevi, 
kaliplagma ve lusalma yoluyla kalici isirnler yapmasidir. Bu ozellige 
Kokturk ve Uygur metinlerinden beri rastlamaktayiz. Bunlann dlginda 
- G A ~  eki, -DA bulunma h6li eki ve -CA egitlik eki ve -IIK ekleriyle 
birlegerek zarf-fiiller, -GAn bol- gekliyle birlegik fiiller, bile, icin, dAy 
"gibi" edatlarla da edat grubu olugturur. 



Tiirkiye Tiirkgesinde Ciimlede Zaman 

Zaman kavramnin tanim ve sinirlan konusundaki aragtirma- 
cilar arasinda goriig aynliklan goriilmektedir. Gunumuzun bu konuda 
yapilan qaligmalmna katluda bulunmak amaciyla zaman konusunu 
cumle duzeyinde ele aldik. 

1nceleme sirasinda once zaman unsurlanni tespit ettik Bunu 
yaparken zaman eklerini, zaman zarf tumleglerini ve bunlar arasi 
iligkileri inceledik. Turkiye Turkgesinin eserlerinden yaptigimz figle- 
me gahgmalanyla, zaman yapilanni ortaya gikarmaya qaligtik. 

Caligma sonunda Turk dilinin gunumuzde zengin zaman ya- 
pisina sahip oldugu fikrine ulagtlk. Gordiik ki zaman unsurlanni bir 
arada etkili bir gekilde kullanan yazarlanmz, anlattiklan olay ve du- 
rurnlan daha etkili ve aynntili ifade edebiliyorlar. 

Zaman kavrami, cumle duzeyinde ele alindiginda, igin sadece 
iglev lusmyla degil, anlam olarak da degerlendirme yapmamz gerek- 
ti@ anlagildi. Yani zaman, sadece eklerle degil, qok boyutlu bir belir- 
leme gerektiriyor. Bu konuda son zamanlarda yapilan qaligmalar da 
bunu dogruluyor. 

Zaman bildiren zarf tiimleqleriyle cumlelerin yiiklemleri ara- 
sindaki iligkiler incelenerek ortaya qdcanlan zaman kaliplan, hem dil 
hem de edebiyat alanlanndaki qaligmalarda yararli olabilir. Turkqenin 
zengin anlatim giicunun sirlmndan biri boylece ortaya konabilir. 

Gunumuzde aspekt, goriinug, balug, zaman kaymasi gibi te- 
rimlerle kargilanan bu konuda, yapilan galigmalan goz oniinde bulun- 
durarak ve Turkiye Turkqesi cumlelerinin yapilanni temel alarak bu 
qaligmamzi gerqeklegtirdik. 

Ciimle duzeyinde ele alinan zaman konusunu formullerle or- 
taya konulmasi, Turkgenin zaman sisternini belirlemernizi saglayacak- 
tlr. Boylece ZT +Y yapisinda olugan zaman yapilan, belli kaliplar 
hllinde kullanilabilir. 

Bu qaligma, Tiirkqe cumlelerin zaman mantigini qozerek; ya- 
pi, iglev ve anlam bakimndan veriler elde etmek amaciyla yapilrmg 
ve boylece alaninda yeni bir balug aqisi yakalamak istenmigtir. 



Bir Daha Tiirk Dillerinde Slra Kategorisi (Ulam~) ~zerine 

Agamusa AKHUNDOV 

1 .Turk dillerinde fiilin zamanlm en qok aragtinlan konular- 
dan olmaslna ragmen, bugun dahi en qeligkili dil problemi olarak 
kalmaktadir. Klasik Turkoloji aragtirmacllan Turk dillerinde uqten 
(B.Hangildin) 26'ya kadar ( I . ~ i ~ a n o v )  zaman gekillerinin (eklerinin) 
oldugunu vurgulamlglar. Zaman eklerinin sayisi ile ilgili farklllik 
Turkolojide bugun de var. 

2. Turk dillerinde bu farkli fikirlerin nedeni, "idi" yardimci 
fiiline (onun ~egitli fonetik gekillerine) aragtirmacilann munasebetine 
dayanmaktadir. $oyle ki, herkes tarafindan kabul goren 5 zaman gekli 
(iki geqmig, bir gimdiki ve iki gelecek) "id?' yardimcl fiili ile birlegti- 
ginde, hangi gramer talihe rastlamasi, ozel tartigma konusu olmasa 
da, aslinda zaman anlarmnin tutumuna etki yapmaktadir. 

3. Dil uzmanlmnin qogu bu biricik gramer vasitanin farkli 
gramer manalanni olugturdugunukabul etmi~ler, oteki grup dil uzman- 
lan onu hangiyse vahit bir kategorinin belirtisi sayrmglar. Bu durum 
bugun de devam ediyor. 

4. "Idi" yardimci fiilini zaman, formandi (ogesi) saymayan 
dil uzmanlmnin kendisini de iki gruba ayirabiliriz. Azerbaycan dil 
uzmanlannin ~ogunlugu (M.Huseynzade, E.Dernircizade), fiilin haber 
kategorinin (indikativin) hikiye gekli olarak kabul etmekte ve yalnizca 
fiilin bu gekli ile lusitlamaktalar. ~kinciler (A. Akhundov) bu gekli 
bagimsiz bir kategorinin, yani fiilin sira kategorisinin belirtisi sayi- 
yorlar. 

Bildiride bu kategorinin yap1 ve mana ozellikleri aynnbli ola- 
rak aqiklanmaktadlr. 

a 1 e Sesleme Edat~nln Fonksiyonlan ~zerine  Bir Araytlrma 

Muzaffer AKKUS 

Bir kokten ~ l l u p  qegitli kollara aynlan Turk dili kendisine 
mahsus ozellikler sergilemektedir. 1gte bu ozelliklerden dolayi Turko- 
loji aqtirmalmnin baglamasinin uzerinden bir bu~uk  asirdan fazla 
zaman geqmesine ragmen hi15 Tiirkolojinin veya Turk dilinin prob- 
lernleri tam olarak halledilememigtir. Bu problemlerin ~ozulemeyigi- 
nin baglica sebepleri goyle siralanabilir: 

1. Tiirklerin genig bir cografyaya yayilmg olmalm, 
2. En azindan on beg-yinni asirlik bir ge~mige sahip olmala- 

n, 



3. Bu asirlar igerisinde yazilmg olan eserlerin negredilmemia 
ve hi12 el siiriilmeden ulke iginde ve digindaki kutiiphanelerde am@- 
ncilanni beklemeleridir. 

Biz bu galigmamzda qegitli fonksiyonlara sahip olan ve bu- 
gune kadar kimsenin ilgisini gekmeyen edatlardan a / e sesleme veya 
kuvvetlendirme edatinin gorevleri uzerinde durmaya pligacagiz. 

Bilindigi gibi, edatlar kendi baglanna kullanilmazlar; ancak 
eklendikleri kelimelerle birlikte ciimle i~erisinde vazife goriirler. Bun- 
dan dolayi da Turk dilinde edatlann biiyuk onerni vardir. Dilimizde 
farkli farkli isimler altinda kullanilan bu a / e sesleme veya kuvvetlen- 
dime edatinin fonksiyonlan: 

1. Sesleme olarak kullanilmasi, 
Dogu Anadolu Bolgemizde sikga rastlanan hem gel hem de 

git anlamnda kullanilan varmak fiiline eklenerek var a var a geklinde 
karainuza gdcmaktadlr. 

2. Cabukluk veya tezlik bildirmesi, 
Yolda giderken birisine gabuk olmasi b h m n d a n  "hadise- 

ne" diyerek gabuk olmaslni saglamak igin kullanilmasi. 
3. Tekit bildirmesi 
Akif 'in "Suheda govdesi, bir baksana, daglar, taglar, 

0 ,  riikQ olmasa, diinyada egilmez baglar" 
4. Emir olarak kullanilmasi, 
5. Kuvvetlendirme olarak kullanilmasi, 
6. Sa~mna / taaccup olarak kullanilmasi, 
7. Zarf olarak kullamlmasl. 

Belirtisiz 1sim Tamlamas~ ml, S~fat Tamlamas~ m ~ ?  

Eyup AKMAN 

Tiirkqede isim yapma yollanndan biri de belirtisiz isim tam- 
larnalandir. En az iki isirnle kurulan bu yeni tamlamanin (tamamlanan 
yeni ismin) bir tamlayan eki, bir de tamlanan eki vardir. Dolayislyla 
birinci isim ikinci ismi nitelerltamlar. Bagka bir ifadeyle birinci isim, 
ikinci ismin turiinu / ~egidini bildirir. Turkgede bu niteleyen isim ek 
alabilecegi gibi, ek almadan da kullanilabilir. 

"Odun sobasi" yapisindaki "odun" ismi ikinci ismin niteleye- 
nidir. Bu isim (odun) sobanin turiinu gostermektedir. Yani, komur 
sobasi, elektrik sobasi gibi soba gegitlerinden hangisine ait oldugunu 
bildirir. Goriildiigii gibi "odun" kelimesi, "soba" kelimesini tur yo- 
nunden niteledigi igin artlk "niteleme sifati" sayilmalidir. 



Bu bildirimizde pek ~ o k  ornekle "belirtisiz isim tamlamasi" 
olarak bilinen tarnlamalann aslinda bir ~egi t  "sifat tamlarnasi" oldugu- 
nu a~iklamaya ~aligaca~iz. 

Manas Destanlnda "Tiirk" Kelimesinin Anlami 

Abdildacan AKMATALIYEV 

Manas tum Turk halklannin oviinq kaynagidir. Buyuklugu 
yonuyle bu destan ile kimse boy ol$ugemez. 

Manas destaninin buyuk manasp Sagimbay Orozbakov'un 
soyledigi varyantinda eski Turklerin Orhon-Yenisey runik anitlannin 
i~erigi yonuyle q a b ~ i m  yaptigi bilinmektedir. Runik anitlardaki sen- 
taks paralelizmler, tekrarlar, giir teknikleri, sifatlar, kargilagtirmalar ve 
diger dil ve edebi unsurlann Manas destaninin diline etki etrni~ olabi- 
lecegi fikri aklima geliyor. Eskiden kullanilan aliterasyonu, kafiyeyi 
Sagimbay Orozbakov mustesna seviyeye yukseltmektedir. Ancak 
boyle bir edebi mirasin durduk yerde olugarnayacagini da belirtmemiz 
gerekir. Destanin ge~migi, dayanagi vardir. Destmn kelime hazine- 
sinde binlerce kelime ve ibareler yer almaktadir. 

Manas destaninda Turk kelimesinin s i k ~ a  ge~mesi de boguna 
degildir: "Altayda Kazak a1 da Turk", "Kozgolbogon bu da Turk", 
"Oylop turgan kuda Tiirk", "Urumda catkan Turktor", "Tiirkstan turat 
ceribiz", "kl im Turkton men dedi", "Turktun ban durkiirop", "Turk 
tukumu bolgonun", "Tiirktordun sozun kaytarbayt", "Berki ataiiar 
Turk dep", "Ar cagi Turk artik durt", "0, tugonboy catkan Turkton", 
"Turktun ban bargani", "Urugum l r g i z  Tiirk dep", Tubu Turktun 
urugu". vs. 

Demek ki Turk kelimesinin s i k ~ a  kullanilarak Manasqi Turk 
hallumn tarihini, birligini, birlikteligini, gelecegini tasvir etmektedir. 

Destandaki Turk kelimesi Turk kavminin soyuna, ge~migine, 
tarihte birligine delilet etmektedir. Bununla birlikte, yukandaki ornek- 
ler Turklerin nerede, ne zaman yagadigini, orf ve idetlerini, gelenek ve 
goreneklerini, davraniglanni, dunya gortiglerini yansitmakla birlikte 
destanin ~iirsel yapisinda edebi bir fonksiyonu da ustlenmektedir. 

Sonug olarak, Turk kelimesi bagta Manas destani olmak uzere 
diger halk edebiyati beklerinde sikqa rastlanan bir kelimedir. 
"Tiipku atabiz Turk" deyimi de zaten bunun bir ornegidir. 



$ibani Hanln RisPle-i MacPrif Adh Eseri ve Turkqecili@ 

Gulgen Seyhan ALISIK 

Bu bildiride, Orta Asya Turk devletlerinden, Seybaniler dev- 
letinin kurucusu Seybani Hanin (145 1- 15 10) din? adap ve ibadete ait 
Risdle-i Macdrif-i $eybani ad11 eseri tanitilmaya qaligilacaktir. 

Seyban? Hanin eserleri uzerine yapilrmg olan qahgmalarda di- 
van1 ve Bahru'l- Hudci mesnevisi aynntili olarak incelendigi hdlde 
RisBle-i MaCcirif hakkinda fazla bilgi verilmemig veya uzerinde hiq 
durulmarmgtir. 

Risdle-i Macdrif'in elimize ulagan tek yazmasi, Londra'da 
British Museum Or. 12956 numarada kayitli bulunmaktadlr. Eser, 
91611510-1511 yilinda Herat mektebinin unlu hattatl Ali Mevhed? 
tarafindan yaziya geqirilmigtir. Seyban? Han, bu eserini 91311507 
yilinda. Herat'i ele geqirdikten sonra, oglu Muhammed Timur Bahadir 
iqin din? adap ve ibadet konulanna ait bir el kitabi olarak kaleme al- 
rmgtir. Eser, lurk alti yapraktan ibaret olup, her yaprakta 10 satir bu- 
lunmaktadlr. Bilinqli bir Tiirkqeci olan Seyban? Han eserin giriginde o 
gune kadar Horasan'a gelen din kitaplannin Arap ve Fars dili ile ya- 
zildigini ve hallun bu dilleri bilmedigi iqin Isldmi bilgilerden eksik 
kaldigini belirtir ve bu yuzden qeviriler yaparak Turk dili ile bu eseri 
yazdigini soyler. 

Z. Velidi Togan, bu eseri "Yesevi manzumelerini ihtiva eden 
en eski yazmalardan biri olarak degerlendirir. Seybani Han, bir taraf- 
tan goqer evlilik geleneklerine Cingiz yasasina bag11 olmakla birlikte, 
diger taraftan kendisini Halifetii'r-RahmBn olarak gorebilecek kadar 
fsllmllgi goniilden benimsemigtir. Ancak, Seyban? H m n  Isldmliga 
baluvi Yesevilik qergevesinde degerlendirilmelidir. Riscile-i Macdrif 
doneminin din anlayiglni sergilemesi balumndan tartigmasiz onemli- 
dir. Onu onemli hlan diger bir yani da siyasi otorite sahibi slfati ile 
Seybani Hanin bizzat kendisinin Turkqe eserler vermek yoluyla Turk- 
qecilik geleneginin devlet anlayigi olarak bolgede yerlegmesini sagla- 
masldir. Kendisinden sonra Ubeydullah ve Babiir Hun bagta olmak 
iizere han ve sultanlar bu gelenegi surdurmuglerdir. 

SeybanP Han, bu eserinde Turkqenin din dili olarak yetkinli- 
gini gostermek istercesine Turkqelegtirme gayreti iqerisinde bulunmug, 
bu amaqla Tann'nin doksan dokuz adlna Turkqe kargiliklar vennivtir: 
el Vahhab bagzjlagup, el-'Alirn bilgiiqi, el-Kabzz tutkup, e'r-Rdfi' 
kotergiiqi vb. 

Bildiride yukanda belirtilen konular uzerinde durulacaktir. 



Turkiye Tiirkqesinde ismin Halleri ve Nesnenin lfade Vasitalan 

Hatire A. ALIYEVA 

Turkiye Turk~esinde ismin hdleri ve cumle ogeleri uzerine 
birqok eser yazilmghr. L&n butun bu galigmalara ragmen nesnenin 
bilimsel aqidan isrnin hangi hdleriyle ifade olunmasi gerektigi mese- 
lesi bugun de kendi $ozumiinu bulamamgtir. 

Diger bir taraftan, cumle ogelerinden nesne ve zarfligin (zar- 
fin) birbirine kangtinlmasi egitim surecinde de kargagaya neden olu- 
yor. 

Bu bildiride nesnenin dolaysiz nesne ve dolay11 nesne adiyla 
ikiye bolunerek, dolays~z nesnenin belirtili ve belirtisiz yukleme hbliy- 
le ifade olunmasi, dolayli nesnenin ise ismin yonelme, bulunma ve 
@ma haleriyle ifade olunmasi ele alinmgtir. 

Ayni zamanda ismin yonelme (-a,-e), bulunma (-da,-de) ve 
@ma(-dm,-den) hdlerinde kullanilan kelime ve kelime grubunun ne 
zaman dolayli nesne veya zarflik (zarf) gorevini ustlendigi de aqik- 
lanrnlgtir. 

Tiirkiye Turkqesinde &saltma Gruplanyla Kurulan 
fq iqe Yapllar ve Siralama ~ncelikleri 

Ergun ALTUN 

Kaynaklarda lusaltma grubu, lusaltma birligi, s~fat terkibi, 
isim obegi, ad obegi, sifat grubu, bilevik sifat, murekkep sifat gibi 
bagliklarla ele alinip incelenen lusaltma gruplan, bir cumlenin ya da 
isim-fiil, sifat-fiil, bag fiil gruplannin avinmasi yoluyla olugup cumle- 
de isim, sifat ya da zarf gorevleri ustlenen kelime gruplandir. 

l sa l tma gruplanni gu bagllklar alhnda siniflandlrabiliriz : 
1. 1snat grubu (kapisi apk) 
2. Yonelme grubu (eve yalun) 
3. Bulunma grubu (iginde usta) 
4. Uzaklagma grubu (okuldan uzak) 
5. Vasita grubu (karla kaph) 
6. Yiikleme grubu (yinniyi aglun) 
7. Egitlik grubu (mineralce zengin) 
Ad durum ekleri, adlann diger sozcuklerle aralannda turlu 

iligkiler kurulmasim saglayan eklerdir. Bu ekleri alan sozciikler kendi- 
sinden soma gelen sozcukle gruplagip lusaltma grubu olu~turabilecegi 
gibi iyelik eki de lusaltma grubu olugturabilir. Hatta yalin durumdaki 
adlann gruplagmasiyla da lusaltma gruplan olu~abilmektedir. 



Ad, sifat, zarf gorevinde kullanilan bu sozcuk gmplan, ortak 
tarnlanana baglanarak bir tur zincirleme yapilar olugturabilmektedii- 
ler. 0rnegin bir egitlik gmbu ile uzaklagma grubu, bir yonelme grubu 
ile vasita grubu ortak tarnlanana, ortak yukleme baglanabilmektedir. 
Bu siralamada vurgudan kaynaklanan anlarn ayirt edici sualama once- 
likleriyle kargilagilmaktadir. lsal tma gruplan salt kendi turiinden soz 
obekleriyle degil diger soz obekleriyle de bu tur iq iqe yapilar kura- 
bilmektedirler. 0rnegin bir lusaltma grubu bir ad tamlamasi ile ya da 
bir ilgeq grubu ile iq i ~ e  girerek ortak tamlanana, ortak yukleme bag- 
lanabilmektedir. 

Biz bu qaligmamzda hsaltma gruplannin, gerek lusaltma 
gruplanyla gerekse diger soz obekleriyle kurduklan iq iqe yapilan ele 
alip siralaniglan haklunda birtalum sonuqlara ulagmaya qaligacagiz. 

Eski Uygur Mahrnamag Yazitl'ndaki (M. Yiizyil) K i ~ i  Adlan 
~ z e r i n e  Bir fnceleme 

Ebulfez AMANOGLU 

Kigi adlan toplumun dilinin, tarihinin, kultiiriinun aragtirma- 
sinda onemli kaynaklardan biridir. Eski Turk, ozellikle Uygur yazila- 
nndaki gahis isimleri bu balumdan daha qok dikkati qekrnektedir. Belli 
oldugu gibi ~ o k  sayili eski Uygur Abideleri iqinde Mani yazitlannin 
bir lusm daha eskidir ve nerdeyse Kokturk Yazitlan ile ayni doneme 
denk gelmektedir. Mani Yazitlannin, Kokturk alfabesi ile yazilanlar 
hginda, buyuk qogunlugu tercume eserlerinden olugmaktadir. Bunla- 
nn iqerisinde 9. yuzyil baglannda 1ran dillerinden birinde yazilmg 
Mani dini i~erikli Uygur Turklerine ait bir kitabe (Mahrnamag) kigi 
adlan balumndan buyuk onem arz etmektedir. Bu kitabede seksenin 
ustunde kigi ad1 ve unvanl kullanilmasina ragmen gimdiye kadar ono- 
mastik balumdan aynntili gekilde incelenmemigtir. 

Yap1 balumndan Kokturk yazilmndaki kigi adlan ile daha 
gok qagngim yapan, Karabalgasun Abidesi (825-832) ile paralellik arz 
eden ve Ay tengirde kut botmiy alp bilge uygur kagan'm ad1 geGen 
bu kitabede Koktiirk Yazitlan'nda oldugu gibi kavim, boy kabile 
kokenli kigi isimlerine sik sik rastliyoruz. Meselg: Hazar tegin (M.9), 
Tatar apa tegin (M.9)' Uygur tapm~y (M.11)' Togarak (tohar) 
Hunquy (M.12)' Yaglakar inal (M.10), Cik (gik ?) tutug (M.35) ve s. 

Kokturk Yazitlan'nda oldu@ gibi Manicilerin bu himn kita- 
binda (Mahmamag) da unvan bildiren kelimeler k i ~ i  adlannin olugma- 
sinda onemli yer tutmaktadir. Mesell: Baga tarkan iige (M.30)' 
Yegen apa (M.45)' Tapighg sangun (M.35), Kiil qur (M.120)' 1sik 



ingi iqreki (M.55), Yaramly lnanqu (M 65), Xumar qur (M.75), 
Yavgu Tagarm1 Cap19 (M.90), Tamgan Tarhan (M.95), Kut Hatun 
(M 130), Hut iyi (M 130), 1tmiy Hatun (M150) ve s. 

Bildirimizde Mahrnamag Kitabesi'nde kullanmg kiyi adlan 
ve unvanlar Kokturk kiyi adlan ile kargllagtirmali olarak anlam, yap1 
ve etimolojik balumdan aynntlll gekilde ele ahnrmgtlr. Aynca ad1 
geqen Mani yazlhnda kullanilmg seksenin ustunde kigi isminin listesi 
de bildiride yer almaktadir. 

Gunumuz Turk Roman~n~n Dili ~zer ine  Dikkatler 

M. Fatih AND1 

Bugiin Turk edebiyatlnin en zengin ve canli goriinumlerinden 
birisini de Turk roman1 olugturmaktadir. ~zellikle gunumuzde bu 
turiin hem sayica bir art19 hem de eskiden beri suregelen tarihi roman- 
lar, sosyal romanlar, agk veya macera romanlan gibi altturlerinin yanl 
sira polisiye, bilim-kurgu, fantastik, utopik gibi altturlerde de bir Zen- 
ginleyme ve aqilim iqinde oldugunu gozlemekteyiz. Bu aqilim ve arhg 
bugun en qok da genq yazarlann kaleminden ger~eklegmektedir. 

Peki bu romanlann dili ne gibi ozellikler tagimaktadir? Bu 
genq yazarlar Tiirkqeyi hangi yelpazede, nasil bir hassasiyetle kullan- 
maktaddar? 

Bildirimizde bu sorulann cevabi aranmaktadir. Bunun iqin 
son bir yilda yaylmlanmg olan romanlar iizerinde yapmg oldugumuz 
okumalarda, -kimi geqen yil ilk romaninl yayimlamg olan- gunumuz 
genq romancilannin eserlerindeki dil ozellikleri, bu qerqevede cumle 
yapilan, kalip sozler, yabanci dillerden taglnan dil ogeleri (bunlar 
arasinda, varsa gorse1 medya dolayimndan esere giren Ingilizceden 
qeviri ifade kaliplan), uslfibun belirleyici unsurlan (sifat, fiil, zarf 
kullanimlan) vs.yi tespit ile bunlardan hareketle birtalum sonudara 
varmaya ~ahgilmaktadir. 

apqakqa Sozluklerdeki 1mlii Sorunlan 

Mustafa ARGUNSAH 

Memlfik kpqakqasi Turkqenin en fazla sozluk qaligmasinin 
yapildig alandx. Bu Tiirk sozluklerin ~ o g u  Arap dilciler tarafindan 
yazilmgtx. kpqak sahasinda yazilan bu sozluklerde, madde baglan 
fipqakqa, anlamlan Arapqa olarak verilmigtir. 1931 yllindan baglaya- 
rak gunumuze kadar bu sijzliiklerin tamam bilimsel olarak hazirlan- 



mg ve yay~mlanmgtir. Caligmanuza konu ettigirniz kpqakqa sozluk- 
ler gunlardir: ~itabu'l-1drak li Lisani'l-Etrak (A. Caferoglu, 1931), El- 
1drak Hagiyesi (V. Izbudak, 1936), Et-Tuhfetu'z-zekiyye fi'l-Lugati't- 
Turkiyye (B. Atalay, 1945), Kitabu Bulgatu'l-Mustak fi Lugati't-Turk 
ve'l-kfqak (A. Zajaczkowski, 1954), El-Kavaninu'l-Kulliye li- 
Zabti'l-Lugati't-Turkiyye (R. Topar11 vd., 1999), Kitab-1 Mecmu-1 
Tercuman-1 Turk? ve A c e d  ve Mugali (R. Toparli vd., 2000), Ed- 
Durretu'l-Mudiyye fi'l-Lugati't-Turkiyye (R. Toparli vd., 2003). 

Bu qaligmalann yayimnda qoklukla esere Arap harfli orijinal 
metinleri de eklenrnigtir. 

Bu sozluklerin Arap dilciler tarafindan yazilmg olmasi qok 
onemli irnld ozelliklerinin yanslmasina sebep olmugtur. Zaman zaman 
kpqakqanin mensur eserlerinde de bu imld ozelliklerine rastlanmak- 
tadlr. Metin yayimlmni gozden geqirdigimizde, uzerinde daha fazla 
durulmasi gerektigini dugundugumuz bu irnld ozelliklerinin geregince 
iglenmedigi, hatta farkli eserlerde degigik gekillerde okundugu ve 
yorumlandigi gozlenmigtir. 

Bildirimizde bu metinler orijinal niishalmndan taranacak, 
dikkat qeluci irnld ozellikleri belirlenecek. 

Tiirkgenin -rAk ve -ArAk Ekleri Haklunda 

Ekrem ARIKOGLU 

Turkiye Turkqesinde gunumuzde de kullanilmakta olan -rak 
kargilagtirma eki Eski Turkqeden beri varligini devam ettirmektedir. 

-ArAk zarf-fil eki ise Eski Turkiye Turk~esi doneminde orta- 
ya qikan yeni bir ektir. 

-ArAk zarf-fiil ekinin yapisi haklundaki ~ e ~ i t l i  gorii~ler var- 
dlr. 1)-a istek eki+-rAk karplagtirma eki, 2.-U zarf-fiil eki+ -rAk kar- 
gilagtirma eki. 3.)-Ar geniy zaman eki+ ok kuvvetlendirme eki, bu 
goriiglerden bazilmdir. (Z.Korkmaz) Ek krgiz  Turkqesinde -P- 
(1)rAAk ~eklinde -p zarf-fiil ekinden sonra kullanilmaktadir. 

Tuva ve Hakas Turkqelerinde gerek -rAk kargilagt~ma eki 
gerekse de -ArAk zarf-fiil eki kullanilmamaktadir. Tuva Turkqesinde 
"arak" biraz anlamndaki son qekim edati, hem zarf-fiil ekli fiillerden 
sonra gelerek-ArAk anlamini vermekte hem de sifatlardan sonra gele- 
rek kargilagtima anlam vermektedir. Ayni edat Hakas Turkqesinde 
"arah" (biraz) geklindedir. Hakas Turkqesinde de bu edat zarf-fiil eki 
almg fiillerden sonra gelerek -ArAk zarf-fiil ekinin anlamini kargila- 
makta, sifatlardan sonra gelerek -rAk karyilagtirma eki igleviyle de 



kullanilmaktadir. Yapilanndan anlagildigi kadanyla bu iki edat ayni 
kokene day anmaktadir. 

Biz bu lehqelerdeki durumdan hareketle iki elun ortak kokene 
dayandigini dugunuyoruz. 1ki ek de ortak bir "ara" kelimesine -ok (ki 
bu "ok" pekigtirme kelimesinin kullanildigini daha once Z. Korkmaz 
yazmgti) kuvvetlendirme ekinin gelmesiyle araok>arak yekli ortaya 
qikmgtir. Zarf-fiil eki alm? bir fiilden soma fiilin gelmesi gerektigi 
dugunulebilir. Fakat Turkiye Tiirkqesinde al-ah beri gibi yapilarda 
kuvvetlendirici olarak zarf-fiil ekinden sonra edat gelebilmektedir. 
Zaten bahsettigirniz iki lehqede de aqk bir gekilde -p arah (Hakas 
Tukqesinde), -p aarah (Tuva Turkqesinde) yeklinde zarf-fiilden sonra 
edat gelmektedir. 

Turkmen ve Tiirkiye Turkgesinin Ortak Fiillerinin Anlam 
Balum~ndan Gene1 Bir Mukayesesi 

Seyitnazar ARNAZAROV 

Turkmen ve Turkiye Turkqesinin kelime hazinesinde yer alan 
fiillerin qogunlugu gerek yapisal, gerekse anlarnsal balumdan benzer 
ozelliklere sahip olup, kullarununda iki yazi dili iqin de ortakllgi tegkil 
etmektedir. Ancak bunlarln kullanimlnda qegitli mana farkllliklan- 
na da rastlanmaktadir. Bu bakundan soz konusu yau ddlerine ait olan 
butiin ortak fiilleri iiq gruba ayrabiliriz: 

1. Tiirkmen ve Turkiye Turkqesinin ortak fiillerinin bii- 
y uk kismi ayni fonksiyonda kullanilarak ayni manayi anlatmaktad~r: 
almak, bermek, gelmek, gitmek, gormek, olmek, olmak, yetmek, getirmek, 
d u m k ,  kovmak, akmak, agrnak, igmek, ugmak vb. 

2. Soz konusu yazi dillerinin ortak fiillerinin ikinci grubunu 
olugturan fiiller say1 balumndan qok degildir; ancak bunlar qok anlamh 
fiillerdir. Bu gruba ait olan atmak, ~almak, dii.~mek, tutmak, phk,  gir- 
mek, yatmak, yakmak, yanmak, salmak, siirmek vb. fiillerin her birisi bir- 
qok manalara sahip olup, bu manalann birkaqi iki yazi dili iqin de aym- 
dir, bazi manalan ise sadece kullan~ldi$ yazi diline mahsustur. 

3. Ortak fiillerin uqiincii grubunu olugturan fiiller, ayni 
kokten olmasina ragmen, tamamen farkli manalari ifade ederek 
Turkmen ve Turkiye Tiirkqesinde yalancl eg deger durumundadrrlar. 
Buna omek olarak taprnak, yaprnak, otmek, begenmek, beklemek, besle- 
mek, becermek, avunmak,eglenmek, irkilmek, sallamak, sa ldzmk,  do- 
landzrmak, geli~mek, yoklamak gibi fiillerin bu dillerdelu anlamlan gos- 
terilmektedir. 



Bilim Kurgu Dili Olarak Tiirkiye Tiirkqesi 
Tarih-Dil Bilimsel Bir Yaklaqim 

Inanq ATILGAN 

Bildirinin temelini Viyana Universitesi Sarkiyat Boliimu 
Tiirkoloji Enstitusunde Prof. Dr. Claudia Romer'in refakatinde ger- 
qeklegtirilmig ,, Das Tiirkeitiirkische als Sprache der Science Fiction. 
Ein historisch-linguistischer Beitrag " [Bilim Kurgu Dili Olarak Tiir- 
kiye Tiirkqesi. Tarihi geliqimine dair dil bilimsel qaligma] baglikli 
yuksek lisans tezi olu~turacaktir. Caligma, bilim kurgunun dil bilimsel 
ozelliklerine deginecek, bu ozellikleri iirnekleriyle sunacaktir. Deger- 
lendirilecek bilimsel yaklaqim alanlan, morfoloji, ses bilgisi, anlam 
bilimi, yazim bilimi, diller arasi etkilegim, Tiirkiye'deki bilim kurgu 
yayinlan, Turk bilim kurgu yazarlan, eleqtirmenleri ve ara.ytincilan 
olacakur. Tiirkiye Turk~esinin tarihi geligimi de dikkate alinarak orta- 
ya qikmasi beklenen sonuq, kisacasi Tiirkiye Tiirkqesinin bilim kurgu 
dili olabilirligi iizerinedir. 1973 Ocaginda Turk Dili dergisi, bilim 
kurguya ozel bir say1 ay img ve Turkiye Turkqesine Orhan Duru'nun 
tavsiyesi iizerine ilk defa "bilim kurgu" terimini kazandmgtir. Ca- 
ligma, bu ozel sayldan da yola ~ikarak geqmigteki ve giincel bilim 
kurgu edebiyatini inceleyecek, konuya iligkin birqok omek verecektir. 

Tiirkiye Tiirkqesi Aglzlannda Fiil Cekiminde 
Kullanllan $ahis Ekleri ~zerine  

Ozgiir AY 
Anadolu'nun tarihin her doneminde pek qok kavrnin yerlegim 

yeri olmasi, burada meydana gelen kulturiin qok qegitli ve renkli olma- 
sin1 saglarmgtir. Bu, dogal olarak kulturiin tagiyiciligini ve surekliligi- 
ni saglayan dili de etkilemiq, yazili dilde birlik saglanmqsa da, konu- 
gulan dildeki qegitliligin sebebi olmugtur. ' 

Turkiye Tiirk~esi (=TTu.)nin saglikll ve eksiksiz bir grameri- 
nin yazilabilmesi iqin de, Eski Anadolu Tiirk~esinin zaman iqindeki 
dogal sureci olarak yapisinda birtalum arkaik ozellikleri de devam 
ettiregelmig olan m u .  aBzlannin her yonden incelenmesi gerekrnek- 
tedir. 

Bu bildiride, basilmasi iqin Turk Dil Kurumuna teklif etmig 
oldugumuz "Tiirkiye Tiirkgesi  Agzzlarznda Fi i l  Cekimi" ad11 
qaligmamzdan hareketle TTu. agizlannda fiil qekiminde kullanilan 
gahis ekleri aynntilanyla incelenmeye qaligilmgt~r. 



Anadolu agizlannin tevekkiilii ile ilgili olarak bk. Zeynep KORKMAZ, 
"Anadolu Agizlannin Etnik Yap1 ile ilivkisi Sorunu", TDAY Belleten 1971, 
Ankara (1979), s. 21-32. 

Bugiine kadar, Tiirkiye Tiirk~esi agizlan iizerinde yapilan plivmalar, Gogun- 
lukla bolgesel incelemeler veklinde olmug, agizlann biitiiniinii kapsayan ge- 
nel degerlendirmelerin ve kargila$tirmalann yaplldgi ~allymalann sayisl 
oldukca sinirli sayida kalmghr. Son yillarda yaylmlanan Leyll 
KARAHAN'm Anadolu Agtzlarznm Sznlflandtrzlmasz (TDK. Yay.:630, An- 
kara, 1996), Ahmet BURAN'in "Anadolu Agzzlarznda him Cekim (HGl) Ek- 
leri (TDK. Yay.: 660, Ankara, 1996) ve Ahad U S T W R ' i n  Anadolu A&- 
larznda SIfat-fiil Ekleri (TDK. Yay.: 753, Ankara, 2000) ad11 plivmalan, 
tespit edilen yore agizlann kqi lqtmldi$ plivmalann onde gelenleridir. 
Bu tiir karvila$hrma plivmalan biitiinii gormek a~isindan son derece onem- 
lidir. 

Nurullah Ataq'ln Tiirkqenin Soz Varllglna Katlus~ 

Mehmet AYDIN 

Nurullah Ataq kendi sozleriyle dil igine sonradan girmigtir. 
Ataq'in turettigi sozlerle yaptlgl tartigma ve kalem kavgalanyla Turk- 
qenin ozleg(tiri1)mesi hareketine katllmasl 1944 ylllnda olmugtur. Bu 
tarihten 1957 ylllnda olumune kadar Ataq turettigi kelimelerin benim- 
senip benimsenmesine de pek aldirmadan yazilannda hep yeni sozler 
kullanmgtlr. Ataq, dilde yenilegme konusunda 111mll degil agindir. 0 
dilde yenilegmeye kargl olanlan da bu konuda ll~mlllan da elegtirir. 
Ataq Turkqedeki butun Arapqa ve Farsqa kokenli kelimelerin Turkqe- 
legip Turkqelegmemelerine balulmakslzln atllmaslndan yanadir. 

Ataq'm yazllmnda kulland~gl ve onerdigi sozcukler uq obege 
aynlmgtlr: 

1. Agtzlardan aldlklart. Bunlar iqin Cevdet Kudret 
"yurdun herhangi bir kogesinde, bir koyde, bir kasabada, qok dar bir 
qevre iqinde kullanllan kelimeler" diyor. 

2. Eski Tiirkceden aldtklart. 
3. Kendi kurdugu tilcikler. 
Bu bildiride Ataq'in kullanarak onerdigi kelimelerden hangi- 

lerinin benimsenip yagadlgl sorusuna Yllmaz Colpan'm 1963'te Tiirk 
Dil Kurumunca yayirnlanan Atac'zn Sozciikleri ad11 sozliigu ile kulla- 
nlmda olan Turk~e sozliiklerden yola qllularak cevap aranacaktlr. 
Aynca Atac'zn Sozciikleri ad11 sijzliik qerqevesinde bu sozlerden han- 
gilerinin Ataq'm kurduB kelimeler oldugu da aragtlnlacakt~r. 

Ataq'in sozcuklerinden bir bolumu yalnlzca onun denemele- 
rinde kalma, yaygmlagip, benimsenmedigi iqin lusa surede olmugtur. 



Bu sozcuklerin olum nedenleri uzerine dugunmek gerekir. Bu bildiride 
Atag'in bazi sozlerinin nigin lusa omurlu oldugu sorusu da dil bilimi 
agisindan cevaplanmaya galigilacaktlr. 

Bat1 Dilleri Tercumam Olarak Bir Osmanll Yazarl: Piri Reis 

Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT 

Osmanli yazini memalik-i mahruselerin sinirlannin iginde oldugu 
kadar diginda da yer alan ug buyuk dunya gozlemcisine sahiptir: Piri 
Reis, KSitib Celebi ve Evliya Celebi. Son yillarda onlann eserlerini 
inceleyen ust seviyede aragtmalar yapilmaya baglandi. Bununla bir- 
likte onlann sahip olduklan bilgi ve elsine-i selaselerin diginda bagka 
dillerde yazilmg eserlerden yararlanmg olmalan uzerine hi12 soyle- 
necek pek gok gey var. Burada, bu alanda ortaya gikartmg oldugumuz 
birkag sonugtan lusaca bahsetmek istiyoruz. KSitib Celebi'nin duru- 
munu ele almak bir tebligin boyutlanyla bagdagmayacak a$iklamalan 
gerektirdiginden en azindan Piri Reis'in eserlerini kapsayanlardan 
bahsedebiliriz. 

Tiirkiye Turkqesi ve Kazak Tiirkqesinde Renk Adlar~ ~zer ine  

Nazgul BALEKUVA 

Sifatlann gogunu olugturan renk adlanni bilderen kelimelerin 
insan hayatinda ozel yeri vardir. Bu kelimelere gelmeden once rengin 
ne olduguna dair bilim adamlannin goriigunu belirtmek istiyoruz. 

XX. asirda yeni ilmin ortaya glkmaslyla dil faktorlerinin 
anlamma yeni goriigle bakmaya olanak veriyor. RenMerin anlamni 
zorlagtlran esas problemlerin biri - renkler, egyanin esas ozelligini 
bildirir diye yanilmmz&r. Bu durumda biz, rengin ilmi araghrmalara 
gore objektif bir kategori olmadigini, sadece bizim hissetmemizle 
dugiinmemizin elemam oldugunu dugunmeyiz. Renkleri, biz, sadece 
inanilmayacak kadar zor, fiziki kimlik, neytro fizyolojik ve psikolojik 
sure$ sonucunda hissedebiliriz. 

Aslinda butiin egyalar belli bir renge sahiptir. Ama bazi egya- 
lann renkleri degigime ugruyor. Eger egyanin rengi degigmeyen sabit 
bir renk olsaydi, o zarnan insan igin o kadar onemli olmazdi. Cunkii 
dunyanin renk aleminde birgok egyalar renksiz diye tanirnlaniyor. 
b e g i n  komur, badana, kan gibi egyalmn renMeri siyah, l u m z i  ve 
beyazdir. Bagka rengi yoktur. 



Renk ilminin temelini I. Newton 1672 yilinda atmgtir. 0 ,  
guneg igiginin carna yansimasinl sansasyonel yenilik olarak gosterdi. 
Beyaz renk goriilecek tayf olugturan birgok renk ogelerine aynlacak- 
mv. Newton, bundan bagka bu ogelerin birlegtiginde insan gozunde 
yine "beyaz" rengin olugacagini soyledi. 

Renkler, gok gegitli olur. Insan gozu binlerce rengi aylrt ede- 
bilir. Cogunlukla renkleri belli bir egyanin rengine gore belirliyorlar. 
Ornegin kizil, kan luzili. Bu - insan kaninln rengidir veya gok dedi- 
gimizde gok yuzunun rengini gozumuze getirebiliriz. 

Her milletin kendi duguncesi, yagayig tarzi ve gelenegine gore 
renkleri anlayigi da farkh olur. Belli bir rengi kabul etme milletin 
kultiirii ve gelenegiyle ilgilidir. Beyinde olan siirqler domdan dilde 
belirmiyor, dil , beyinde olup bitenleri degil, zihindekileri gosterir. 
Bizim zihnirniz ise bizim kultiiriimuziin etkisinde bulunur. 

Bu qaliymada renklerin algilanmasi ve degerlendirilmesinde 
beyinde olugan zihinsel sureglerin kultur ile olan etkileri qergevesinde 
Tiirkiye Turkgesi ve Kazak Turkgesindeki renk adlan iligkileri ele 
alinacakt~r. 

"Cigatay Gurungu9'de Dil ve imlP Problemleri 

Hamidulla BALTABAYEV 

Ceditgiligin hareket tarzlanndan birisi 19 18- 1920 yillannda 
faaliyet yuriiten "Cigatay Gurungu"dur. 0 ,  Tiirkistan Muhtariyeti ve 
Buhara cedit~ilerinin ayaklanma hareketlerinden soma, Fitret bqkan- 
lig~nda Tagkent'te "siyasete kangmamak" gartiyla kurulmugtur. Ziya 
Gokalp bu olaylan "Orta Asya'da bagimsiz Turk - Musluman devleti 
kurulmasi igin stratejik arayiglar" olarak degerlendiriyor.' Fitret 1917 
yillnda Semerkant'ta "Hurriyet" gazetesinde editijrluk yapmakla bera- 
ber Turkistan Tiyatro, Miizik ve Edebiyat Dernegini kurmug ve bu 
grup "Cigatay Gurungu" igin hazirllk gorevini ~s t lenmi~t i r .~  

Dernegin adiyla ilgili "Cigatay hududu", "Cigatay ulusu", 
"Cigatay dili", "Cigatay edebiyati" gibi terirnler XIII. yuzylldan itiba- 
ren var oldugu ilmi bir gerqektir. Fitret 1924 yilinda "Cigatay 
edebiyati" ad11 makalesinde goyle yazmgtir. 

"Orta Asya Turk edebiyatinln "Cigatay edebiyati" diye ad- 
landmlmasi Cingiz oglu Cigatay'a nispetledir. 1224 yilinda Cingizhan 
tarafindan bir kurultay diizenleyip, iilkesini ogullanna taksim etrnigti". 

Bu makalede Fitret "Cigatay edebiyati" teriminin, yalniz 
XIII. yuzyildan sonraki, edebiyata degil, belki "Cigatay hududu" deni- 
len Merkezi Asya Turklerinin kendi topraklannda yaratilan ve kadim 



donemlerden beri mevcut olan manevi mirasa nispeten kullanil&@ni 
hatirlatir. 

"Cigatay Gurungu" Merkezi Asya'nin yerli sahipleri olan 
Turk kulturiinu, edebiyatini, sanatini, dilini, irnllsini, tarihini ve diger 
alanlan kapsamli bir gekilde aragtirmaya bagladi. Dernege isim seqer- 
ken, Fitret, birincisi, saf Turk~e  terimleri kullanmaya, ikincisi, Merke- 
zi Asya Turklerine ait mirasi ifade etmeye dikkat etti. Buradan, buyiik 
Turanzeminin Merkezi Asya lusmi gegrnigte "Cigatay hududu" diye 
adlandinldigindan dolayl bu sembolik ad1 kabul ettigini de anlamak 
mumkiindur. "Gurung" kelimesine eg anlam olarak "kenges", "meclis" 
veya "tegh12t7' kelimelerini kullanmak mumkiin o ldub  hilde, Fitret 
bu Arap~a terimlerden kaGindi.3 

"Cigatay Gurungu" diye adlandinlan tegkillt Aralik 1918 ta- 
rihinde ise bagladi. Bu konuda Prof. Zeki Velidi Togan soyle yazmak- 
tadlr: 

"~zbehstan'da bir~ok tiyatro ve kiilturel tegkilPt vasfinda 
"tode"1er (gruplar) vardl. Bunlardan "Timur", "Turan", "izci", "Turk 
Gucii" gibi tode ve ~ubeler qok meghurdu. Ancak Rus hukiimeti bunla- 
nn faaliyetini yasakladi. 1921 senesinde "Cigatay Gurungu" da yasak- 
1and1.~ 

"Cigatay Gurungu" tuzugunden anlagild~gi uzere, "gurung" 
birkaq vubeden olugup, onlara zamanin terimiyle "todeler" denilrniatir, 
"Dil ve imlP todesi", "Edebiyat todesi", "Muzik ve Tiyatro todesi" 
vesaire. 

Ta 1919 yillnin baglmnda ciddi faaliyet gostermeye baglayan 
"tode"1erden birisi, "Dil ve imlP gubesi olup, ona Colpan ve Elbek 
yoneticilik yaprmglardir. Fitret'in "Dilimiz" makalesinde bu "tode7'nin 
yontemi belirlenmivtir. Elbek, Asurali Zahiri, Sakircan Rahimi, 
Kayum Ramazan, Gazi Yunus, Sarasul Zunnun gibi ilim adamlannin 
dil bilgisine ait qaligmalan dil ve imll todesi program dogrultusunda 
ger~eklegtirilmigtir. "Ana Dili" ders kitabi (1918), Firet'in "Dilimiz" 
makalesi (1 9 19), "0zbek Dili Kaideleri haklunda bir deneme". ''Sari" 
(1. kitap), "Nahv" (2. kitap) ve 1927 yilindaki dil bilgisine ait "0zbek- 
qe Dil Dersleri" ad11 kornisyon qaligmasini "tode" faaliyetinin pratik 
sonucu olarak degerlendirmek mumkiindur. 

Gurung uyeleri 19 19 yilinda Arap alfabesini degigtirerek yeni 
bir alfabe ortaya qikartmaya galigtilar. Ocak 1921 tarihindeki Dil ve 
1ml2 Kurultayi "Cigatay Gurungu" bagkanliginda gerqekle3tirildi. 
Colpan Kurultay'a "gurung" temsilcisi olarak kahldi. 

"Cigatay GurunguWnun yayim organ1 var mydi? sorusuna 
Ziya Said "Tang" ("Sabah) dergisi diye cevap veriyor. "Cigatay 
Gurungu" Kaslm 19 18 tarihinden 10 Ocak 1921 senesine kadar faali- 
yetini surdurdu. 



' Ziya Gokalp. Rusyadaki Tiirkler ne yapmall? Yeni Mecmua, 4 Nisan, 1918. 
S. 233-235. 

Allworth E. Uzbek Literary Politics. -The Hague: 1964. s.113; Benningsen 
A. Lemercier - Quelquejay ch. La presse et le mouvement national 
chez les muslimans de Russie avant 1920. -Paris- La-Haye: 1964. 
s. 174-175: Carrere H. d' Encausse. Isllm and Russian Empire; - 
London: 1988: Komatsu H. 20. yiizyil baglarinda Orta Asya'da Turk- 
quliik ve Devrim Hareketleri. Ankara, 1993. s. 33-69. 

Tiirkiye'deki ban yayinlarda Tiirk~e "gurung" kelimesini k a ~ a  "meclis" 
kelimesi vasitasiyla tercume etmi~lerdir. Bu konuda bakmiz; Komatsu H. 
20. yuzyilin baglannda Orta Asya'da Tiirkquluk ve Devrim Hareketleri. 
Ankara, 1993, s. 30-41. 

A. Zeki Velidi Togan, Bugunki Tiirkili Tiirkistan ve Yalun Tarihi. Cilt 1,2. 
Baslu, Istanbul, 1981, s. 520. 

Tiirkqede ~simle~tirmenin Teliiffuz, imlii ve Soz Dizimine Etkileri 

Isimlegtirmenin iki yonunden biri sozlukle ilgili ad verme di- 
geri de gramerle ilgili kelime grubu ve ciimle nitelemesidir. Bu $dig- 
mada, pek ~ o g u  isimlegtirmedeki tercihlerden kaynaklanan ve dil 
egitimimizi zora sokan yaklagim farkliliklan ele alinacaktir. 

Ad vermeyle ilgili ornekler: 
1 . Turk~ede dil adlan, millet adlannin sonuna eklenen -Ge'4' 

egitlik ekiyle tiiretilmig ve soz konusu ek de, yapim eki hflini almgtir. 
Dilimizde yaplm eklerinden soma gelen ekler kesme igareti ile aynl- 
madigindan bugun Tiirkcede, Tiirk~e'de olarak da yazildigi~ll gordu- 
gumuz yapinin dogru imlki Tiirkcede geklinde olmalidlr. 

2. Birlegik kelimelerin imldsinda da, adlandirma kaynakli 
farkliliklar vardlr: o n  soz/onsoz, soz konusu / sozkonusu, on ek / onek, 
basrm evi / basrmevi vs. 

3. Arap harfleriyle imlfsini tek hece hflinde okuyarak turet- 
tigimiz hrrlr ve hrrsrz kelimelerinde de geqen hayrr kelimesi, dilcilik- 
teki kotii bir anlamn iyi anlamli bir kelimeyle adlandinlmasi yatlunli- 
gindan kaynaklanan bir eg yazildik ve eg seslilik omegidir. 

Soz dizimiyle ilgili ornekler: 
1 . "Ay$e'nin etekleri zil calryor. " curnlesinin yuklemi "etek- 

leri zil calryor" olursa tamlayan durumundaki Ay~e'nin ne olacak? 
Dilci, her mecazlaghrma i ~ i n  ayin bir soz dizimi formu uretmek duru- 
munda degildir; zira mecaz diye bir dilcilik terimi yoktur ve gekim 
sisterninin ~digmasl, ifadenin mecazi olmasiyla degigmez. 



2. Tilek bu iligke tapinsa oziim (KB, 529, b.) orneginde go- 
riildugu gibi cezayi gerektinneyen istek anlarnli Bart curnlelerinden de 
belli ki, bu cumle turiinde gart hsmi, cezanin zarfi olamaz. Turkqede 
ciimle nitelemesi geklindeki adlandinnanin ana kanallmndan bin olan 
bu yapiya girigik ciirnle muamelesi yapmak, do@u degildir. Bir yap1 
alintisi olan "sila sigasi" da cumle tahlilinde, hsli bir mesele olarak 
varligini surdunnektedir. 

Kiiltiir Devrimi Doneminde Uygurca ne Cincenin iliskileri 

Turup BARAT 

1960'11 yillardan sonra ozellikle, 1966- 1976 yillm arasinda 
tum Cin genelinde gerqeklegen "Kultur Devrirni", tiim Cinde oldugu 
gibi Uygur 0zerk Bolgesinde de qok etkili olmugtur. Kultur devrimi 
yagarmn turn alanlannda gerqeklegtirilmig agln solcu bir uygulama 
olup binlerce yildan beri gekillenmig olan geleneksel yap1 luzla degig- 
tirilmek istenmigtir. 

Degiytinne uygulamalanndan Uygurca ve Uygur yazisi da 
kendi nasibini almig, buyuk tahribata maruz kalmgtir. Gerqi 1980'li 
yillara gelindiginde bu tahribatlara son verilmekle birlikte yapilan 
yanliglar duzeltimigse de Uygur dili tarihinde derin bir iz birakrmg 
olan bu donemin aynca bir yeri bulunmaktadir. Bu donemde, Uygurla- 
nn binlerce yillardan beri kullanmakta oldugu Cagatay Turkqesi, belli 
bir aazlar temel alinarak "Edebi dil" gekillendirilmeye qaligilmaya 
baglanrmgsa, Arap alfabesine dayali olan geleneksel yazi Cincenin 
Pinyini temel alinmg olan "Yeni Yazi" ya degigtirilmigtir. 

Bu donemde uygulanan kultiir politikalannin sonucunda Uy- 
gurcaya hizla Cince kelimeler &n etmeye baglamigtir. ~zel l ikle  
"Yeni yaziW'daki sadece Cinceye mahsus olan "Zh, Ch, Sh ve X (dilin 
onunden telsffuz edilen '8' dir)" gibi harfler Cince kelimelerin Uygur 
yazi diline aslina uygun olarak girip yerlegmesine irnkh tanimgtir. Bu 
qegit uygulamalann sonucunda 1970' li yillmn ortalanna dogru sade- 
ce okuyan ya da Cinceden haberi olan dar bir kesimin anlayabildigi 
agin derece de yapay bir Uygur dili gekillenmigtir. Cogu curnlelerde 
sadece baaaqlar ve fiiller Uygurca, isim, sifat hatta edatlar bile ta- 
mamen Cince olmaya baalmgtir. ~ rnegin ,  Biznin' xuexiao'da tivu 
hoshi voq. Goriildugu gibi bu cumlede sadece "biznifi, yoq" Uygurca 
olup. 



I. Kunos K n m  Tatarca Folklor Metinlerinin 
Ag~z ~zellikleri ~zer ine  

imre  BAS^ 
Turk folklorunun meghur Macar aragtincisi olan I. Kunos'un 

yaklay~k doksan sene evvel derledigi Kmm Tatar yarlulan ve masallan 
Macar Bilimler Akademisinin mulkiyetindedir. Bu hemen hemen yuz 
yillik derleme IOnm Tatar dilinin (agizlannin) da yuz yillik bir dil 
yadighdir. Metinlerin yayim yalniz on sene evvel Zsuzsa Kakuk 
tarafindan baylatilrmgtlr. Birinci cilt olarak "Kmm Tatar Sarlulan" 
yayimlanmytir (Ankara: Turk Dil Kurumu Yayinlan, 1993, 207 s.). 
Tebligin muellifi serinin devam olarak masallan sonradan ise onceki 
ciltlerin sozlugunu duzeltip ayn bir ciltte yayimlamak niyetinde ~u 
anda da onun uzerinde ~aligmaktadir. 

Tebligde I. Kunos I n m  Tatar malzemesinin kisaca bir tani- 
tirmndan sonra metinlerin transkripsiyon sistemi yanl sira metinlerin 
fonetik yapisi aynntlli olarak incelenecek. Bu arada ses degi~imleri 
bol bol misallerle gosterilecek (er I her, bak- I bak-, karanlik 1 
karanmk, dost 1 dust I tust, yiget I yigit I cigit, yer / yir, de- Idi- (de- 
mek), dun- I tun- (donmek), vur- / ur-, v. s.). Sekil degiyimlerinden 
omeklerimiz: geGm. z. -mi$/ -kan, akkz. -1 (yin) / -ni (kupekni), -ni 
(kencesini) I -n (kapisin); genit. -ni / -niii, gimd. z. -e(y) / -yor; -1an 1 - 
len / -nan / -nen (-la/-le), v. s. IOnm Tatarcasinin "kangik (Oguz ile 
Ipqak)  niteligi bu malzemenin soz dagarciginda da gozukmektedir 
(misal i ~ i n :  d a ~  / tag, ben /men, bafia / mafia, sev- I siiy-, v. s.). Tebli- 
gimizde turlu agiz ozelliklerinin saptanmasini ayni zamanda kaynak 
agzin tespit edilmesini deneyecegiz. 

Turkqede Yanli~ Turetmeye Sebep Olan Baz~ Ekler 

Nevnihal BAYAR 

Kelime, anlam ya da gramer gorevi olan, tek bagina kullani- 
lan ses veya ses toplulugudur Kelimeler yap1 balumndan ses ve yekil 
yapisi olarak ikiye aynlmaktadir. Kelimenin yapislnda tek bagina 
anlarnli olan ses birliklerine kok denir. Tek bagina anlamli olmayan, 
koklerle birleytiginde anlamla ilgili bir gorev yiiklenen ses birlikleri de 
eklerdir. 

'Tiirk~e eklerneli bir dildir. Yeni kelimeler turetilirken ekler 
daima sona getirilir. Butun fonksiyonlar da eklerle ifade edilir. Bu 
sebeple eklerin do@u ve yerinde kullanilmasi ~ o k  onemlidir. 



Dilimizde y eni kelimeler tiiretme y a da birlegtirme y oluyla 
yapilmaktadir. Aynca Tiirk~enin daha onceki donernlerinde kullanil- 
mg, genellikle halk agzlnda devam etmig, yazl dilinde fazla rastlan- 
mayan kelimelerin canland~nlmasiyla da olugturulmaktad~r. 

Ekler gordiikleri ig ve tagidlklan anlam balumndan ~egitlere 
aynlir. Eklere kendi fonksiyon ve gorevleri dlgmda keyfi olarak an- 
lamlar verilip bagka gorevler yiiklenemez. Bunun dlgmda, ekler iglek 
veya az iglek olmak uzere ikiye aynlir. Dildeki yeni kelimeler ancak 
iglek eklerle meydana getirilir. Nadiren az iglek bir ekin canhllk ka- 
zandigl goriilebilir. 

Yeni yapllan, tiiretilen kelimeler dil kurallanna uygun bir ge- 
kilde yani can11 - iglek eklerle ve ekin fonksiyonuna ve anlamna aylu- 
n olmadan meydana getirilmelidir. Bu kurala uymadan yapllan keli- 
meler yanlig sayllir. Yeni kelime ad1 altinda ortaya ~ i l u p  kabul gorme- 
yen kelimelerin ~ o g u  gramer veya anlam bakmundan yanlig olan ke- 
limelerdir. 

Her dilde oldugu gibi Tiirkgede de gerek yap1 gerek anlam 
balumndan dornlugu tarhgilan bazi kelimeler bulunmaktadu. Calig- 
m m z d a  oncelikle Tiirk~edeki kelime yapma yollan incelenecek daha 
sonra yanlig kelime turetmeye sebep olan eklerin bir lusm orneklerle 
aqklanacaktlr. 

"Osmanh Donemi Atasozleri ve Deyimlerinden 
Manzum 0rnekli 20 Atasozii ve Deyimin Yorumu" 

Sureyya BEYZADEOGLU 

Baglangl~tan beri hallun dilinde yagayan, Orhun Yazitla- 
n'ndan itibaren de yazili eserlerimizde sikqa kullanilan atasozleri ve 
deyimler, divan gairleri tarafindan giire yansltllarak kullanllmgtlr. 
Cumhuriyet Doneminde de bagta 0mer Aslm Aksoy olmak iizere 
bir~ok derleyici tarafindan atasozleri ve deyirnler kitaplagtinlmgtir. 
Atasozleri ve deyimlerin giire yanslmg ornekleriyle yapllan derleme- 
ler ise ugu guniimiizde yedisi ise Osmanll donerninde olmak iizere on 
tanedir. Osmanll doneminde derlenen yedi eserden Edirneli Ahmet 
Sadi'nin (1839-1908) "Armagan"1nda 5675 atasozu ve deyimle, bu 
atasozleri ve deyimleri i~eren 480 gairden se~ilmig 5106 beyit bulun- 
maktadir. Sinasi'nin (1826-1871) "DurGb-I Emsll-i 0smlniye"sinde 
ise bu atasozleri ve deyimleri iqeren 128 gairden seqilmig 838 beyit 
bulunmaktadlr. Her iki eser de tarafimizdan Trakya Universitesi proje- 
si olarak incelenmi~, "Dudib-1 Emsiil-i OsmPniye" Mill? Egitim Ba- 
kanllgl tarafindan yaylmlanm~g, "Armagan" ise Harward Universitesi 



Yalun Dogu Dilleri ve Medeniyetleri Bolumu tarafindan basilmak 
iizere 2004 progrmna alinmigtir. 

Biz bu bildirimizde ad1 geGen eserler haklunda lusa bilgi ver- 
dikten sonra, "Armagan" ve "Duriib-1 Emsiil-i OsmiiniyeWde yer alan 
Osmanli doneminde kullanilmgken, gunumuzde kullanimdan dugmug 
ya da yerini bagka atasozu ve deyimlerin aldigini gordugiimuz yirmi 
atasozu ve deyimi yorumlamaya $aligacagiz. ( h e g i n  bu deyimlerden 
birisi, " tq  yatur kalmak, digeri "kan yala~maktu. 

"Tag yatur kalmak" korkudan hareketsiz, tag gibi hareketsiz 
duran anlamnda kullanilmgtir. Bugiin bunun yerini "tag kesilmek" 
deyimi almg gibi goriinse de anlam balumndan "tag yatur ka1mak"i 
tam olarak kargilamamaktadu. "Tag kesilmek" bir olay kargisinda, 
donup kalmak, konuamamak, ger~egi soylememektir. Hiilbuki "tag 
yatur ka1mak"ta onceden planlanan bir suskunluk, bir sessizlik ve bir 
hileli davranig vardlr. Siibit'in gu beyitleri de, bu duguncemizi ispatla- 
maktadir. 

"Rakib-i seg dahi der-kayd-1 hiib iken Sabit 
Yatakta avlayalum 01 gazai tag yatur" 

"Be~e-i tavSani tav.yan kani biideyle hemh  
Tag yatur sayd idelum, kiim alalum subh u mes" 

"Kan yalagmak" gunumuzde kullanilmamaktadir. "Kan 
yalagmak deyiminin yerini bugun "kan kardegi olmak" deyimi almg- 
tir. Ancak, "kan yalagmak" ile ilgili omekler, bu deyimin Osmanli 
doneminde yaygin bir gekilde kullanildigini ortaya koymaktadir. Bun- 
lardan birisi, Ahi'nin gu beytidir: 

"Oklann can almada tirinle yoldag oldular 
Sinelerde kan yalagdilar kanndag oldular" 

Bu iki ornek deyim diynda "tuyin duzmek", "dag ustu bag 
olmak", "oyunun sakali bitmek" gibi ornekleriyle ~iirimizde yer alan, 
fakat giinumuzde kullanilmayan deyimler ve atasozlerinin yorumu 
y apilacaktlr. 



Gunumuzde Guney-Sibirya Turk Dillerinin 
Ritmik-melodik ~ncelenmesi 

K.N. BICELDEY 

Guney Sibirya Turk dillerinden olan Altay, Tuva ve Hakas 
Curnhuriyetlerindeki Altayca, Tuvaca ve Hakasqaya resmi dil statiisu 
verilmigtir. Yukanda bahsedilen Curnhuriyetlerin yerli halk temsilcile- 
ri slnlr otesinde de (sinir diynda) yagarnaktadir. Her edebi dilin agiz 
ve lehqelerde kendi sistemi vard~r. Dil bilimin tiim konulanni kapsa- 
yan alanlarda yapilan aragtirmalar son derece agirdir. Edebi dillerin 
hemen hemen tiim yonleri oyle ya da boyle arayttnlmg, ama her za- 
man sisternli ve plan11 yapilmamgtir. Boyle bir durum objektif oldugu 
gibi subjektif nedenlere de yo1 aqmaktad~r. Ritmo-melodik 
(entonasyon-tonlama) olarak fonolojinin boyle somut bir bolumu 
uzerinde durmakta fayda vardir. Gunumuzde Cagdag Turk lehqelerinin 
ritmo-melodik ara$irmalanna sadece Sibirya'da degil, tum Rusya'da 
ve hatta Rusya Federasyonu iqindeki ulkelerde de maalesef gereken 
onem verilmemigtir. 

Kazak Turkgesindeki Cekim EklerininTurkiye 
Turkgesindeki Cekim Ekleriyle Karyllayt~nlmas~ 

Fahninnisa BILECIK 

Ek kelime bunyesinde goriilen tek bagina manasi olmayan ve 
kullanilmayan, ancak koklerle birleymek suretiyle kullanilan ve mana 
ile ilgili bir vazife goren gekillere denir. 

Bilindigi uzere Turkqe eklemeli bir dildir. Koklerden kelime 
govdeleri yapmak, kok ve govdeleri iglek hPle getirmek, boylece kok- 
lerden dilde kullanilan butun kelimeleri tegkil etmek gorevi eklemeli 
dillerde ekler uzerine yuklenmiy bulunmaktadir. Turkqe de ekler ba- 
lumndan son derece zengin bir dil olma ozelligini tagimaktadir. 

Kazak Turk~esi anlagilabilirlik balumndan Turkqeye en uzak 
givedir, Kazakistan sinlrlan iqinde konugulmaktadir. Kazak Turkqesi- 
nin grarneri Kazakqa ve Rusqa olarak yazilmgtir. Ancak Turkiye 
Turkqesine qevrilmemigtir. Ekler aqisindan incelendiginde Turkqedeki 
eklerle benzerlikler yaninda farklillklar da gostermektedir. 

Bu qaligmada Kazak Turkqesindeki qekim ekleri sin~flandm- 
lacak, ses ve yap1 balurmndan degerlendirilecektir. Turkqedeki qekim 
ekleriyle mukayesesi yapilacak, benzerlikler ve farkl~liklar ortaya 
konulacakhr. Konu orneklerle zenginleytirilecektir. Aynca gene1 ola- 



rak Turluye Tiirk~esindeki ~ e k i m  eklerinin tasnifi konusundaki farkli 
goriigler hakkinda da bilgi verilecektir. 

Ekler gramerin gok onemli bir h smn i  olugturmaktadir. Bun- 
dan hareketle, ~aligmanin, Kazak Turk~esinin daha iyi anlagilabilmesi 
ve grarnerinin Turkqeye Fevrilmesi hususunda bir baglangq olacag~ 
dugunulmektedir. 

Turkgede Kok (Basit) Fiiller ve Turemiy Fiiller 
Araslndaki Semantik - Gramer iligkisi 

Elisabet B JALAVA 

Caligmada kok (basit) ve turemig fiillerin semantik ve gra- 
mer ilintisi incelenmektedir. 

Turk dilindeki fiiller bu gruplara gore siniflandinlmaktadir. 
(N. N. Djana~ia "Fiil Cagdag Turk Dilinde" 1998): 
G r u p A- Sintetik fiiller 

1. g r u p- Birincil (ilkel) eylemler 
A l t  gruplar-1.Kokfi i l ler  gor- ; vur- ; yat- 

2.Turemig fiiller (isimden fiil yapan eklerle) bag-la- ; ter-le- 
3.Birlegik fiiller rahat et- ; cevap ver- 
2. g r u p- 1kincil eylemler 
A 1 t g r u p 1 a r - 1. Igteg fiiller op-ug- ; vur-ug- 

2.Ettirgen fiiller 01-dur- ; yaz-d~r- 
3.Yeterlik fiiller git-me- ; gid-eme- 

G r u p B- Analitik fiiller 
1. Bilegen eylemler : gel-iyor olmak ; gel-ir olmak 

gel-mi$ olmak ; gel-ecek olmak 
2. Kombine eylemler : -i ver- ; -ar dur- ; -mi9 dur- ; -ip dur- ; 

-a dur- ; -ip kal- ; -mi$ kal- ; -ar kal- . 
Cagdag Turk dilinde kok (basit) fiiller, kendi semantik, 

aktantalmn (kullanimlmn) sayisi ve valenc'e (eylemi yapanlann 
sayisi) gore iig gruba aynlmaktadir : 

1. Cok semantikli (- don ; -a don ; -1 don ) 
2. Ayni semantik alanl~ fiiller ( bak- ; gor-) 
3. Sesli uyumuna gore ayni yuvanin fiilleri (bil- ; bgl- ; b l -  ; 

vgr- ; vgr- ; vgr-) -i$; - tir ; -il sonekler fiile ayn ayn ya da verilmig 
sira ile eklenir ve fiilin aktanta (ozne, nesne)- valenc (eylemi yapan- 
lmn sayisi ) oranini degigtimektedir. Yani fiilin diatezasln~ (soz di- 
zimsel potansiyel) degigtirmektedir. 



-ma; - ama ; -abil ; -mayabil son ekler ise kendi modalite- 
sinden dolayi fiilin aktanta (ozne, nesne) ile valenc (eylemi yapanlann 
sayisi) ilintilerini degigtirememektedir. Bundan dolayi fiilin diatezasi 
(soz dizimsel potansiyel) de degigtirilememektedir. 

Buraya kadar anlattiklanmz, ilkel ve turemig fiillerin moda- 
litelerinin farkli oldugunu, sundugumuz konunun qok ilginq ve olduk- 
qa zor oldugunu gostermektedir. 

Tiirkqe Armut Sozciigiiniin Etimolojisi ve 
Yayiliylna Dair Bazi Notlar 

Uwe BLASING 

Ayznzn otuz iki tiirkiisii varmy armut iistiine (Anadolu'dan bir 
~tasozu)'  

Armut sozciigu, Yalun Dogu ile Orta Asya ve onlann komgu 
bolgelerinde Pyrus cinsi iqin kullanilan en yaygin isimdir. Bu nedenle 
bugunlerde bu kelimeye Turkiye Turkqesinden baaka hem oteki Turk 
hem de 1ran dillerinde rastlayabiliriz; diger bir ifadeyle sozunu ettigi- 
miz meyve ismi, bize Balkanlardan baglayarak ta Sincan'a kadar arka- 
daglik eder. Gunluk dilde kullanilan armut sozciiw umumiyetle Pyrus 
communis, yani kultiirleqtirilmig armut manasina geliyor; buna kargilik 
yabani arrnut-Pyrus pyraster-yoreden yoreye gore degigen terim- 
lerle ifade edilir. Bilegik sozcuk beg armudu araciligiyla armut ismi 
Tiirkqeden Orta Avmpa dillerine kadar yayilip bu dillerde Bergamotte 
geklinde yerlegmig. Dolayisiyla, armut sozcugunu llyiluyla bir 
"Wanderwort" olarak nitelendirebiliriz. 

Etimolojisine baluldiginda genellikle sozcugun esas olarak 
Farsqadan geldigini anliyoruz. Fakat bu iqtihatin sabit olmadigini 
Hasan Eren'in "Yaygin bir inanca gore, Farsqadan alinrmgtir"2 ifade- 
sinden seziyomz. Gerqekten de, bu yaygin terimin kaynak dilini kesin 
bilmiyomz. Bu ismi Farsqadan once yine Iran dilleri ailesine giren 
Pehlevi dilinde bulabiliriz. Orada bildigim en eski tasdiklerin biri 
(PEHLEVICE urmbt - umr6t) Orta Iranca Bundahicon eserindeki meyve 
listesL4 gimdiye kadar armudun etimolojisini hedef alan en kapsamli 
notlar Gerhard Doerfer tarafindan yazilmg. En bagta Tiirkische und 
Mongolische Elemente im Neu-Persischen (TMEN) ad11 eserinde 
Doerfer bu sozcugiin Irancadan geldigini vurgulamakla beraber yine 
de bu tespitinde giiphelenir ve alternatif bir goriig olarak sozciigiin en 
nihayet Kafkas dillerinden gelmig olabilecegini soyler. Eilers & 
Schapka (1979, 666) tarafindan ileri suriilen diger bir goriige gore 



a m u t  sozcugunun kokeni Hind-Avrupa dillerinde aranmalidir: < 
IRANCA *amralat- "mangohaft/artig" ('mangu gibi, manguya be~e r ' ) . ~  

Armuda qegitli kulturlerde verilen isimler gibi Bmegin 
ERMENICE tanj, YUNANCA &pion ya da LATINCE pirus-amut  sozcugu 
de eski, bilinmeyen bir dilden bir bakiye olmalldlr; dolayislyla etimo- 
lojisinin tahkiki olaganustu zor ve tahminimce nihayetinde qozumu 
imklnsiz bir mesele olarak kalacaktir. Yine de bildirimde, elimdeki 
verilerle qegitli goriigleri tartlgmak ve yeniden degerlendirmek istiyo- 
rum. Bundan bagka sozcugiin farkli kullanill$ ~ekilleri ve onlann yay]- 
lig alanlanna dair ban bilgiler de verecegim. 

1 Bolge Agizlannda Atasozleri ve Deyirnler 
Eren, Hasan (1999), Tiirk Etimolojik Siizliigii, 2. baslu, Ankara. 
Asmusen, Jes P. (1970), The List of Fruits in the Bundahimn, W. B. 

Henning Memorial Volume: 14-19, London. 
4~i le rs  & Schapka (1979), Westiranische Mundarten, die Mundart von 
Gaz, Wiesbaden. 

Yusuf Emiri'nin Kelime Diinyas~ 
(Tenkitli Klasik Metin Ne~rinde fcerik Yonelimli Usul) 

Andris BODROGLIGETI 

Bu tebligimde Turk dil biliminin klasik metin nearinde gorii- 
nen durumu ile Turk edebiyat mirasrnln daha genig bir uluslararas~ 
okuyucu kitlesine aglma imklnlan haklunda birtalum du~uncelerimi 
sunacaglm. Ana dili Turkqe olmayanlann olugturdugu, bazen de 
hasmane bir ortamda yuriittugum ve toplam sekiz binden fazla ogren- 
ciyi kapsayan Turk Kultur Tarihi dersleri sayesinde edindigim 35 
yillik ogretim tecriibem beni buna tegvik ediyor. Aynca, en son ya- 
ylrnladigim eserlerden konuyla al&all noktalara da dikkatinizi qek- 
mek istiyorum. Soz konusu bu eserler gunlard~r: Cagatay Grameri, 
Cagdag Edebi ~zbekqenin Akademik Bagvuru Grameri ve Yusuf 
Emin^'nin On Mektubu'nun (Deh-name) iki ciltlik tenkitli negri. 

20. yuzyllda Turkoloji; yazili kayitlann tenkitli negrini esas 
alan ve Herman Paul ile Meillet'in kargilagtirmali tarihi dil bilim teori- 
sinin alevlendirdigi dil bilim [philology] qagiydi. Bu donemde Turko- 
loji; Rus, Macar, Alman ve Franslz bilim adarnlannin bag1 qektigi 
uluslararasl bir bilim dali olarak ortaya qlkti. Otuz-lurk yildir tenkitli 
metin negriyahnin gittikqe azaldigi ve en son yayimlanan eserlerin ise 
Turk bilim adamlannin usta ellerinden qiktlgi goriilmektedir. 

Aralannda Baburaah'm ve Muhammed Seybani Hanln Di- 
vanlannln da bulundugu qok sayida tenkitli metne ragmen Turkqe 



kaynaklann tenkitli metinleri uluslararasi sahada beklenen, daha da 
onernlisi, tarihsel-kulturel degerlerinin hak ettigi tesiri yaratmadr. 

Teblig bu hususta en ~arplci sebeplerden bazllanni pek cok 
iirnekle resmedip tartqacak, gimdiki ~ U N ~ U  tahlil edecek ve klasik 
Turk edebiyah mirasinin dunya gapinda genig bir okuyucu kitlesine 
ulagmasini saglamak amaclyla Turk dil bilimine ilgiyi arttlrma ve onu 
daha yuksek seviyeye qekme yolunda atilrnasi gereken birtalum adim- 
lar konusunda onerilerde bulunacaktir. Yazann "Yusuf Emid'nin 
Kelime Dunyasi" ad11 eseri arzu edilen bu dogrultuda bir deneme 
olarak takdim edilecektir. 

Turkiye Turkgesinde +Dan Ekli Nesne ogesi ~zerine 

Erdogan BOZ 

Bildirimizde oncelikle nesne kavrarni iizerine dumlacak. Ar- 
dinda +Dan ekli nesne ogesi etrafllca anlatilacaktlr. Bu ogenin yapisi, 
ortaya ~ l k t i g ~  dummlar ve kullanlm farklillklan gibi konular tartlglla- 
caktlr. 

Atasozlerinin Yap1 ve l$leyiS Biqimlerine 
Dair Bir ~rnekleme Modeli 

Serif Ali BOZKAPLAN 

Dunden bugune uzanan bir kopriidur atasozle ri... Ge~rnigten 
haberler verir atasozle ri... Mazinin tasviridir bir nevi atasozleri ... Dun 
ile bugun arasinda kopmaz bir bagdlr atasozleri ... 

Bizi boylesine saglam bir ~ekilde koklerirnizle ilgilendiren bu 
kultiir hazinemiz nasil gekilleniyor? Hangi unsurlar kullanilarak bu 
derece kuvvetli bir vurgu saglaniyor? Zamanla bu unsurlan degigtir- 
rnek miirnkiin mudur? Bu unsurlann degi$tirilebilir olanlan hangileri- 
dir? 

"Yazin bag1 pigenin, hgin a$i piger" ile "Yazln ~aligan lugin 
rahat eder" atasozleri araslnda mesaj ve vurgu balumndan bir farklilik 
var mdu?  Ses tekrarlmnin ve soz tekrarlannin vurgunun saglanma- 
sindaki rolii nedir? Slfatlann atasozlerindeh yeri nedir? En gok tercih 
edilen fiil gekim kipi hangisidir? Turk~enin iltifat etmedigi devrik 
cumle, atasozlerinde neden tercih edilmigtir? Bu ve benzer somlann 
cevaplan bu tebligin ana hatlanni olugturmaktadir. 



Tiirkge ogretimi Balumlndan "Catl" Kavraml 
ve Uygulamada Ortaya Qkan Bazl Sorunlar 

Muhsine BOREKCI 

Dil bilgisi ve dil bilimi ~aligmalan, gogunlukla bir dilin ana 
dil velveya yabanci dil olarak ogretilmesi amacini da tagir. Dil ogreti- 
mini dil bilgisi ve dil bilimi $ahgmalannin davraniga donugtugu, uygu- 
lama alani buldugu bir uqiincu agama olarak degerlendirmek yanlig 
olmaz. Dil ogretiminde gelinebilecek olan nokta buyiik olgude dil 
bilgisi ve dil biliminin olugturdugu alt yapiya baglidir. Bunun igin de 
kavramlann iyice aqiklanmasi uygulamalann da bu dogrultuda yapll- 
mas1 hedef ve davranlglann gereklegtirilmesi balumndan onemlidir. 

Cat1 diger dil sistemleri ile kargilagtinldlginda Turkgeye ozgu 
nitelikler ve zenginlikler igermesi balumndan Turk~e dil bilgisinin 
onemli konulmndan biridir. Eyleyen-eylem iligkisine dayandig] igin 
dili kullanan kigi zengin bir segenek listesi sunar. ~grencilere bu sege- 
neklerin sezdirilmesi ve onun seqirnini bilingli olarak yapmasinln 
saglanmasi Turkge ogretiminin hedeflerinden biri olmalidir. Bu hede- 
fin gerqeklegmesi idn  de konu ile ilgili kavramlann dil bilgisinin 
biitunlugu iginde tarhgilmasi onemlidir. 0rnegin dil bilgisinin gekil 
bilgisi bolumunde fiilden fiil yaptm eki olarak gosterilen -(I)I- ekinin 
kelime bilgisi bolumunde edilgenlik eki olarak tanlmlanmasi kavram 
kanglkligi ve yanilgisl yaratabilmektedir. 

Bu ~aligmada Turk dil bilgisi ogetiminde "gab" ile ilgili kav- 
r ada r  birbirleri ile kargilagtirmali olarak degerlendirilip hedef ve 
davranlglann gergeklegme duzeyini olumsuz bigimde etkiledigi dugii- 
nulen sebepler belirlenmeye qaligilacak, uygulamada ortaya pkan 
sorunlann qozumune yonelik oneriler sunulacaktlr. 

Azerbaycan Dili Tarihinin Metedoloji Problemleri 

Nizami CAFEROV 

Azerbaycan Turkgesi, yahut Azerbaycan dili muasir dunyanin 
kifayet kadar inkigaf etmig dillerinden olup, genig ifade-iislup imkan- 
lanna maliktir. Ve aragtirmalar gosterir ki, bu dilin zengin bir tarihi 
vardir. 

Azerbaycan dilinin tegekkiilu meselesi bir problem kimi XIX 
asnn evvellerinde-milli ozunuderk dovriinde butun aydlnligi ile ko- 
yulmug ve etiraf etmek lazlmdir ki, kifayet geder obyektiv, metodoloji 
baklmndan duzgun hallini ilk defa hernin devrede tapmgtlr. XIX 



asnn sonu, XX asnn evvellerinde Azerbaycan (yalmz Azerbaycan 
m?!) elmi-ictimai tefekkiiriinde boyle bir esasli fikir formalqmgdl ki, 
Azerbaycan dili oz mengeyi etibarile Tiirk dillerinden biridir. Mesele- 
nin bu cur inarnla koyulmasi, goriinur, birinci novbede aga@daki 
sebeblerden ileri gelirdi: 

a) Turk dillerinin diferensiasiyasi lazim seviyede degildi, ona 
gore de XIX asnn sonu, XX asnn evvellerine kadar Tiirk 
dilleri aeinki "haricWden, hatta "dahil"den de butov bir dil 
kirni tesevvur edilirdi; 

b) XM esrin sonu, XX esrin evvellerinde Turk dunyasinda 
Turk~uluk, yahud umumturk rnilliyetgiligi ideyalannin te- 
gekkiil tapib yayilmasi umumen Turklerden, butovlukde Turk 
dilinden danigmaga daha gok esas verirdi; 

c) Azerbaycan'da (ve onunla hemhudud regionlarda) yagayan 
gayri-Tiirk mengeli etnoslar hele tarha siyasi-ideloloji iddia- 
larla muhahile etmirdiler 

Bu galigmada yukanda bahsi geGen zaviyelerden meseleye yakla- 
gilacaktlr. 

Yazar~n "Ana Dili" 

Ayda CAKIPBEKOVA 

Edebiyatin geligiminde bir yazann eserlerini birden fazla dil- 
de yazabilme kabiliyeti, diger bir deyigle ev dillilik artrk tabii bir edebi 
sureq tegkil ettigine krgiz  ve Rus dillerinde eserler veren yazar Cen- 
giz Aytmatov'un edebi hayati taniklik etmektedir. Edebiyattaki eg 
dillilik edebi geligime yeni duzen, yeni degerlendirmeler getinnigtir 
desek yanlig olmaz. 

Kendi deyimiyle Cengiz Aytmatov'un edebiyat sahasindaki 
eg dilliligi "Elveda Gulsan" romaniyla baglamgtir. Soz konusu eser 
hem i~erdigi fikir ve edebi ozellikleri yonuyle, hem sosyalist realizm 
akimnin "dernir" gibi ilkelerini tartigilir hlle getirmesiyle hem yaza- 
nnin edebi kigiliginde tamarnen Rusga yazmaya yonelmesiyle gergek- 
ten de yenilikgi bir eser durumundaydi. Cengiz Aytmatov o gune 
kadar eserlerini Grgizca-Rusga yazmaktaydi ya da eserlerinin Rus~a-  
ya tercumesinde bizzat katilmaktaydi. "Elveda Gu1san"dan sonra 
yazar artik eserlerinde dil olarak tamamen Rusga (ve krgizca?)'yi 
kullanmaktadir. Eg dillilik edebiyat bilimine sadece yazannin yenilik- 
lerini getirmedi, ayni zamanda eg dillilik gerqeginin aynntili irdelen- 
mesine de sebep verdi. 



Cengiz Aytmatov'un eg dilliligi uzerine C. Coldogeva, K. 
Asanaliyev, C. Guzeynov, N. Cusoyti, M. P. Alekseyev vs. gibi ede- 
biyatqilar aragt~rmalar yaptilar. 

Eg dillilik, en onemlisi, yazann kiiquk halklann hayati, tarihi, 
bugunu ve yannina iligkin global meseleleri edebiyat gundemine ge- 
tirmesine ve dunya tarafindan kabul gormesine yardimcl olmugtur. 

Dil Bilimi Apsindan Zaman ve Dil jliSkisi 

Mehmet CANBULAT 

Zaman konusu insanda var oldugu gunden itibaren ilgi ve 
merak uyandlmug ve insan surekli zamani kavramak ve sirlanni orta- 
ya qikarmak iqin qaba sarf etmigtir. Zaman ve dil iligkisi Turk dil 
biliminde ihmal edilen konulann baginda gelmektedir. Oysaki her 
konugma ben-~imdi-burda ekseninde gerqeklegtirilmektedir ve "gimdi" 
ile zamana vurgu yapilmaktadlr ve hiqbir dilde zamana vurgu yapil- 
madan cumle kurulamamaktad~r. Dilin grameri olgu ve olaylan ancak 
konugan kigiyi merkez alarak konugma amndan once ve sonra diye 
varsayilan bir zaman qizgisinde gostermektedir. Zaman qizgisinde 
kesin bir yer kayit ancak diger dilsel ogelerle (sozcukler, rakamlar) 
mumkiindiir. Birqok dildeki zaman sozcuklerinin etimolojisine balul- 
dlginda duz qizgisel bir zarnan kurgulamasi (zamamn sinirsiz, sinlrll 
bir sure ya da nokta) goriilmektedir. Dillerin sozcuk envanterine bak- 
tigimzda ise dil dunyayi jeosantrik bir aqidan kurguladiglni ve zama- 
na da bu a~idan yaklagtigini gormekteyiz. 

Konuya dil sosyolojisi aqidan yaklagtigimzda toplurnlann 
geligmiglik duzeyi ile zaman algilan araslnda paralellik bulunmakta- 
dir. Batlnin zamana yakla~lm ile Turklerin zamana yakla~im ayni 
degildir, ancak bat1 zarnanl tum dunyada oldugu gibi ulkemize de 
nufuz etmig ve etmektedir. Farkli zaman kultiirlerinin kaqi kargiya 
gelmesi toplumun zaman algllamaslna etki ettigi gibi, tepkilerde dogu- 
rabilmekte ve zaman ~atigmalanna doniigebilmektedir. 

Zamanln algilanigi her toplumda farklilik arz etmektedir ve 
her toplum kendinin gerqek zamanda yagadigini ve diger zamanlann 
bu "gerqek zamanin" bir kopyasi ya da taklidi oldugunu kabul etmek- 
tedir. 



Modern Turk Edebiyatl'nda Ceviri Problemleri 

Danuta CHMIELOVSKA 

Turk Edebiyatinin Lehqe diline qevrilmesi eskiden beri siire 
gelen bir gelenektir. Lehlerin Osmanli ~mparatorlugundan etkilenrnesi 
16. yuzyila dayanmaktadir. Polonya-Turk tarihinde kimi zaman bang- 
$11 igbirlikqi, kimi zarnanda birqok anlagmazlik ve silahli qatigmalann 
yagandigi donemler olmugtur. 

Savaglar, Tartar esareti, diplomatik ve ticari iligkiler Tiirkle- 
re, onlann diline, geleneklerine ve kultiirlerine kargi olan ilgiyi arttlr- 
mgtir. Lehqe dilinin, bazi Turkqe ifadeleri, kelimeleri, giyecek ve 
nesne isimlerini benimsemesi ve kabul etmesi uzun bir zaman alrmgtlr. 
Dogu kulturii, ozellikle de Orta dogu kulturiiniin ogelerinin birlegimi 
ve dile katilmasi sureci ise ticari iligkilerde bile olmadigindan daha 
uzun bir sure alrmghr. 

Turk dilini qok iyi derecede o@enip Turkqe'den Lehqe'ye 
edebi metin qevirisi yapan insanlar arasinda Kraliyet Meclisi qaligan- 
lan, Parlemento vekilleri, Polonya'nin Turkiye'deki temsilcileri ve 
Tiirk ailelerini egiten Otwinowski ve Dzierzyk aileleri gibi kigiler 
bulunmaktadir. Onlann sayesinde Leh okuyucular farkli donernlerde 
meydana getirilmig Dogu Edebiyatini yalundan tanima firsatlni bul- 
muglardir. 

Yinninci yuzyil qeviri gelenegi Namk Kemal Mehmet'in 
"Akif Bey'in beg bolumluk oyunu" ad11 eseri, Turk otoritelerinin fer- 
man1 olan ve 1767'lere dayanan "Yarllk" ad11 eser ve ayni zamanda 
popiiler Turk viirsel yazilanyla baglmgtir. 

Ali'nin Kzssa-i Yfisuf Ad11 Eserinin Turkiye Yazmas~ 
Ali C ~ N  

Turk edebiyatinda Kzssa-i Yfisuflar, Turk dili tarihi aqisindan 
birer anit eser niteliginde olup Turk edebiyatinda, "Kzssa-i YfisuJ; 
Kzssa-yz YfisuJ; Yfisuf ve Zuleyha, Yfisuf u Zuleyha, Yfisuf ile Zuleyha, 
Yfisuf ile Zeliha, Yfisuf u Zeliha" gibi isirnlerle anilmaktadir. Kzssa-i 
Yfisuf hikiiyesi, birqok kez birqok gair tarafindan ya orijinal bir gekilde 
ya da bagka bir gairin yazdigi esere nazire olarak yazilmgtir. 

Eserin yazannin adi, kaynaklarda "Ali" ya da "Kul Ali" olarak 
geqmektedir. Aragtirmacilmn eserin sahibini bu gekilde isimlendinne- 
lerinin sebebi, eserin sonunda yer alan "ra2met 9zlgzl yci ra2lm 9iiE 
'aliye" geklinde gegen ifadeden dolayidir. 



Ali (Kul Ali), Turk edebiyatinda ilk defa Klssa-i Yfisuf yazan 
gair olarak bilinmektedir. Ali'nin soz konusu eseri, Turk edebiyatlnda 
taklit olmayan, kaynaani Kur'an ve tefsirden alan orijinal bir eserdir. 

Ali'in Kzssa-i Yfisuf (H. 6301M. 1233) ad11 eserini diger Kzs- 
sa-i Yfisuf lardan ayiran baglica ozellik, dortluklerle ve hece olqusu ile 
yazilmg olmasidir. 

Eserin Turk dili tarihi balumndan en onemli ozelligi, kanglk 
dilli bir eser olmasi yaninda bat1 Turk yazi diline gegigteki mevcut ilk 
yazili uriinlerden olmasldir. Eser uzerinde fikir beyan eden aragtirma- 
cllar, eserin yazildigi saha ile ait oldugu tarihi lehqe konusunda farkli 
goriigler ortaya koymuglardlr. 

Ali'nin 1233 tarihli Klssa-i Yiisuf ad11 eserinin mevcut niisha- 
lanni da goz oniine alarak hazirladlgim ve tamamlama agarnasina 
getirdigim doktora qallgmattuzda eserle ilgili dikkat qekici ozellikler 
goze qarpmaktadlr. Yazmanin, Turkiye'de tek nushasl vardir. Eserin 
diger nushalan, Kazan, Azerbaycan, Almanya ve Rusya'da bulunmak- 
tadir. 

Tezimize konu olan Klssa-i Yfisuf un Turkiye nushasl gerek 
ses bilgisi, gerekse gekil bilgisi balumndan ozellikli bir yapiya sahip- 
tir. 

Bu bildiride, Ali'nin Kzssa-i Yfisuf ad11 eserinin Turkiye nus- 
haslnin bilim Silemine tanitilmasi, eserin yazilig yeri, eserin dilinde 
kangik ozellikler gosteren ses ve gekil yapisina dair degerlendirmele- 
rin sunulmasl ama~lamgtlr .  

Menderes COSKUN 

Sanatkkane bir uslQpla yazilmg Osmanll donemi mensur 
eserleri, dil ve edebiyat aragtirmacilan tarafindan biiyuk olgude ihmal 
edilmigtir. Bu ihmalin sebeplerinden birisi soz konusu eserlerde kulla- 
nilan dilin zorlubdur. Zira Osmanli gair ve edibi, nazmn yaninda 
ingay1 da huner gosterme alani olarak gormiigtur. Bu hunerler, 
Peqev'in ifadesine gore, (uzun) ibare ve lstilah kullanittu, segili soz 
soylemek ve okuyucuyu gagirtmak iqin yapilan kelime oyunlandir. 
Modern dil ve edebiyat gali~malannda Turk nesir ustalannin ingala- 
nnda gostermek istedikleri dil hunerleri yeterince ortaya konulmamg- 
tir. Andreas Tietze gibi aragtirmacilar suslu nesirde kullanilan dilin 
bazl ozelliklerine dikkat qekmiglerdir. 

Bu bildiride Tiirk nesir ustalannin dil uzerindeki tasarmfla- 
riyla ortaya gikan iig husus ele alinacaktlr ki bunlar ayni zamanda ban 



edebf metinlerin qeviri qaligmalannda hata sebepleri olarak kargirmza 
qikmaktadir. Bunlardan birincisi nesircinin ifadesini uzatmak (itnap) 
iqin bagvurdugu ara sozlerdir. Ara sozun gozden kasmasi, ozneyle 
yuklemin bagintislni koparacagindan oturii, ifadenin eksik veya yanlig 
anlagllmasina sebep olur. Ara sozlu ciimlelerde dikkati qeken husus- 
lardan birisi, ozne yenileme, yani bir ciimlede ozneyi iki kere kullan- 
madir. 

Bildiride ikinci olarak suslu nesirdeki paralel ifade kullanim- 
lan uzerinde durulacak ve bunu fark etmenin okuyucuya saglayacagi 
fayda gosterilecektir. uquncii olarak da devlet-mask Rafz-ijtihir, 
sadijkat-semir gibi iki isimden olugan ve tamlamalarda sifat olarak 
kullanilan birle~ik kelimeler incelenecektir. Konuyla ilgili yeni bir 
qallgmada iki kelimeden olugan birlegik sifatlar, yapilan balumndan 
yediye aynlmg; fakat bunlmn iqinde iki isimden olugan birlegik sifat- 
lar yer almamgtir. Osmanli doneminde belli bir ihtiyaca cevap veren 
ve anlam balumndan gunumuz Turk~esindelu sifat-fiil gruplanna 
kargilik gelen bu ibarelerdeki ikinci sozcukler, degigik aqilardan ele 
alinacak ve bu tiir birlegik kelimelerin gunumiiz okuyucusu iqin olug- 
turdugu bazi sorunlara yayinlanmg eserlerden seqilen orneklerle dik- 
kat qekilecektir. 

Kazak Tiirkqesindeki ~nli i ler ve ~nsiizler 

Mustafa Volkan COSKUN 

Kazakistan'da kaldigim bir yilllk sure iqinde yaptlgim arag- 
tirmalarda Turk lehqelerine ait seslerin fonetik hususiyetlerini bilimsel 
ve teknik metotlarla ortaya koymaya qaligtlm. Bu aragtirmanm amaci, 
200071i yillann fonetik laboratuvan teknolojisiyle Turk lehqelerindeki 
unlu ve unsuzlerin nitelik ve niceliklerini ortaya koymaya yoneliktir. 
Bu sayede bilimsel ortak bir Turk alfabesinin olugumuna da katluda 
bulunulacaktlr. Bu arqtirma neticesinde Turk lehqelerinin ses atlas1 
olugturulabilecek ve Turk dunyasinda ilk defa sayisal degerleri de 
gosterilerek seslerin haritalan yayimlanabilecektir. 



Turk Dilleri ile Macarcada 1smin Ablatif HQlinin 
Paralel Sekilleri ve Kullanll~y~ 

Ural ve Altay dillerini incelerken birqok benzer olguya rast- 
lanip bunlmn qogunu dili kullanan halklann yuzyillar oncesi yogun 
ve uzunh suren beraberliklerine borg biliriz. ismin uqlu yon farki (da- 
tif-lokatif-ablatif) bunlardan ancakbir tane olgudur. Bildiride Macarca 
ve Tiirk dilinde mevcut +nAn ekinin eski metinlerde rastlanllmaslna 
deger verdik. Bu ekin Turk dillerindeki yansimalanni inceledik. 

arglzca-Tiirkqe Sozluk Hazlrlamadaki Bazl Meseleler ~zer ine  

Cetin CUMAGULOV 

Aramizda ortak tarih ve ortak dil gibi faktorlere dayanarak 
" l rg~z l a r  ve (Turkiyeli) Turkler kendi aralmnda terciimanslz konu- 
gabilirler, zira dilleri araslnda goze qarpan farklll~k yok. Bu sebepten 
dolay~ da firglzca-Turkqe sozluk olugturmaya ihtiyaq yoktur" diye 
dugunenler de az degildir. Elbette, yukanda soylenenler dogrudur, 
kimse aksini iddia edemez. Ancak Turk dilleri arasinda birbirine ger- 
qekten de yalun oldugu kadar, birbirine uzak olan diller de vardir. 
~ rnegin ,  bir taraftan Turkiye Turkqesi ile Azerbaycan Turkqesi, diger 
taraftan ise Kazakqa ve l r g ~ z c a  birbirine gok benzemektedir. Ancak 
l r g ~ z c a  ile Turkiye Turkqesini ele alirsak, bu iki dilden birini konu- 
ganlann digerini anlayabilmesi ve o dilde diiguncelerini aluci bir gekil- 
de aktarabilmesi iqin belirli bir sure ozel dil hazirllgindan geqmesi 
gerekir. Bunun dogrusunu soylemek gerekirse, kolayca ustesinden 
gelecek bir mesele degildir. 

Bize gore, bunun agaglda gostennig oldugumuz gibi bir talum 
onemli sebepleri vardlr. 

Ilki, lrgizlar ile Turkiye Turkleri uzum zamandan beri farkl~ 
bolgelerde ikamet etmiglerdir, bu sebepten dolay~ soz konusu toplum- 
lann her birinde gundelik hayattan tutun da toplumsal ve siyasi hayata 
kadar, orf Pdet, gelenek gorenekten alln da diger milletler ile olan 
iligkilere kadar birbirinden farkli geligmeler yaganmg ve ad1 geqen 
toplurnlann kendilerine ozgu nitelikleri olugmugtur. Bu tur geligmeler 
her iki toplumun kelime hazinesine de dogrudan yansimgtir. Bu yuz- 
den kelimelerin tagldlgi semantik anlamnin ve inceliklerinin o dili 
ogrenmekte olanlara do@ ve tam olarak iletilebilmesi qok onemlidir. 
Bu meselenin iistesinden gelebilmek iqin sozluk kullanilmas~ kaqinil- 
mazdu. 



~kincisi, temelde her iki dil de benzerdir, ancak fonetigi balu- 
mndan, gramer gekli veya semantigi bak~mndan her iki dilde de 
tamamen degigime ugramg olgular vardlr. Bunlann do@ anlqlla- 
bilmesi iqin iki dilli sozlukler kullanmaktan bagka Fare yoktur. Soz 
konusu kelime ve yapllar her iki dilde de apkqa rastlanmaktadlr. Ak- 
raba diller oldugundan bu kelime ve yapllar temelde aymdlrlar, fakat 
yukanda degindigirniz sebeplerden dolayl dillerin her birinin sonraki 
agamalardaki geligimi farkll olmugtur. 

Bilindigi gibi K. K. Yudahinnin Kzrgzzca-Rusga Sozliigii 1940 
yllmda, diger bir deyigle uzun zaman once yay~mlanmigtlr. Ustelik bu 
luymetli eser dil ogrenenler igin tasarlanmamg, daha ziyade akademik 
~evrelerin ihtiyacina gore diizenlenmigtir. Diger bir onemli sozlu~u- 
miiz 1993 ylllnda 60 bin gibi biiyuk bir tiraj ile yaylmlanan Esenkul 
Abdullayev'in Ktskaga Ktrgtzga-Orus~a Sozdiikiidiir. Yazan 2003 
ylllnda tekrar gozden gegirilmig ikinci baslusim yaptlrdl. 

Kuglzca-Turk~e geklindeki iki dilli sozlugun olugtumlmasm- 
da, bana gore, E. Abdullayev'in ad1 geqen sozliigu temel almmahdlr. 
E.Abdullayev K~rglzistan'm tecriibeli sozluk bilimcisi, aynca bqanh 
bir dil uzmanldu. H. Abdullayev'in dil ogrenenlerin ihtiyaclnl dikkate 
alarak, leksikografi apsindan do@u ve hataslz, kullanmaya da uygun 
bu eseri titiz bir qallgmanin uriiniidur. Giiney Koreli dilciler 1999'da 
bu sozluge dayanarak Ku-glzca-Korece Sozliigii olugturmuglardlr. 
Ktrgzzca-Tiirk~e Sozliigii de bu gekilde hazlrlanabilir kanaatindeyim. 
E. Abdullayev'in bahsi geGen eseri kolay kullanlllgll ve ~ o k  saylda 
resimli malzeme i~erdiginden, haihazirda l rg tzca  ogrenmekte olan 
Rus~a  konugan vatandaglanrmz arasinda ~ o k  popiilerdir. 

Sozlerimin dobluguna inanabilmeleri igin Turkiyeli meslek- 
taglanma da E. Abdullayev'in sozliigunu incelemelerini tavsiye ede- 
rim. 

Osman Nedim Tuna'nm ~kilemelerindeki 
~ n s i i z  Dizisine Bazl Ekler 

Onder CAGIRAN 

Osman Nedim Tuna'nm Turk~e'nin Sayzca E$ Heceli Ikile- 
melerinde Szralama Kurallarz ve Tabif Bir ~ n s i i z  Dizisi isimli galla- 
masmda, dizilig sistemine uymayan ikileme ornekleri de bulunmakta- 
dlr: 

1. Bazl orneklerin ikiieme kanunlanna aykln gozukmesinde 
tarihi - fonetik sebepler rol oynamaktadlr. Bu ornekler eski gekilleri 
dikkate al~narak yaz~rmzdaki yeni unsiiz dizisine gore diigiiniildiigunde 
sisteme uygun hiile gelmektedir. 



2. Sistemdeki unsuz dizisine uymayan bir kislm ikilemeler- 
de ise bu aykinllk bunyelerindeki darnak seslerinden (g, h, k) kaynak- 
lanmaktadir. Bu omeklerin diziye uymasi i ~ i n  damak seslerine dizide 
ikiger defa yer vermek gerektigi anlagilmaktadir. Buna gore genigle- 
tilrnig yeni unsuz dizisi bu omeklerin de sisteme uyumunu ternin et- 
mektedir: g, hz, g2; 1, r, n, m; v, y; kz; z, s, $, f; c, d, gz, b; h2; c, t, p, 
k2. 

3. Uzun unlulu kelimelerin bulundugu omeklerden 
biri sisteme uymuyor gozukmektedir. Eger uzun unlulu ses, ikileme 
unsurlannin diziliginde rol oynuyor ve bu dizilig sirali kanunlara uy- 
muyorsa uzun unlu, 2 hece hiikmiinde kabul edilmelidir. 

4. Sozu edilen qaligmada ele alinan bir iirnek ise ikileme ol- 
madigindan sisteme uymuyor. Cunku bu ornek gergekte bir ikileme 
degil sifat tamlamasidlr. 

k r g ~ z  Tiirkgesindeki ele ve Diger Tiirk Yazl Dillerindeki 1zleri 

Hulya KASAPOGLU CENGEL 

Bugiin l r g i z  edebi dilinde sesteg olan iki ele vardlr. Birinci- 
si, hiklye qekiminde ve ismin goriilen geqmi~ zaman qekiminde kul- 
lanilir (kz~tm kiinii ele "lug guniiydu"; cazgan elem "yazmgtImS vb.). 
ikincisi ise sinlrlandma ve pekigtirme edatl olarak kullanilmakta ve 
IGrgiz grarnerlerinde modal sozdor (parqaciklar) bagha altlnda ince- 
lenmektedir. 

Bu bildiri, sinirlandirma-pekigtirme edati olan ele ile s lm- 
landmlacakt~r. 0ncelikle bu edatln tarihi Turk yazl dillerindeki gekli 
omeklerle ortaya konacak. Mesell; 01 bardz la "0, gitti be", 01 keldi 
la "0, geldi be" (DLT 111, 213-2, 213-5, 213-6); yayzla, yangla "yeni- 
den" (CC 113, TZ 31a 8); katla "kere, defa" (TZ 35b). Daha sonra 
Krgiz Turk~esindeki ele parqaciginin hem etimolojisi (e+le), hem 
kullanim hem de iglevi uzerinde durulacak ve ele, edebi metinlerden 
ornekler vermek suretiyle diger qagdag Turk yazi dillerinde ek-edat 
(enklitik) olmug paralelleri ile karylagtlnlacaktir (Mesell; YUyg. 
birdinla "aniden", emdila "daha gimdi"; Alt. peg-le "sadece beg", 
emdi-le "daha gimdi"). Aynca, ayni edatin, Turkiye Tiirk~esinde ve 
agizlanndaki eklegmig kullanlmna da dikkat ~ekilecektir. MeselP; 
yenile, yevile, yenilen "daha gimdi, biraz once" (Tokat, Corum, An- 
takya vb.); TT. Hele bak, neler diyor. Hele ~iikiir (TS, 63 1). 



Kaygarll Mahmut'un Dil 0gretim Yontemi ~zerine 

Musa CIITCI 
Modern anlamda Tiirkge oBetiminin ge~migi, alan literatiirii- 

ne gore, yaklagik bir yiizyilliktir. Oysaki, Tiirk~e diinyada bugiine 
kadar varligini ve canliligini surdiirmeyi bagarabilen birka~ koklii ve 
gii~lu dilden biridir. Bu olgiide geligmig bir dilin tarihi siiregte ogreti- 
mine dair onemli ipuqlmnin bulunmasi gerektigi diigiincesi, ~allgma- 
nm hareket noktasi olmugtur. Her farkli balug aqisinda yeni bir zengin- 
ligine tan~k oldugumuz Divanu Liigati't-Tiirk'e bir de dil egitimcisi 
goziiyle yaklagildi. Kaggarh'nin ~ o k  disiplinli bir bilim adam oldugu 
da dikkate alinarak eserde onun egitimci kirnliginin izleri aragtmldi. 
Sonu~ta, Ka$garli'nin ve eserinin bu alanda da degerli bir hazine tagi- 
digi, dil ogretimi metodu b&rmndan ya$adigimz yazyllda da ileri 
egitim bilimi yaklagimlanyla tamamen ortiigtiigu, guniimuz dil egitim 
metotlanna yaklagik bin yillik tarih koridorundan igik tuttugu goriil- 
miigtiir. 

Kaggarli'nin dil ogretimi metodunu olugturan temel yakla- 
gimlar gunlardlr: a.) Hedef kitle igin giidii motivasyon kaynaklanin 
harekete ge~irmek b) Temel propaganda tekniklerini megru ~ e r ~ e v e d e  
kullanmak c) Dil ogreticisinin temel niteliklerini belirlemek g) Yaban- 
CI dil ogretiminde her iki dilin gramer ozelliklerini fonksiyonlan ba- 
lumndan birbirine yaklagtlrarak avantaj olugturmak d) Giiniimiiz dil 
ogretiminin "Dil oBetirni, kiiltiir ogretimidir." temel ilkesini baganh, 
bir gekilde uygulamak. 

Tarihi Asarlar Tilidagi -mi;@) -miy(i) Afilksli 
Leksemalar Paradigmasi 

Hamidulla DADABAYEV 

Ti1 fikrni ifodalash vositasi bo'libgina qolmay, shuningdek 
millat ma'naviyati va madaniyati ko'zgusi ham hisoblanadi. 

O'zbek xalqining bir necha ming yillik tarixi o'% in'ikosini, 
shubhasiz, O'zbek tilida topadi. Uzoq davom etgan taraqqiyot 
bosqichida O'zbek tili so'z boyligi va leksik semantikasi rang-barang 
jarayonlarni boshidan kechirdi, tilning fonetik va grammatik qurilishi 
lisoniy qonuniyatlar, ekstralinngvistik omillar ta'sirida takomillashib 
bordi, adabiy tilning mavqei o'ta kuchaydi, tilning barcha sathlari, 
ayniqsa, leksik-semanntik sathi sezilarli o'zgarishlarga uchradi. 
O'zbek tilining shakllanishida qadimgi Turkiy, eski Turkiy va 



ayniqsa, chig'atoy adabiy tilining o'rni beqiyos. Shu bois O'zbek tili 
rivojlanish bosqichlari bilan bog'lig lingvistik hodisalarni atroflicha 
tadqiq etish o'zining dolzarbligini hanuz saqlab qolmoqda. 

Chig'atoy adabiy tilida harnda forsiyda bitilgan tarixiy 
manbalarda fe'lga mig(i), -mis(i) affiksini qo'shishdan hosil qilingann 
sodda yasama so'zlar qayd etilgan bo'lib, asosan ijtimoiy-siyosiy va 
harbiy tushunchalarni ifodalashi bilan xarakterlannadi. 

Shaklan sifadosh yasovchi mig, -mi? affiksiga o'xshash 
mig(i), -mig(i) qo'shimchali leksemalarning miqdori chig'atoy adabiy 
tili obidalarida barmoq bilan sanarli. Tahlil etilayotgan affiksli 
so'zlarni biz faqat Ogahiyning (XIX. asr) "Zubdatut-tavorix" 
(nikiimigi "ayg'oq, razvedka") harnda Mirxondning "Ravzatus-safo" 
asarining o'zbekcha tarjimasida (yasarnigi "jangovor tartib", 
siyurg'amigi "in'om, tortiq") uchratdik. 

E'tirof etish lozimki, qayd etilayotgan affiksli sodda yasama 
leksemalar run bitiklari, eski Turkiy ti1 yodgorliklarida kuzatilmaydi. 
Affiks-morfema ishtirokida yasalgan so'zlarni ilk bor 
Rashiduddinning "Jomeut-tavorix" shundan so'ng Nizomuddin 
Shomiy va Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Ulug'bekning 
'"Tarixi arbaa ulus", Mirxondning "Ravzatus-safo" asarlarida is- 
te'molda bo'lganligini takidlas murnkin. Rashiduddin tomonidan 
ishlatilgan baslamisi "boshqaruv, rahbarlik, guslamisi "lochin ovi", 
cirgamisi "farovonlik, to'qlik, cidamisi "bardosh, chidam", tilamigi 

"talab, tilov", yasamigi" 1) tartib, intizom; 2) jangovar tartib", 
yavlamisi "yoz mavsumi joyi", gislamisi "qish mavsumi joy? kabi 
leksik paradigmalar keyinchalik bir qator forsiyada yaratilgan tarixiy 
asarlarda sayyor leksemalar tarzida qo'llangan. 

Temuriylar tarixi yoritilgan asarlarda shuningdek niktimisi. 
Oliamisi" "itoat; in'om", tiikamig i "laqib, g'orat", gabami~i' "qamal, 
muhosara" singari leksik birliklardan istifoda etilgan. "Farhangi 
zaboni tojiki"da zikr etilgan leksemalarninng ba'zilari, yasamisi (1, 
417), siyurgamisi (II, 252) terminlari turkcha-mo'g'ulcha va 
mo'g'ulcha o'zlashmalar sifatida izohlangan. Unli bilan tugagan 
fe'llarga-mig(i), -mig(i) affiksini qo'shishdan yasalgan leksemalar 
turkiyeha matnda asosan qil-- forscha matnlarda esa, kardan, 
farmudan. mikunand kabi fe'llar bilan sintagmatik munosbatga 
kirishgan. 

Chig'atoy adabiy tili obidalarida (forsiydan turkiyga qilingan 
tarjimalar hamda Ogahiyning yuqorida nomi tilda olingan asari bun- 
dan mustasno) -mig(i), mig(i) affiks-morfemali leksemalarning 
mavjudligini isbotlovchi ashyoviy materiallar yo'q. 



Tekshirilayotgan affiks vazifasini chig'atoy adabiy tiliga oid - 
I (yasal, suyurgal, qabal), - q (yaylaq, qislaq), - m (cidam) derivatlari 
bajargan. 

Xullas, tarixiy manbalar tilida mavjud lingvistik hodisalarni 
diaxron aspektda ladqiq etish ti1 taraqqiyoti bilan bog'liq 
muammolarniylechish uchun xizmat qiladi. 

Selquklu 0ncesi Tiirkiye Turkleri ve Tiirkiye Tiirkqesi 

Necati DEMIR 

Turklerin Turkiye'deki varligi geleneklegmig bir biqimde 
Selquklular zamaninda baglatilmaktadir. H5lbuki Turkler Malazgirt 
Savagi'ndan binlerce yll once Anadolu'ya gelmigler, boydan boya 
yerle~miglerdir. Nitekim Turkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatiirk 
bunu fark etmig, Turk Tarih Tezi'ni olugtururken Turkiye'deki Turk 
varliginin ozellikle uzerinde durrnugtur. Ataturk'un ebediyete intika- 
linden sonra bu konu uzerinde fazlaca gallgllmarmgtlr. 

Sel~uklu oncesinde Turkiye'nin buyuk bir lusmnda Tiirkle- 
rin yagadigi ve Turkqe konugtuklannin pek qok guqlu delili bulunrnak- 
tadir. Bu gii~lu deliller uzerine derinlemesine aragtirmalar yapllmadigi 
iqin tam manasiyla bilim diiny asina sunulamam~tlr. 

Selquklu Tiirklerinden once Turkiye'de Tiirklerin yagadlgmin 
en onemli delili hiq guphesiz tarihi kaynaklardlr. Arkeolojik kazllarla 
qikanlmg buluntular, yer isimleri, taglar uzerine yazilmg yazllar, 
gunumuzde Tiirkiye Turk~esi agizlmnda yagayan bazi dil ozellikleri 
ve kelime kadrosu, bitki isimleri, mimarlik, el ve dokuma sanatlm 
malzemeleri diger onemli delillerdir. Butun bu par~alar bir araya gel- 
diginde ortaya butun hatlan canli bir foto@af ~ikmaktadir. 

Yaklaglk on yildlr Turkiye'nin hemen her bolgesinde yapti- 
B m z  saha aragtirmalan siraslnda kargilagtigirmz bu unsurlan bir ara- 
ya topladik. Tarihi kaynaklann igiglnda tek tek degerlendirdik ve 
Selquklu oncesinde Turk ve Turkqenin varligi konusunda qok onemli 
sonu~lara ulagtik. Butun bunlann sonucunda buyuk Ataturk'un aqtigi 
qi$r ve gosterdigi istikametin son derece isabetli oldugu bir kez daha 
ortay a qikrmgtlr. 

Uzun yillar sonunda geldigirniz bu nokta ~aligmarmzin ilk 
qamasidir denilebilir. Ulagtigirmz noktayl, sunacagirmz bilgi ve bel- 
geleri bilim dunyasina sunmak ve tartigmak hem bizim hem Turkluk 
bilimi aragtirmacilannln ileride yapacagi qaligmalara i ~ i k  tutacaktlr. 



Ihbns  Aglzlar~nda 1stek Eki Almly Cumleler 

Nurettin DEMIR 

Son ylllarda sayisi onemli olqude artmg olan qallgmalar, l b -  
ns'ta konugulan Turkqenin ayn bir aglz grubu olugturdugunu goster- 
migtir. Tarihi aqldan bakinca bu aglzlar Anadolu'daki Turkqenin bir 
uzantlsidir. Ancak bu aglzlar, bir adada konu~ulduklan iqin Turkqenin 
diger aglzlanndan dogal sinularla aynlmgtir. Ulagim ve iletigim im- 
kfnlannin azlia, kultur merkezlerine uzaklik gibi nedenler de ekle- 
nince, Ibns ' taki  Turkqenin diger varyantlarla olan iligkisi uzun za- 
man sinlrli kalmlgtir. Bu yiizden, gimdiki zaman iqin h2ll genig zaman 
ekinin kullanilmasi gibi eski donemlere ait bazl ozellikler korunmug, 
bir bagka ifadeyle standart Tiirkqede veya diger agizlarda gerqekleaen 
yenilikler l b n s  aglzlanna tam yansimarmgtlr. Bunun yamnda, qalig- 
malann da gosterdigi gibi, f ibns  agizlan Turkqenin diger agizlannda 
goriilmeyen ozelliklere de sahiptirler. Turkqe soz dizimi kalibinda, 
zarf-fiil, sifat-fiil, isim-fiil eklerinden birisini alarak, ana cumleden 
once gelip cumle ogesi olarak kullanllabilen baglrnll cumle tiplerinin 
yerine, yiiklemlegtirici olarak emir-istek eklerinden birisini alan ve 
genellikle ana cumleden sonra gelen baglmll cumleler bu farkll ozel- 
likler arasmdad~r. 

Isder alayzm bir arabacik gendine = ST 'Ona bir araba al- 
mam istiyor.' Ben isderdim o sanati da iigreneyim = ST 'Ben o sanati 
da ogrenmek istiyordum.' 

Bildiride bu baglmll cumle tipleri sinlflandinlacak ve emir is- 
tek eklerini almg ciimlelerin iglevi ve ana cumleyle aralanndaki an- 
lamsal iligkiler uzerinde durulacaktlr. 

Tarihi Sureq 1qerisinde -sIk Ekinin ~ ~ l e v l e r i  

Salih DEMIRBILEK 

Eklerin Tiirk dili tarihi sureci iqerisinde iglevleri yonunden 
ele alinip incelendigi ~allgmalar maalesef bizde hflf azdlr. Eklerin 
iglevleri yonunden aragtlnldlgi qallgmalar; eklerin hem yaplslnl aqrga 
pkmasina yardlm eder hem de dilin geligme safhalanni aydinlatir. 

-sIk eki Turk dilinin en eski ve en fazla iglev ustlenmig ekle- 
rinden biridir. ~zellikle tarihi Turk givelerinde karg~mlza qok slk qlk- 
maktadir. Kaynaklardan ogrendigirnize gore ek; eski Turkqede yapim 
eki, mastar ad], s~fat-fiil ve gelecek zaman eki gibi birden fazla i~levle 



kullanildigini goriiyoruz. Bildirimizde ekin yapislna dair diigiinceler, 
iinlii uyumlan yoniinden kullanihg~ ve ekin yukanda siralad~girmz 
iglevlerini Tiirk dilinin tarihi safhalan i~erisinde ne zamana kadar ve 
ne yogunlukta siirdurdugiiniin cevaplannl arayacaglz. 

Kerkuk Agz~ndaki Bazl Arkaik ogeler ~zer ine  

Jale DEMIRCI 

Dilin soz varl~gi bize bir toplumun yagarn bi~imi ve hangi millet- 
lerle ne ol~iide iligki kurdugu gibi konularda fikir vermektedir. Dil 
dogal geligim siireci iqinde temel soz varligini siirdiiriirken iligkide 
oldugu toplumlaxla da kelime aligveriginde bulunur. Dilin ne ol~iide 
eskiyi koruyabildigi, ne ol~iide dig etkiler altinda kalarak yabancila~ti- 
gi dil incelemeleri ile tespit edilebilmektedir. Gene1 Tiirkgenin ozellik- 
le temel soz varligi i~inde devam etmektedir. Bugiin Irak'ta yagayan 
Tiirkler yazi dili olarak Tiirkiye Tiirk~esini kullanmaktadirlar. Ancak 
Tiirkiye Tiirk~esi yazi dilinde kullanilmayan bir~ok arkaik oge Kerkiik 
agzlnda varllglni siirdiirmektedir. Bu bildiride Kerkiik agzinda Eski 
Tiirk~e doneminden beri canliligini koruyan, yagamaya devam eden 
bazi ogeler iizerinde durulacaktn. 

Cagdaq Turkqenin M ve /v/ Ses Birimlerinin 
Geli~imi ve Bazl Sorunlar 

Mehmet DEMIREZEN 

Cagdag Tiirk~enin / f / ve / v / ses birimleri ~ o k  hassas bir 
noktada iglev gormektedir. Bu iki iinlii, manyetik cazibe kuramna 
gore iinlii ve iinsiizlerin yaninda veya ~evresinde yer aldiklan zaman 
ses yapilannl degigtirerek kendi sesteglerini olu~turmaktad~rlar. Bu 
bildiride / f / ve / v / ses birimlerinin qagdag Tiirk~enin iinliileri 
(vowels) ile olan sozcuk iqi ve sozcuk obegi gibi ortamlardaki birlikte- 
liklerinde hangi sesteglere nasll doniigtiikleri konusu ses bilimsel ve 
dyleyig ses bilgisel qoziimlerle gosterilecektir. Bu degigim olayi do- 
gal, fiziksel bir degigimdir ve ses bilgisel yasalarla a ~ i k ~ a  ispatlanabi- 
lir. 

1kinci olarak, Cagda~ Turkqenin / v / ses birimi, yabanci soz- 
ciiklerin i~ inde  ilginq bir olugum sergilemektedir. Yine burada fiziksel 
bir degigim ortam olugmaktadlr. ~rnegin,  dua, diet ,  tualet/tuvalet 
gibi sozcuk i ~ i  olugumlarda, sozciigiin yapisinda olmadlgi hllde diga- 



ndan ses katimi olayi geligmekte ve yazim sorunlan ortaya qikmakta- 
dir. Bu degigimin ses bilgisel temelleri ara~tirtlacak ve kurallan sapta- 
nacaktir. Aynca, qagdag Tiirkqenin tavuk, bavul ve davul gibi sozcuk- 
lerinde / v 1 ses biriminin [ w ] gibi bir sestege doniigtugii yanilgisi 
vardir. Boyle bir ortamda olugan sestegin [ w ] degil de bagka bir ses- 
teg oldugu ses bilimsel kurallarla ispat edilecektir. 

Kitle netigim Araqlar~nda Tiirksenin Kullan~mi, Mevcut 
Uygulamalar ve Fransa 0rnegi 

Cenk DEM~RKIRAN 
Korhan MAVNACIOGLU 

Kitle iletigim araqlan bireyler iqin gunluk yagamn vazgeqil- 
mez bir parqasi olmalan ve yaydiklan iletileri aligkanliga donugturme 
ozellikleri nedeniyle toplum uzerinde buyuk bir etkiye sahiptir. Bu 
nedenle toplumun kullandigi dile biqim vermede onemli rol oynar. 

~zellikle televizyon program isimleri ve gazete sayfa baglik- 
lan, dilin simgelerini bireylerin gorse1 bellegine kolaylikla kaydet- 
mektedir. 

Bu nedenle qali~mada kitle iletigim araqlan iqinden karasal ve 
kablo aginda yayin yapan televizyon kanallan ile ulusal olqekte ya- 
yimlanan gazeteler incelenmi~tir. 

Caligmanin temelini yap1 olarak birbirine zit bu ilu aracin, 
Turkiye'de bilgi ve eglence sunumunda kullandiklan bagliklar olug- 
turmaktadir. Bagliktan kasit televizyon programlannin adlan, gazete 
sayfa ve kogelerinin adlandir. Gazete ve televizyonda kullanilan b q -  
liklar qarpici ve alulda kalici olmak zorundadir. Bu amaqla Turkiye'de 
karasal ve kablo aginda yayin yapan televizyon kanallannin program 
adlan ile ulusal olqekte yayirnlanan gazetelerin sayfa ve kogelerinin 
adlan incelenmigtir. ~ncelemede esas allnan nokta bu adlann bir ulu- 
sun ve devletin dili olan Turkqenin Tiirkiye'de yayin y apan televizyon 
ve gazetelerde ne olqude kullanildi~idir. 

Aragtirma sonucunda televizyon program adlan ile gazete 
sayfa ve koge adlanndan onemli bir lusmnin yabanci dildeki kelime- 
lerden olugtugu ve bazi Turkqe sozcuklerin yazimnda da Turk alfabe- 
sinde olmayan harflerin kullanildigi goriilmugtur. Bu baglamda tele- 
vizyonlar iqin RTifK uygulamalan, gazeteler iqin ise Basin Konse- 
yi'nin ve Turkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin uygularnalan incelenmig 
ve Fransa'daki benzer uygulamalarla kargilagtinlarak Turkiye'de ya- 
ptlmast gerekenler siralanmigt~r. 



Evliya Celebi Seyahatnamesi'ne Gore XVII. Yiizyll 
Azerbaycan-Tiirkmen Diyalekti 

Hay ati DEVELI 

XVII. yiizyilda Dogu Anadolu, Giiney Azerbaycan ve Irak'ta 
konugulan dil, Bat1 Turkgesinin bir agzidir. Evliya Celebi Seyahatna- 
mesi'nde bu bolgede konugulan dil ile ilgili bir hayli ornek vardir. 
Azeri-Tiirkmen agzi olarak nitelendirilebilecek bu diyalekte dair Evli- 
ya celebi'nin verdigi malzeme gegitli yayinlarda degerlendirilrnig 
olmakla birlikte, farkl~ boliimlerde gegitli olaylann aktanlmasi sirasin- 
da verilen konugma ornekleri tasnif ve tahlil edilmemigtir. Bildiride, 
Seyahatname'nin biitiiniinden derlenen bu kabil iirnekler fonolojik ve 
morfolojik ag~dan tasnif edilip degerlendirilecek anilan diyalektin 
ozellikleri ortaya konulmaya galigilacaktir. 

Dag~stan Dillerinde Tiirkqe Kelimeler 

Naida DJUMAKUVA 

Diller arasindaki yalunlik ve farkliliklar eskiden beri dilcileri 
ve dil bilimiyle ugragan kimseleri meggul etrnigtir. Bu projernizde 
diller arasindaki gegitli iligkiler kelime seviyesindeki aligverigleri 
Turkge ve Dagistan dilleri arasinda ele almacaktir. 

Altay Tiirkqesinde Bir Cat1 Eki : -GIlA 

Catl, Tiirkiye Tiirkgesi dilciliginde lusaca "fiilin ozneyle 
olan ilgisi" olarak tanlmlanmaktadlr. Stniflandlrmalar zaman zaman 
farklllagsa da gogunlukla gati; yalin, doniiglii, edilgen, meghul, ettir- 
gen, oldurgan ve igteg gibi adlandirmalarla degerlendirilmektedir. 

-GIIA eki, Altay Tiirkgesinde gat1 ad1 altinda incelenen bir 
ektir. Bahsedilen gruplandirmalar iginde, ortaklagma ifade etmesi 
balurmndan igteg Gat1 ile ortiigmektedir. Aynca tekrarlama ve siirekli- 
lik gibi ifadeler de taglmaktadir. Ek, Altay Tiirkgesindeki fiillerin 
goguna gelmekte ve gok iglek olarak kullanilmaktadir. 

Gene1 Tiirkge idnde gat1 eki olarak tanidtg~mz eklerden fark- 
11 olmasi, Altay Tiirkgesinde oldukga sistemli kullan~lmasl balurmndan 
ilgi gekici bulunmugtur. Ekin Altay Tiirkgesi digindaki Tuva, Hakas, 



Kazak ve Klrg~z Turkqelerinde de benzer gekillerde bulundugu go- 
riilmugtur. Konuyu izah ederken, zaman zaman bu lehqelerle de mu- 
kayese yap~lacaktir. 

Ekin yaplsl ve kullanlglan ile ilgili olarak Turkqenin tarihi 
donemleri de dikkate al~narak bu gorevi, ne zaman ve nasll kazanmig 
olabilecegi konusu aydlnlatilmaya gayret edilecektir. 

Sonuq olarak, bu bildiride -GIlA ekinin bir yard~mc~ fiilden 
k~salip kisalmadigt, onceden bir yaplm eki olup gat1 gorevini sonra- 
dan yuklenip yuklenmedigi ve Altay Turk~esine bagka bir dilin etki- 
siyle girip girmedigi aragtinlacaktir. 

Eski Anadolu Tiirkgesi Donemine Ait B a z ~  Metinlerdeki 
Dil Uyumuna Aykln 0rnekler ~ z e r i n e  

Musa DUMAN 

Dil uyumu, Turkqenin temel ses kurallanndan biridir ve Bat1 
Turkqesinde, -ken, -yor, +ki gibi bazi kural dlgi ornekler hariq tutulur- 
sa, tarihi donemlerden bu yana varllgin~ kommugtur. Bu dummu bu- 
gun biz standart hBle gelmig bulunan Turkiye Turkqesinin yazi ve 
konugma dilindeki goriintiisunden anliyomz. 

Bat1 Turk~esinin, genel olarak Eski Anadolu Turkqesi devre- 
sinde de standartlagmy bir dil goriintiisu arz ettigini soyleyebiliriz. 
Ancak yine aynl doneme ait baz~  metinlerde bu genel goriintuye uy- 
mayan, kural dig1 orneklere rastlamaktay~z. Bu omeklerin, yanhg ya- 
zlm yahut gormezlikten gelinecek sapmalar olarak degil, Bat1 Turkqe- 
sinin fonetik geligme siirecine tan~klik eden gahitler olarak degerlendi- 
rilmeleri gerektigini dugunmekteyiz. Bunun iqin, eski imlBnin karakte- 
ri sebebiyle gizlenen dil uyumunu aqiga ~ikaran morfolojik unsurlann 
onemlilerinden olan /K/ sinlfi eklerden yararlanacagiz. 

~ncelikle gunu ifade etmeliyiz ki bu tiirlu ornekler, eserler 
iizerinde inceleme yapanlarca iki tiirlu yommlanmglardir: 

1. Kelimeye getirilen eki dikkate alarak, kelimenin son 
hece unliisiinu ekin unlusune gore seslilendirmek: peygambar-Ilk, 
gafil-hk, acab-hk vb. Bu, eklegmede dil uyumunun istisnasiz 
varllglni kabul etme anlayigina dayanmaktadir. Bunu destekleyen bazi 
orneklerin yayginl~k kazanmg oldugunu ve giiniimuzde standart dile 
de yerlegerek kullantlmakta oldugunu gormekteyiz: galebe-11k > kala- 
balik, haste-lik > hastalik vb. 

2. Bu ijrnekler gormezlikten gelinerek, ilgili eki a lnq  
kelime gunumuzdeki kullanlma uygun duruma getirilrnigtir. Boylece, 



uzerinde galigma yapilan metnin dilinde guniimuzdeki seslilendirmeye 
uyularak degigiklige gidilmig olunmaktadir. 

Biz burada, her iki anlayi~tan farkli olarak, eklegme sira- 
sinda /K/ sinifi eklerin getirildigi kelimelerin kok heceleri ile ek unlii- 
lerinin dil uyumuna girmeyebildiklerine deginmek, Eski Anadolu 
Turkgesi devresine ait metinlerden derledigimiz orneklerin tanikligiyla 
konuyu tartivmak istiyoruz. Bunun igin Garibnlme (Agik Paga), 
Gazavatname-i Sultan Murad (anonim), Mukaddime (Izniki), 
Miinyetu'l-Ebrk (Karahisa) vb. metinlerin verilerini degerlendirece- 
giz. 

/K/ sinifi eklerle genigleyen veya gekimlenen kelimeleri, ko- 
numuz agisindan iig ana baglik altinda toplamak miimkiindiir. 

1. Dil uyumu agisindan bir tereddiit dogumayan normal 
kullanimli ornekler: gel-mek, dalgin-lik, gul-diik, hsa-cik, yeg-rek vb. 

2. Dil uyumu agisindan ikili kullanimli ornekler: alp-lik 
- alp-lik, haste-lik - hasta-llk, diinya-lik - dunya-lik vb. 

3. Ek oncesi hece unliisune gore dil uyumunu bozan or- 
nekler: gel-mak, iglet-mak, dut- mek, vur-duk, sor-diikde vb. 

Eski Anadolu donemine ait bu metinlerdeki dil uyumuna ay- 
lun ornekler, bugun dogu grubu Anadolu agizlmnda biraz daha yogun 
olarak goriilen uyum dl91 kullanimlann tarihi ~ahitleri gibidirler. Bu 
balumdan, uyumsuz ornekler banndiran metinlerin, standart Anadolu 
agzinin bir alt agiz grubunu temsil ettikleri ~eklinde degerlendirilmesi 
bizce de isabetlidir. 

Diger taraftan, alinti kelimelerin aldiklan eklere balularak, 
son hece unlusunde bir degigme oldugunu soylerken (g%fil> g%fil+lik, 
bergber > barabar+lik vb.), uyumsuz orneklerin varliginl dikkate ala- 
rak temkinli davranmak gerektigini de ifade etmeliyiz. 

Turkiye Turkqesinde ~kilemelerde 
Kalan Arkaik Kelimeler 

Hiiseyin DURGUT 

Ayni kelimenin veya anlamlan yalun veya zit olan ayni tur- 
den iki kelimenin arka arkaya kullanilarak bir kelime gibi anlam ifade 
etmesine ikileme denir. Aynca sesleri birbirine benzeyen kelimelerin 
tekranna dayanan ikilemeler oldugu gibi, ikileme oluaturmak igin bir 
kelimeye ses veya hece eklenerek veya kelimedeki bir sesin yerinin 
degigtirilerek tekrarlandigi da goriilur. Ciimlede anlam guglendirmek, 
gokluk ve devarnlilik ifadesi saglamak gibi sebeplerle ikilemelerden 
yararlanilir. 



Gunumuz Turkiye Turkqesinde, ozellikle eg veya yalun an- 
lamli kelimelerle yapilan ikilemelerden bazilannda dikkat qekici bir 
durum soz konusudur. Bu tur ikilemelerde grubu olugturan kelimeler- 
den birinin anlam unutulmug, dolayisiyla da standart Turkiye Turkqe- 
sinde tek bagina kullanilamamaktadir. Bu yuzden de bazi eserlerde bu 
tur ikilemeler, "bir tarafi anlamlt bir tarafi anlamsiz ikilemeler" ola- 
rak adlandinlmaktadir. Oysa Turkqenin eski donemlerinde bu kelime- 
lerin de bir anlmnin oldugu ve bu anlamn ikilemeyi olugturan diger 
kelimeyle eg veya yalun bir anlam iqerdigi goriilmektedir. Zarnan 
iqerisinde omriinu tamamlayan bazi kelimelerin ikilemelerde donup 
kalarak bugiine kadar ulaghgin~ ve bunlann hiq de anlamsiz olmadigi- 
ni dyleyebiliriz. Aynca standart Turkiye Turkqesinde tek bagina 
kullanilamayan bu kelimelerden bazilan Turkiye Turkqesi diginda 
kalan Turk lehqe ve giveleri ile Anadolu agizlannda kullanilabilmek- 
tedir. Bu bildiride, coluk cocuk, delik degik, el gun, ev bark, egri bi@- 
rii, er geG, yorgun argm, bortii bocek vb. ikilemelerde yer alan coluk, 
degik, gun, bark, biigrii, er, argm, bortii gibi Turkiye Turkqesi iqin 
arkaik hide gelen veya unutulmak uzere olan kelimeler incelenecektir. 

Oguz Kagan Destanl'ndan Dede Korkut Kitabl'na 
Gozle ilgili Deyimler ve Soz Kal~plarn 

Ali DUYMAZ 

Oguz Kagan Destani'nin Uygurca yazmasindan Dede Korkut 
Kitabi'na uzanan qizgide Turk mitolojisi ve destanlannda "goz" sozu 
ve bu sozle ilgili deyimler ve soz kaliplan onemli bir yer tutmaktadir. 
Oguz Kagan destaninda Ay Kagan'a bag11 olarak dogum esnasinda 
kullanilan "kozu yarap butadi, erkek ogul togurdi" ve Oguz Kagan'm 
eglerinin dogum yapmalanyla ilgili olarak "yarudi" sozleri hep 
tartigilagelmigtir. Bu baglamda dogumla iligkili olarak "ilk goz agnsi" 
ve "goz aydin" gibi soz kaliplan turemig, bu sozlerle baglantili inanq 
ve gelenekler ortaya qikrmg, gerek soz kaliplan gerekse inanq ve uy- 
gulamalar bugiine kadar da yagamaya devam etrnigtir. Bildirimizde 
gozle ilgili renk sifatlan, goz sozuyle ilgili mecazlar ve omonimler 
bagta olmak uzere Turk destan metinlerinde, ozellikle Oguz Kagan 
Destani ve Dede Korkut Kitabi'nda rastlanan gozle ilgili deyimler ve 
soz kaliplannin mitolojik ve inanq kokenleri aragtinlacaktir. 



Eski Rusgadaki Turk Kokenli Kelimelerin Fonetik ve Gramatik 
Uyumuna Gene1 Bir Balu~ 

Her dil sisteminin zenginlegmesi bu sistemin iqerigindeki eski 
farkliliklann hepsinin zomnlu olarak degigmesini iqermektedir. Her- 
hangi bir unsur degigmeyen farkli dil sistemine degigmeden dihil 
edilemez, qunkii bu sistem kavrarmna aylundir. 

Slav ve Turk kavirnlerinin kargilikli iligkileri ve etkilegimi 
uzun ve yogun olmugtur. Bu da soz konusu kavimlerin kelime hazine- 
sinde ve gramerinde derin izler birakrmgtir. Eski Rus ve Turk kavimle- 
rinin kargilikli etkilegimlerinin uzun bir tarihi geqmigi oldugu bilin- 
mektedir. Bilim adamlan bu tarihi geqmigi beg donem h2linde bilmek- 
tedirler. 

Rusqanin kelime hazinesinde Turkqe alinti kelimeler qok yer 
tutmaktadir. 

~nceleme dort eski Rus eserinin: ' ' Pov~s~  vremenmh let" 
("Geqmig yillann hiksyesi") (XI. yy.), "Slovo o polku 1goreve7' (Igor 
destani) (XII. yy.), "Zadongina" (XIV yy.) ve Afanasi Nikitinin 
"Hojeniye za tri morya" (Uq deniz arkasina seyahat) dili uzerinde 
yapilmgti. XI-XV yuzyillannda eski Rus ve Turk kavimleri arasindaki 
silu ticari, harbi ve kiiltiirel iligkiler, soz konusu olan kavimlerin yazili 
eserlerinin diline yansirmgtir. Eski Rusgaya dihil olurken Turk kokenli 
kelimelerin ses ve gramer biqimi, curnledeki kelime sirasi aqisindan, 
degigmektedir. Bunun yani sira Turk kokenli kelimeler eski Rusqada 
Rus yapim ekleriyle qok qegitli turemig kelimeler meydana getirrni9tir. 
Bu da Turk kokenli kelimelerin yabanci ortamda iglevsel olarak yaga- 
di&ni, gostermektedir. 

Makalede eski Rusqada yer alan Turk kokenli kelimelerin fo- 
netik, yapisal ve sentaktik aqidan adapte olmasini gostermekteyiz. 
so nu^ bolumunde, incelemenin genellemesi verilmektedir. 

Tiirk Kara Kuvvetlerinde Kullanllan Birlik ve Rutbe Ad- 
larlnln Art Zamanll Dil Bilimi ~ncelemesi 

Suer EKER 

Turk topluluklannin tarihi, bir baluma, Turk ordulannin tari- 
hidir. Nitekim, Orhon Abideleri bir asker? ceride niteligindedir. Turk 
dili, yazili kaynaklardan izlenebildigi gibi, tarih boyunca savunma, 



taarruz ve te~ki&tlanma ile ilgili kavramlan ifade edebilecek dil alt 
yapisina, zengin bir asker? terrninolojiye sahip olmugtur. Bu termino- 
lojinin orijinal orneklerini riinik yazili metinlerden itibaren temel 
kaynaklarda gormek mumkiindur. Avrasya ve Afrika coBafyalannda 
hukurnran olan Turk topluluklmnin giicunun kaynagi yuksek asker? 
teknolojidir. 

Tarihi asker? terimlerin bir bolumu, farkl~ goriinumleri ile 
Turkiye Turkqesinin yani sira diger Turk yazi dillerinde ve lehqelerin- 
de yagarnaktadir. Bugun, Turk Kara Kuvvetlerinde kullanllan birlik ve 
riitbe adlannda da bu zengin tarihi geqmigin hatiralan yagamaktadir. 
Dil inlullblnin bir parqasi olan yeni birlik ve riitbe adlan Turk milleti- 
nin qok zengin ve yuksek bir kulturiin mirasgsi oldugunu ispat etmek 
isteyen Ataturk'un, Giinev-Dil Teorisi qerqevesindeki qal~gmalannin 
sonucu, yuksek dil, tarih guurunun bir gostergesidir. 

Bu bildiride, devam eden genig kapsamli bir aragtirmanin 
ozeti olmak uzere, Turk Kara Kuvvetlerinde, kullanilan kurmay, su- 
bay, komut, komuta, erat vb. temel terimlerin yani sira birlik adlm 
manga, taklm, boliik, tabur, alay, tugay, tiimen, kolordu, ordu; riitbe 
adlan er, onbql, Eavug, yiizbagz, binbag1 yarbay, albay, 
tu~/tiim/kar/orgeneral, ordu terirnlerinin kokenleri, birbirleriyle iligki- 
leri, tarihi geligimleri, diger dillerdeki izleri; ses, biqim ve anlam du- 
zeylerindeki ozellikleri incelenecektir. 

Bas~n~m~zda iml6 Sorunu 

Cernil EK~YOR 

Imllmzin istikrara kavugmasi; butun toplumun uzlagmasi ve 
herkesin irnllda titizlik gostermesi, okullarda imll kurallannin oBen- 
cilere titizlikle ogretilmesinin yaninda ozellikle her giin insanimzln 
eline ulagan basin yayin organlannin gerekli titizlik ve duyarlihg~ 
gostermesi gartina baghdlr. Dilimizin dogru kullanilmas~nda qogumu- 
za orneklik eden gazetelerimizin irnll kurallmna uyma konusunda 
gosterecegi titizligin, dalga dalga biitun topluma yayilacaB ve buradan 
hareketle butun toplumda uzlagma saglanacagl dugiincesine katllmak- 
taylm. 

Bu bildiride, tirajl yuksek i i ~  gazetemizin (Huniyet, Milliyet, 
Sabah) geligiguzel se~tigim on iki nushasini inceleyerek baslnimizin 
imll konusunda gosterdigi titizlik ve duyarllligi ortaya koymaya qali- 
gacagim. 

Ad1 geCen gazetelerin nushalanndaki her turden yazilarln 
okunmasl ve hatall kullanlmlann not edilmesi bi~irninde yapilan arag- 



tirma sonucunda hatali yazimlann en qok birlegik kelimelerin, kuquk 
ve buyuk harflerin, satir sonuna sigmayan kelimelerin yazimnda; 
duzeltme, kesme, tek timak, kisa qizgi, virgul ve noktali virgul igaret- 
lerinin kullaniminda toplandigi goriilmektedir. Aynca yazilann bilgi- 
sayar ortamnda hazirlanmasina ragmen gazetelerde dikkatsizlikten 
kaynaklanan yanlig yazimlann qoklugu, dil denetiminin yeterli duzey- 
de yapilmadigini gostermektedir. 

~nceledigim gazetelerin nusha sayisinin azligina ragmen imlP 
hatalannin qoklugu, basinimzin bu konuda yeterli titizlik ve duyarlili- 
gi gostermedigini ortaya k o  y maktadir .  

Sonuq olarak, Mill? Egitim Bakanliginca ders kitaplanna ko- 
nulan TDK'nin Zmlri K~lavuzu'na uyma zorunlulugunun her turlu gor- 
sel ve yazili basina da getirilmesiyle sorunun onemli oranda qozulece- 
gini soy leyebilirim. 

Selqukname'de S ~ r a l ~  Ciimleler 

Muhittin ELIACIK 

Selquklular uzerine ozellikle 11. Bayezid ve Fatih donemle- 
rinden baglayarak bir gelenek hPlinde Selgukname adiyla birqok ano- 
nim eser yazilmigtir. Bu eserlerden biri de Edirne Kutuphanesi D 
55912'de kayitli anonim Selpkname'dir. 64 yapraklik nushanin ba~tan 
sekiz yapragi eksiktir. Tarafimzca TDK Tiirkiye Tiirkgesinin Tarihsel 
Sozliigii Projesi iqin taranmigtir ve 6000 civannda kelime, deyim, 
atasozu, gahls ve yer ad1 ~ i k a n l m ~ t i r .  Eserin yazanyla ilgili bir kayit 
bulunmamaktadir. Yazannin iyi bir ?air-mung? oldugu belli olan eser- 
de secili cumleler qok sik kullanilrmg, sikqa sirali curnlelere yer veril- 
migtir. 

Birlegik ciimleler iqinde Turkqede sirali ve bagli cumleler 
onemli yer tutarlar. Bu cumleler, yapica veya anlamca birbirine bagli, 
fakat yalniz kullanildiklannda kendi iqlerinde bagimsiz butunlugu 
bulunan cumlelerdir. Igte, uzerinde qali~tigimz Selpkname'de de bu 
tur cumleler onemli bir yer tutmakta olup genellikle seci ile birlikte 
kullanilrmglardir. Eserde agagidaki omeklerde de goriildugu uzere qok 
sayida sirali cumle omegi bulunmaktadir: 

bir nice eyyam Bagdad'da sakin ve anda mutemekkin old1 
(34aA4) 

hazine kemril mertebe muhtcic ve asker yallncak u af idi (3  
7b/12), 

Sultrin Mes'id'un ahliikl 11ib ve evscifi mergiib idi (43b/23) 



maslahata yolzndan vciszl ve eve kapudan dcihil olmak dilerdi 
(46b/24) 

Kzzzl Arslan'a intizcir idicek ne var, biz Tugrul'a cevcib virup 
askerini tcirurnar ve sancagznz niglinscir itmege yiteruz (56bA 9) 

cilem gulliyile memlii ve hay u hliyile tolu old1 ( 3 7 d - 6 )  vb. 

Bu bildirimizde eserden, once bu tur ciimleler segilip gikanl- 
mg, daha sonra kullanimlan fonetik, morfolojik, etimolojik, semantik 
vb. agilardan tahlil edilmigtir. 

CagdaS Uygur Turkqesinde Yeni Terim Turetme Yollar~ 
ve Terim Tiiretmedeki Problemler 

Erkin EMET 

Makalemde Cagdaq Uygur Turkgesindeki yabanci alinti ke- 
limeleri inceledikten sonra, yeni kavramlan karvilamak igin kullanilan 
metotlan, ozellikle yeni kelime turetme yollanni anlatmaya galigaca- 
gim. Aynca Turkiye Turkgesinde yeni kelime yapimnda Uygur Turk- 
gesinden nasil yararlanilabilecegini anlatmaya galigacagim. 

- m a k h k / - m e k l i k  v e - m a k c d - m e k ~ i  
Birlevik Ekleri Haklunda 

Kemal ERASLAN 

Turkge'de bazi ekler tarihi seyri iginde , kullaniligtan dugunce 
veya iglev degigikligine u@-ayinca , mevcut eklerden bin veya birkag 
birlegerek, dugen ekin yerine gegmig o1ur.- makllk /- meklik ve- makp 
/ -mekci birlegik ekleri de ayni durumdadir : 

- maklzk / - meklik : 
Ekin , - mak / - mek fiilden isim yapma eki ile + Ilk / + lik 

isimden isim yapma ekinden olugtugu agiktir. Ek , Eski Turkge , Orta 
Turkge, H6rezm Turkqesi ve bilhassa Cagatay Turkgesi'nde yaygin 
gekilde kullanilmg~r. 

- mak / -mek eki fiilden isim yapma eki olarak soyut hareket 
ismi (mas-dar ismi) tegkil ettigi gibi , somut kalici isimler de tegkil 
eder : olmek "olme", tutmak "sap", ukrnak "idrs ,  fikir", uziilmek 
"zahmet" gibi.(bkAGr. 3 120). + kk / + lik isimden iisim yapma eki 
ise soyut - somut ge~itli kalici isimler tegkil eder (bk. AGr. 3 54). . 



Tiirkqe'de hareket ismi olarak kullanilan- ma / - me eki ile - g , 
-zg /- ig - ug / - u? ekleri de bulunmaktadir. Dogu Turkqesi'nde - ma / 
-me eki, hare-ket ismi olarak degil de, daha ziyade kalici isimler tegkil 
eden fiilden isim yap-ma eki olarak kullanilir. Onun iqin - ma / - me 
ekinin bu iglevini - maklzk 1 - meklik birlegik eki yuklenir : bilmeklik 
"bilme, bilig" , kzlmaklzk "lulma , lulig" gibi. Bu sebeple Senglah 'ta - 
mak / -mek ekli mastarlar yaninda fiille-rin -maklzk / -melik ekli gekil- 
leri de verilip birlikte mlnalandinlrmgtir. 

- makgz / - mekgi 
- makgz / - mekgi birlegik eki - mak/ - mek fiilden isim yapma 

(mastar) eki ile + gz / + ~i isimden isim yapma ekinden olugmugtur. 
Bu ekle qekilmig fiiller daha ziyade ~ z b e k  Turkqesi'nde kullanilmg 
olup , hareketin yapilmak uzere oldugunu veya yapilmak duguncesin- 
de bulunuldu@nu ifade eder. Teglul gelecek zaman ifadesini bu se- 
beple kazanmaktadir: kzlmak~z men , bilmek~i men gibi ( bk. S. 
Wurm ,"Das Ozbekischnee", PhTF I ,  322.43). 

Turkqe'de hareketin hukum hllinde ifadesi ancak qekimli fiille 
mumkiin oldugundan , isim kategorisinde olan bir sozun gahis eki 
almasi ancak birlikte kullanilan ve qekimi saglayan yardimci fiilin 
dugmesi ile miimkiin olmaktadir : kzlmakgz turur men > kzlmakp men 
gibi. Turkqe'de bu durum bilhassa gekil ve zaman eki durumuna geqen 
sifat- fiillerde yaygln gekilde goriilmektedir. 

Tiirkmen Tiirkgesinde Mental Fiillerin 
"1stem"e Gore Anlam Degiymeleri 

Melek ERDEM 

Cumle qozumlemelerinde, qekimli fiilden yola qikarak fiiller- 
den kurulu soyut cumle yapilanni belirlemeyi amaqlayan dil bilimi 
akimna baglantzlz dil bilgisi (dependency grammar) denmektedir. Bu 
goriig, cumlenin ogeleri arasindaki soyut bagimliliga agirlik vermek- 
tedir. Baglantili (dependency) dil bilgisinde fiillere gondermeyle cum- 
ledeki iligkileri gosteren bir gekilcilik dikkati qeker. Bu yaklagima 
gore, cumle qozumlemesinde qekimli fiilin yonetici oge (qekirdek) 
olarak seqilmesi sonucunda, yonetilen bagimli ogeler katzlan (actant) 
ve tiimleyen (circumstance) olarak ikiye aynlir. Baglantili dil bilgisin- 
de, fiilleri, bunlarla baglantlli kat~lanlann (actants) sayisina gore nite- 
lendinne ve siniflandirma Wqutu, istem (valence) olarak nitelendiril- 
mekte ve boylece ogelerin fonksiyonlan onem kazanmakladlr. Fonk- 
siyonel grarnerde ogelerin tipik fonksiyonlan 9oyle belirlenmigtir: 
sureq (process) - fiil grubu (verbal group), katilan (participant) - isim 



grubu (nominal group), tiimleyen (circumstance) - zarf grubu 
(adverbial group or prepositional pharase). Dolayisiyla mental fiiller 
de algilama (perception), etkileme (affection) ve idrak (cognition) 
fiilleri geklinde bir grup olugturarak sureq tipleri (process type) iqinde 
yer almakta ve sezme (sensing), anlarna (seeing), hissetme (feeling), 
dugunme (thinking) gibi kategori anlamlanna sahip olmaktadir. Turk- 
men Turkqesi aqisindan zilini sureqte (mental process) veya sezme 
surecinde (processes of sensing) Turkrnen Turqesinde 'hissetmek' 
anlamna gelen duyma, 'dugunme' anlamna gelen pikir etme veya 
o:ylanma, 'anlama' anlamina gelen d@uni~ veya afima ile ilgili soz 
dizimi gruplan birlikte ele alinlr. Bu tur mental fiiller iqerisinde 
Turkrnen Turkqesinde fonksiyonel aqldan istemlerine gore farkli an- 
lamlara sahip olabilen fiiller dikkati qekmektedir. 

Eski Anadolu Tiirk~esinde Fiiller ve Unsurlan 

Mevlut ERDEM 

Fiil ve unsurlan (ozne, nesne vb.) arasindaki iligkiler dil bili- 
minde Harris (1995), Palmer (1994), Komfilt (1984) ve digerleri tara- 
findan incelenmi9tir. Turkqenin tarihi gramerlerinde de benzer konula- 
ra deginilmigtir (Timurta~ 1985, Erdal 1991). Bu bildiride Eski Ana- 
dolu Turkqesinde fiil ve unsurlan arasindaki duzenli iligkilerden ziya- 
de bazi fiillerde goriilen diizensiz iligkiler uzerinde durulacaktir. Fiille- 
rin unsurlan arasindaki degigimi bir butun olarak gormek amaciyla da 
bu fiillerin diger donemlerdeki kullanimlanna da zaman zaman balu- 
lacaktlr ve bu degigimin belirli bir yone dogru geligtigi iddia edilecek- 
tir. 

Agagida verilen omeklerde goriilecegi gibi bin- ve sov- gibi 
bazi fiiller ayni eserde bile hem belirtme hem de yonelme ekiyle kul- 
lanilmaktadir. 

1. a) Tavla tavla gahbaz atlanni bindiler. (Ergin, 1997:96) 
b) . . .boz ayginna bindi. (Ergin 1997:96) 
2. a) Menurn agzuma sogup-durur-idun.. . (Ergin 1997: 136) 
b) Ag sakallu koqanim agzin dgdi.  (Ergin 1997:83) 
Donemin diger eserleri ve daha onceki donemler (Orhun 

Turkqesi, Karahanli Turkqesi.. .) incelendiginde boyle kullanimlann 
yanlig olmadigi ve soz konusu fiillerin daha onceki donernlerde genel- 
likle belirtme hili ekini alan unsurlar istedigi goriilur. Fakat Eski Ana- 
dolu Turkqesinde bu fiiller, daha onceki donemlerin aksine daha qok 
yonelme ekli unsurlar istemeye baglarmglardir. Bu durum, fiillerin 



unsurlanndaki bu duzenli degigimle birlikte nesnenin farkli hi1 ekleri 
tagiyabilecegini de gostennektedir. 
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Tiirklerde Ekinciligin Geliymesine Yeni Katlular 

Hasan EREN 
Goqebe Turklerin ekincilikle yani tanrnla u@agamadiklm 

yonunde bilim eserlerinde yaygin bir inanq vardir. Bu inancin ilk 
baktgta inandinci yonu olmadlgl anlagthyor. 

Goqebe toplumlann da tanmla ilgilendikleri biliniyor. Nite- 
kim Turklerde de bu alanda qaligmalar vardir. Ekincilikle ilgili terim- 
lerin zenginligi buna deli1 tegkil etmektedir. Konuya "saban" kelimesi 
Turkqe bir turev olarak omek gosterilebilir. Bu kelimeden daha eski 
omekler olmakla birlikte "saban" kelimesi en uygun bir kavram olarak 
kargimza qikar. "saman" kelimesinin de Turkqe bir ciirev oldugu 
aqktir. 

Tarihe ve sosyal hayata tanikllk eden kelimeler bize gqrnig- 
teki onemli olaylar ve degerler haklunda bilgi vermektedirler. Bu 
qaligmada tanmla ilgili Turkqe kelimelerden Turklerin tanm hayati 
haklunda ipuqlan elde etmeye qaligacagiz. 

Nogay Tiirkqesinde Kip Peki~tiricisi: -TaB / -Tags 

Dilek ERGONENC 

Eski Turkqeden beri tarihi ve bugiinku yazi dillerinin hepsin- 
de kiplerin anlamni kuvvetlendirmek uzere ek veya edat geklinde 



birtalum unsurlardan faydalanilmaktadir. Nogay Turkqesinde de kip 
pekigtiricisi olan qegitli ek ve edatlar vardir. Bunlardan biri de -tagd- 
taga'd~r. 

-tagd-taga, aslinda Eski Turkqeden bugune kadar Turkqenin 
her doneminde iglek olarak kullanilmg "tagd dagd daki/ dalu" bagla- 
ma ve pekigtinne edatidir. Ancak bu edat Nogay Turkqesinde diger 
birqok yazi dilinden farkli olarak "kip pekigtiricisi" olarak da kulla- 
nilmaktadir. 

Bilindigi gibi "tagit dagd daki/ dalu" edati tarihi metinlerde; 
1. Baglama, 
2. Pehgtirme 
olarak kullanilmaktadir. Genellikle ayni degerdeki iki cumle- 

yi birbirine baglayan edat, kelimeler arasinda siralama da yapar. 

Malkar Tiirk~esinin Soz Varlig~ ~zer ine  

Mehdi ERGUZEL 

Bu bildiriden maksadimz, Malkar Turkqesindeki anlahm ka- 
liplmna ve tarzlanna dikkat qekmektir. 

Caligmmzin girig bolumunde Malkar Turkleri ve Malkar 
Turkqesi haklunda h sa  aqiklama yapilmg, daha sonra soz varligi 
kavram uzerinde durularak Malkar Turkqesinin kelime serveti, isim 
ve fiil zenginligi, kelime gruplm balumndan durumu degerlendiril- 
migtir. 

Birinci bolumde Tiirkiye Turkqesindeki kelime gruplm uze- 
rine bilgiler verilmig, mevcut tasnife gore kargilagtirmali olarak Mal- 
kar Turkqesi Metinlerinden (Sabiylege Haparla Kitapni) de ornekler 
sunulmugtur. Once isim ve sifat tamlamalan uzerinde durulmug, Tur- 
kiye Turkgesine gore Malkar Tiirkqesindeki benzer ve farkli yapilara 
dikkat qekilmigtir. Tamlamalarda goriilen farkll ek kullanimlan ve 
eksiz tamlamalar siralanmgtir. Devamnda, sifat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil 
grupl& ele alinarak ilgi qekici yapilar verilmig, edat, baglama ve 
tekrar gruplanni takiben son olarak lusaltma gruplanndan orneklere 
girilmigtir. 

1kinci bolumde, Malkar Turk~esinin soz varligi, bilhassa isim 
ve fiiller hareket noktasi alinarak degerlendirilmig, Tiirkiye Turkqesi 
ile arasindaki benzerliklerin yani sira Malkarcanin Eski Turk~eden 
tagidigi izlere de temas edilmig, lusaca fonetik ve morfolojik farklara 
da deginilmigtir. 

Sonuq bolumunde; yagayan Tiirk givelerini metinlerinden ta- 
nimanin ve onlan kelime dunyasi, anlatim tarzi ve curnle yapisi ba- 



kimlanndan Turkiye Turk~esiyle kargilagtirmanin "Ortak TurkGe9'ye 
gidigte onemli yararlar saglayacagi belirtilmiatir. Bunun iqin yagayan 
givelerin metinlerini ~ o k  sayida aktarmalarla incelemeye sunmanin 
ulkemizdeki agiz aragtirmalan kadar onemli oldugu ifade edilmig, bu 
yonde gayretlerin Turkiye Tiirk~esinde yeni kelimeler yapiminda da 
asli kaynaklann kullanilmasi balumndan ufuk agci olacagi goriigu 
dile getirilmigtir. Caligmanin sonuna lusa bir bibliyografya eklenmig, 
daha once yaphgimz Malkar Turkgesi ile ilgili bir aktarma ~aligma- 
sindan bir ~ o c u k  hikiiyesi ornegi sunulmugtur. 

"Kaldlr-, Gotur-, B~rak-" Fillerinin Tarihi ve Guniimuz Turk 
9ivelerinde Anlam Balumlndan Geliyimi 

Hulya Arslan EROL 

Dogadaki her canli varlik gibi dil de degigir. Dildeki degigik- 
likler dilin ses yapisinda olabilecegi gibi anlam yapisinda da olabilir. 
Esasen bu iki alandaki degigiklikler birlikte yiiriir, birbirini tetikler. 
Dil i ~ i  ve dil dig1 qeaitli faktorlerin etkisiyle meydana gelen anlam 
degigiklikleri ~ogunlukla kigi dillerinden baglar ve topluma yayilir. 
Benimsendigi oranda toplumun mall olur. Koklu bir tarihe sahip olan 
Turk dilinde hemen hemen kelimelerin tamamnin anlam alani bu dil 
iqi ve dil dig1 faktorlerin etkisiyle degigmigtir. Bildiride ele alacagimz 
kaldzr-, gotiir- ve bzrak-fiillerindeki anlam degigiklikleri olduk~a ilgi 
~ekicidir. Orhun Abideleri'nde 'kaldirmak' anlamyla kullanilan kotiir- 
fiili bugiin kuzey ve dogu Turk~elerinde bu anlamini korurken bah 
Turkqesinde yaygin olarak 'goturmek, tagimak5, an lmyla  yagamaya 
devam etmektedir. Kuzey ve dogu Turk~elerinde 'gotiirmek, tagimak' 
anlamnda alzp bar-, apar-, ilt-, cetkir- fiilleri kullanilmaktadir. Kal- 
dzr- fiili ise Turkiye Turk~esi diginda butun Turk diinyasinda 
brakmak' anlamndadir. Bugun Turkiye Turk~esinde 'birakmak, 
koymak, saklamak, engel olmamak vs.' anlamlannda kullanilan bzrak- 
fiili yerine ise diger Turk ~ivelerinde goy-, kaldzr-, tagla-fiileri kulla- 
nilmaktadir. 

Goriildugu gibi ele aldigimiz fiillerde hem yan anlamlara 
hem de zit anlamlara ge~igler bulunmaktadir. Kelimelerin bir donemde 
kazandiklan anlamlar, bugun bazi givelerde yagamaya devam ederken, 
bazilannda degigiklige ugrarmg; koter- fiili kuldzr-'la, kaldzr- fiili 
bzrak-'la ifade edilmeye baglanmgtir. Kelimelerin Turk dilindeki 
anlam geligimleri incelendiginde birbirlerinin yellerine kullanimlan 
dikkat qekmektedir. 



Cuva~ Turkgesi ile Turkiye Turkqesinin Soz Dizimi 
Balumndan Karg~la~tlnlrnasl 

Feyzi ERSOY 

Turkiye Turkqesi ile Azeri, Turkmen, 0zbek ve Kazak Turk- 
qelerinin soz dizimi balumndan kargilagtirma denemeleri, geqtigimiz 
yillarda qegitli aragtimacilar tarafindan yapilmgtir. Bizim qaligma- 
mzda ise Cuvag Turkqesi ile Turkiye Turkqesinin soz dizimi apsin- 
dan kargilagtlnlmasi yapilacaktir. Caligmarmzda, Turkqenin bu iki 
kolunda, araghrmacilann konuyla ilgili gramer anlayiglanna yer ve- 
rilmeyecek; Turkiye Turkqesi esas allnarak Cuvagca metinlerden tespit 
ettigimiz omekler vasitasiyla kaqilagtirma yoluna gidilecektir. 

Cuvag Turkqesi, soz dizimi balumndan Turkiye Turkqesine 
qok da yabanci degildir. Bununla birlikte, bazi noktalarda farkliliklar 
goze prpmaktadlr. Bunlardan bazilan gunlardir: 

1. Cuvag Turk~esinde yonelme ve yukleme ha i  iqin tek bir ek 
(-a, -e) kullanildigi iqin, nesnenin mi yoksa yer tarnlayicisinin rm 
kastedildigi ancak metinden anlagilmaktadir. 

2. Turkiye Turkqesinde yalln hPlde bulunan ozne, Cuvag 
Turkqesinde, metin iqinde daha once kendisinden bahsedilmigse ek 
alabilmektedir. 

3. Turkiye Tiirk~esinde yuklerni olumlu olan "ne'li bag11 
curnle1er"in yuklemleri Cuvag Turkqesinde olumsuz olmaktadir. 

4. "sor-" fiili, diger Turk lehqelerinin qogunda oldugu gibi 
Cuvag Turkqesinde de tamlayici olarak uzaklagma ha i  ekini istemek- 
tedir. 

5. Cuvag Turkqesinde iyelik ekleri, qokluk eklerinden once 
geldigi iqin tamlanani ~okluk eki almg isim tamlamalannda, Tiirkiye 
Turkqesinde oldugu gibi isim tamlamalann~n sonunda iyelik eki bu- 
lunmaz. 

Cuvag Turkqesi ile Turkiye Turkqesi arasindaki soz dizimi 
farklihklm, yukandaki birkaq ornekle sinirli degildir. Tespit ettigimiz 
diger farkliliklar, omekler vasltaslyla bildirirnizde daha genig bir ge- 
kilde sunulacaktir. 

Her ne kadar farklillklardan bahsetsek de soz dizimi balu- 
rmndan Cuvq Turkqesi ile Turkiye Turkqesi arasindaki onak ozellik- 
ler, farkliliklardan daha fazladir. 



Habibe YAZICI ERSOY 

Bugun Tiirkiye Turkqesi ve diger Turk lehqelerinde qegitli 
gekillerde kargimza qlkan belirsiz geqmig zaman, konugucu tarafindan 
goriilmeyen ve tanlk olunmayan, bagkalanndan duyulan ig, olug ve 
hareketleri anlatmak iqin kullanilir. Belirsiz geqmig zamanin gene1 
fonksiyonu bu olmakla birlikte, qogu zaman bir hareketi veya bir olayi 
sonradan fark etme, gaglunlik, yalunma, pigmanhk, kuqumseme, tesli- 
miyet gibi iglevleri de ortaya qlkmaktadir. Rivayet birlegik qekimi ise 
olmug, olacak veya olmasl tasarlanan ig, olug ve hareketleri rivayete 
dayanarak anlatan kiplerdir. 

Bu bildiride, Bagkurt Turkqesinde masal ve hiksye metinle- 
rinde genellikle belirsiz geqmig zaman ve rivayet birlegik qekimi iqin 
kullanllan farkli bir yapldan (-GAn, ti/ -A, ti) bahsedilecek olup, bu 
yap], hem tarihi Turk yazl dilleri hem de Bagkurt Turkqesinin diihil 
oldugu Idil-Ural grubundaki Tatar ve Cuvag Turkqeleriyle de mukaye- 
seli olarak incelenecektir. Bqkurt gramerlerinde, masal ve hiksyeler- 
de, onceden olmug, nesilden nesile gegerek gunumuze kadar gelmig ig, 
olug ve olaylar anlatlllrken bunlann qok onceden oldugunu, anlatan 
veya nakledenin bu ig, olug ve olaylara bizzat gahit olmadiginl kuvvet- 
lendirmek iqin "ti" yardimcl fiilinin kullanildiglndan bahsedilmektedir 
(~gbulatov N.X., Zeynullin M.B., Xezirgi Bagkurt Edebi Tili, Ufa 
1987, s. 92). Bagkurt Turkqesinde genig bir kullanim alanina sahip 
olan -Gun, ti/ -A, ti yapisinm, Tatar ve Cuvag Turkqelerinde de genig 
olqude kullanilmakta oldugu tespit edilmigtir. Her uq leh~ede de "de-" 
yardlmci fiilin gimdiki zaman teklik. 3. gahis qekiminin (Bag. "ti", Tat 
"di", Cuv. "tet"), belirsiz gqmig zaman veya gimdiki zaman, teklik 3. 
gahista qekimlenmig bir fiilden, soma (Bag, /-Gun; -A/, Tat /-Gun, -A/, 
Cuv. /-nI; -At/) virgulle aynlmasiyla (Bag. /-Gun, ti; -A, ti/, Tat. I-Gan, 
di; -A, di/, Cuv. I-nl, tet; -At, tet/) geklinde olugan bu yap1 ayn bir 
uslQp ozelligi olarak da degerlendirilmektedir. 

Sonuq olarak bildirimizde, soz konusu bu yapinln Bagkurt 
Turkqesinde ozellikle masal ve hikiiye metinlerinde oldukqa sik kulla- 
mlmakta oldugu goz onune alinarak tarihi Turk yazl dillerindeki du- 
rumu (Eski Uygur, I p g a k  donemleri) aragtinlacaktlr. Aynca "ti" 
qekimli fiilinin etimolojisine de deginilerek -GAn, ti/-A, ti yapisinin 
cumle ve kipe kattigi anlam uzerinde durulacaktlr. 



Turkiye Turksesinde Bat1 Kaynakl~ Fiiller 

Halil ERSOYLU 

"Fiil" diye adlandinlan ve Turkqe cumle kurulugunun temel 
yap1 tag1 sayilan dil unsurunun, Turk dili kurallan iqinde bulunmasi 
eger bu unsur asli bir fiil veya govdesi degil de Turkqeye veya yabanci 
kaynakli bir isim tabanindan turetilme ise elbette, yine onun kurallan- 
na uymasi gerektigi bilinir. Bu onemli husus "Turkqe curnle kurmanin 
vazgeqilmez ve biricik gartidir da.. . 1ster tek bagina ister kelime grubu 
iqinde ve isterse curnle yapisinda yer alu durumda bulunsun, butun 
fiillerin Turkqenin kendi kurallanna uyularak qekirnlenmesi, Turkqe- 
nin ses ve anlarn yapilanyla uyugmasi da guphesiz ki gereklidir. 

Peki "Turkqe cumle-de, "Tiirk di1i"nde kullanilan butun "fi- 
il"1er yalnizca Turkqe midir? Yoksa bunlann bir lusm Turkqe degildir 
de oyle mi sanilrnaktadir veya sayilmaktadir? Turkqe olmayan, yaban- 
ci kaynaktan gelen, ozellikle son yillarda Turkqeye getirilen dile ka- 
zandinlan (!) bu tur fiillerin Turk dilindeki durumu nedir, bunlann 
kullaniliglan nasildlr? Tiirk dilinin ozgiinlugu, inceligi, guzelligi bu 
yonden de nasil orselenip durulmaktadir? Bu bildiride bu ve benzer 
konular ele alinip iglenilmektedir. 

Geqiqsiz Oldugu HIlde Geqivli Gibi Kullan~lmaya Ba~layan Fiiller 

Munir ERTEN 

Turkqede bazi geqigsiz fiillerin geqigli gibi kullanilmaya bag- 
landigini goriiyoruz. Yaptiamz taramada aslinda geqigsiz oldugu 
hdlde qegitli sebeplerle bugun geqigli bir fiil gibi kullanilmaya bagla- 
mig olan elli bir fiil tespit ettik. Bunlar arasinda birlegik fiil olan birka- 
qi ile (dert yan-) ozne veya zarfi nesne imig gibi dugunulen birkaq fiili 
(deniz kok-) qikanrsak lurk be? civannda fiilin bu gekilde kullanilabil- 
digini goriiyoruz. 

Bu fiillerin Tiirk~e Sozliik'ten hangi anlamlanyla nesne alip 
almadiklanni tespit edip, ayni fiillerin ~ngilizce, Fransizca ve Alman- 
calannin da nesneli mi nesnesiz mi kullanildiklanni kargilagtirarak gu 
sorunun cevabini bulmaya qaligtik: Fiilerin her iki dildeki gekilleri 
aras~ndaki benzerlik veya farkl~liklar Turkqedeki bu fiilleri hangi 
oranda etkilemigtir? Bagka bir deyigle bu fiillerin nesne ile kullanilir 
hdle gelmelerinde bat1 dillerinin ve bu dillerden yapilan film ve kitap 
qevirilerinin rolu nedir? 



Bu amaqla Cumhuriyet donemi eserlerinden baz~lanni taraya- 
rak nesnesiz iken nesne ile kullanilmaya bqlayan fiiller ve bunlann 
nesneli omeklerini tespit etmeye qahgtlk: 

"Genig beyaz basamaklan uqer dorder atlayarak.. ." (AK, K: lo), 
"Yolu plunca.. ." (EO, 0: 134), 
"Evime sapan, son kogeyi doner donmez.. ." (EO, 0: 43), 
"kopriiyu gegip.. ." (EO, 0 :  115), 
"sigara iqip odayi agagi yukan gezdik." (OP, CO), 
". . . tiitun kokar ve sesi.. ." (OP, SE) . . . gibi. 
... 
Sonuq: Tiirkqede say~lan kuqumsenmeyecek kadar qok geqigsiz 

fiil, qegitli sebeplerle geqigli olarak kullan~lmaya baglarm~t~r. 
0zette Kullanilan Eser Xhsaltmalan: 
AK, K: Ayge Kulin, Koprii, Rernzi Kitabevi, Istanbul 2001. 
EO, 0: Erdal 02, Odalarda, Can Yayinlan. 
OP, CO: Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve O&dlari, 0teki Yaymlan, 

Istanbul. 
OP, SE: Orhan Pamuk, Sessiz Ev, iletigim Yayinlan, istanbul, 

1999. 

Klasik Tiirk Edebiyatinda Tiirk Dilini Sadeleytirme Cal i~malan 

Aysun EYDURAN 

XIII. yuzyilda Anadolu'da baglayan ve k~smen de olsa XIX. 
yiizy~l sonlanna kadar devam eden Klasik Turk Edebiyatmda, ozellik- 
le Arapqa ve Farsqadan giren kelime, tamlama ve yabanci unsurlara 
karg~ qegitli gekillerde Turk dilini koruma ve sadelegtirme qal~gmalan 
yap~lrmgt~r. Bu qal~gmalar o giinku gartlar iqinde istenilen bavany~ elde 
edememig gibi goriinse de as11 etkisini Mill? Edebiyat doneminde 
gostermigtir. 

Bu qaligmada, geqen yuzy~llar iqerisinde Turkqeye girrnig 
olan Arap~a ve Farsga dil unsurlanyla birlikte Turkqenin temel yaplsi- 
nl ve dil ozelliklerini nasil korudugu edebi eser omekleriyle ortaya 
konmaya qahg~lacaktir. 



Harezm Han~mn Som Yarhklari Metninin Filolojik ~ncelemesi 

Ergash FAZIL 

Bende Harezm haninin en soni yarliglarinin orijinali bulunu- 
yor. Bunun haklunda bilgi veririm. Konusmamin konusu: "Harezm 
Haninin Soni Yarligi Metninin Filolojik Incelemesi". Ingallah zaman 
olursa, "The Expression of Women Public Attributes in Written 
Turkish Language in xi-xv Centuries" konusundaki ikinci konugmayi 
da yapmaya hazinm. 

Tiirkge Ana ~ i l : ~ v e ~  EvlPt 

Harid FEDAI 

Bildirimizde yazlm tutarsizliklanna, yabanci kokenli diller- 
den (Arapqa-Farsqa) Turkqeye geqen eski kelimelerin ne denli yanlig 
kullmldiklanna, onlan dilden sokup atmak yerine do@ kullanim ile 
do@ telsfuzun Bart olduguna, yabanci bir dile kapilanmzi sonuna 
kadar aqtigimzdan dolayi genq kugaklann -ma dilimizi gerektigi gibi 
ogretememenin sonucu- bozuk yazip bozuk konugtuklanna, basin- 
yayin organlannin ana dil konusundaki duyarsizliklanna, ig yerleriyle 
reklamlarda yabanci sozcukler kullanilmasina, universitelerde okutu- 
lan kitaplann, en azindan, ortak paydada birlegemediklerine, cumle 
~ozumlerindeki yetersizliklere, Turkiye Cumhuriyeti kurulali uq qey- 
rek yuzyili agtigi hllde hl l l  daha yazim birliginin saglanamadigina ve 
nihayet kbns ' ta  ortaogrenim kurumlan ile universitelerdeki Turk dili 
ogretiminin acikli durumuna deginilerek onerilerde bulunulacaktir. 

Diiyiince ve Bilgi Yap~lannin Oluyumu Agisindan Zarf ve Edatlar 

Aysel FERAH 

Bu aragtirmada Sinop ili ilkogretim okullan 2., 3., 4. ve 5. si- 
nif ogrencilerinde zarf ve edatlann kullanilma duzeyleri ele alinmgtir. 
Zarf ve edatlann, dugiincenin geligimi ve bilgi yapilannin olugumu 
aqisindan degigik iligkileri ve bu iligkilerin baglamlanni olugturmalan, 
Turkqe ogretimi ve Turk dili aqisindan onem tapmaktadir. Dil- 
dugunce ili~kisinin zarf ve edatlarla olan iligkilerini ve bu iligkilerin 
baglamlanni ele alan bilimsel qaligmalar qok azdir. Aynca Turk dilin- 
de, zarf ve edatlar konusunda yapilan siniflandirmalarda da dil bilim- 



ciler arasinda bir goriig birligi olmadlgl dikkate allnacak olursa konu- 
nun onemi kendiliginden anlaplacaktlr. 

Dilin anlagilmas~nda kavram kumeleri araslndaki iligkiler, 
zarf, edat ve baglaqlarla saglandigindan bunlann iligkilerinin kavran- 
masi, dilin zihinsel yapilanmadaki onemini de ortaya koymaktadir. Bu 
konuda deneysel aragtlrmalar qok az olup, zarf, edat ve baglaqlann 
yapilanmalan konusunda dilirnizin matematiksellegtirilip faktor so- 
nuqlanna gore yorumlanmasl da yapilmamigtir. Ilk defa zarf ve edat- 
larla ilgili faktor analizi sonuqlan bu aragtlrma ile sunulmug olmakta- 
dir. 

Sinop ili ilkogretim okullannda 2. simftan 5. slnifa kadar 452 
ogrenci uzerinde yapllmg aragtirma sonuqlan, zarf ve edat konusunun 
onemini gosterici niteliktedir. Zarf ve edatlan ogrenip kullanabilmenin 
zekl ile olan iligkileri de bu aragtlrmada ortaya ~ikrmg, okulda ogreti- 
len bilgilerin yapllanmasi ve yapilandmlmasmdakindaki iglevleri de vurgu- 
lanmgtlr. Zarf ve edatlar, farkli kavrarnlar arasindaki iligkileri sezip 
aylrt etme bilincini de yonlendiricidirler. Aynca araghrmada sosyo- 
ekonomik ve kultiirel faktorlerle yag ve cinsiyet degigkenleri de ele 
alinmghr. ~zellikle baglam edatlmn~n matematiksel duguncedeki 
etkileri de ortaya konmugtur. Tiirk~e ve Turk dili derslerinde, zarf ve 
edatlar konusuyla ilgili qallgmalara agirlik verilmesi geregi de somut 
olarak vurgulanmgtlr. 

Tiirki Dillerin Analitizmi Haklunda 

Fuat GANIYEV 

Bilindigi gibi bundan 150 sene oncesi Vilgelm Gumbolt Turk 
dillerini morfolojik slnlflamaya gore bitigimli diller i ~ i n e  almgtir. 

0 zarnandan sonra yillar geqti ve onlara ancak bitigim qerse- 
vesinde balulamayacaginl gosteren birqok malamat toplandi. Buna 
ragmen senelerce Turk dilleri bitigimli diller olarak ogrenilmig. Turk 
dillerine olan bu yaklapm onlann aragtirmalanni engelliyor (F.Bruno). 

Turk dillerinin ozelliklerinin ilmi aragtlrmalan onlann biti- 
gimli-analitik diller i ~ i n e  girdigini gosteriyor, fakat ban aragtirmacilar 
bugun de Turk dillerini bitigimli dil olarak gosteriyorlar. Ger~eklerin 
gosterdigi gibi gramer anlarnlann gosteriginde ve kelime yaplmnda 
analitik araqlar buyuk rol oynuyor. 

Boylece, Turk dillerinde hll iligkileri buyuk olqude eklerle 
ifade edilir (karandaq belen yazam - kalemle yazlyorum, urmanga 
taba - ormana dogru). 



Zaman gekilleri birqok hiillerde analitik form aliyorlar (asil fi- 
il + yard~mci fiil). Fiillerin modalligi her zaman diyerlik iki ve uq 
ogeden olugan fiille gerqeklegtirilir (bara alu - varabilme). Tatar dili 
gramerinde bu fiillerin 40'tan fazla biqirni gijsterilmigtir. 

Kelime yap~mnda bilegik kelimeleri (tebrik itu- tebrik etme) 
ve bilegimli fiiler (uklp pgu - gozden geqirmek) basit fiillerden daha 
fazla kullan~hyor. him, fiil ve bagkalann pek qogu kelime birlegirni ile 
yapihr, yani analitik olarak yap~hr. 

Tum yukanda gosterilenler Turk dillerinde analitizrnin biti- 
gim ile egit yer a ldig~n~ kanlthyor. Ve buna gore biz Turk dillerini 
bitigimli-analitik dilleri diyebiliriz, bunlar dilin her qegit aragtmlma- 
sinda goze alinmal~dir. 

"Kitabl Dede Korkut" Destamnln Bazl 
Kelimelerinin Okunrnas~ Haklunda 

Eski Turk edebiyat~nin en buyuk orneklerinden biri olan 
"Kitabi Dede Korkut" destaninin birkaq kelimesi hiilL bugune kadar ya 
hiq okunmamg olarak kalmakta ya da yanhg okunmaktad~r. Bu ise bu 
luymetli destanlmzin aragtmlmasmda ve anlamnda bazi problemler 
yaratmaktadir. Dunyan~n en iinlu korkutginaslan gu destan~ incelerken 
"Tulu kugunun" hangi kug, "Kaba agacm" hangi agaq oldugunu soy- 
lemekte zorluk qekiyorlar. Ayn~ zamanda, oyle kelimeler de var ki 
onlar bugun qagdag oguz grubuna diihil olan dillerin edebi dilinde ya 
kullanilmyorlar ya da tamamen bagka anlamda kullan~hyorlar. 

Kelimelerin okunmas~nda zorluk yaratan problemlerden biri 
de, qegitli ulkelerden olan korkutginaslann bu destam kendi lehqeleri- 
ne veyahut qagdag edebi dillerine uygunlagtirmaland~r. "Kitabi Dede 
Korkut" destaninda olan baz~  kelimeleri Turkiye'de 0. $. Gokyay ve 
M. Ergin bir forumda, Azerbaycan'da H. Arals~, S. Alizade bagka 
forumda Avrupa ve Rus korkutginaslan Dits, Neldeke, Rossi, Bartolld, 
Cinciq ve bagkalan ise tamamen farkl~ forumlarda okumuglard~r. 

"Kitabi Dede Korkut" destaninln bugune kadar mubahaseli 
olan kelimelerinin dogru okunmaslna nail olmak iqin ilk once destan~n 
metniginasl~k arqtirmasi gerekir. Bunun iqin, bu destan~n el yazisi 
(orijinali) farkl~ okunuglarla mukayese edilmelidir. Nispeten daha ilmi 
yayinlar say~lan metinlerde kelimeleri mueyyen etmek, farkl~ cihetle- 
rini aydinlatmak ve qagdag oguz dillerinin edebi dilinin ve lehqelerinin 
materyallerinden istifade etmekle en objektif varyanti bulmak gereki- 



yor. Bu balumdan, 0. $. Gokyay'in, H. Aralsm'in, S. Cinciq'in ve V. 
V. Bartold'un yaylnladiklan gu destanin bazi kelimeleri el yazls~ ile 
mukayeseli gekilde aragtinlmg ve birkaq sonuq elde edilmigtir. 

Dilmaq- Yalabaq (Yalavaq) Denklemi 

Turkologlan qok ugragt~ran kelimelerden birisi olan yalavaq 
kelimesine gu ana dek inandinci bir aqiklama getirilemerni~tir. 

Yalavaq, "elqi, resul" anlamnda ve yalabaq geklinde Orhun 
abidelerinde mevcuttur. Uygur Tiirk~esinde de ayni manadadir. 
Kaggari'de de ayni manadadir ve Kaggari'de yalafar varyant] qalar 
(nuans) kazanmg olup "elqi, sefu" manasindadir. 

Kelimenin manas] ise "diplomatik temsilci, elqi, sefir", bura- 
dan anlam geniglemesiyle Mani ve Musluman terminolojisinde "pey- 
gamber, resulWdur. 

Orta Turkqede ayni manada savg sozunu de goriiyoruz. 
Yalavas'taki -vaq ekinin Sogdca oldugu ileri suriilmii~tiir 

(Clauson, TDAY-Belleten 1966, 26-27. s. ve EDPCT, xlvii ve 921. 
s.). 

Hdbuki yalavaq, 'dilamaq (d11maq)'tan tureyen bir kelime- 
dir. Kelime baglndaki d sesi, d > y degigimi dolayisiyla ve qok lusa 
olan birinci hecenin geniglemesiyle yalabag > yalavaq > yalvaq hdi- 
ne intikal etrnigtir. Aradaki fonetik fark d > y geligimi, hece genigle- 
mesi ve m > b degigimi olup manada fazla bir farklilik meydana gel- 
mernigtir. Dllmaq'in "tercuman" anlarm yalabag'ta niians ile "pey- 
gamber, resul", yani "Allah'in emirlerini insanlara aktaran araci, vasi- 
taci, tercuman", daha lusa ve aqik bir iadeyle "Allah'in tercumani" 
biqiminde geniglemigtir. 

Dllmaq sozu haklunda da qok gey yazilmgtir. Kelimenin bi- 
rinci unsuru haklunda bir mesele olmamasina mukabil, ikinci unsuru 
daima tartiplrnlgtlr ve bizim makalemizde de yeni bir bakig aqisindan 
izah edilmektedir. 

Dllmaq'in ikinci unsuru haklundaki tartigmalar belki surecek- 
tir, l&in kat'i olan bir gey varsa o da yalavaq soziiniin dilmaq'tan 
geldigidir. Boylece yalavaq sozunu aydinlattigimz gibi, 1ran dillerine 
baglanan bir kelimemizi de kurtam? oluyoruz. 



Anadolu'da Nesne Adland~rmalan ve " ~ o p a ~ ~ ~ r n e g i  

A. Ceren G o ~ ~ v - A d e r n  TERZI 

Turkiye'de ad bilimiyle ilgili bugune kadar yapilan qaligma- 
larda daha qok canli varlik adlan, dag, nehir, yer adlan gibi konular 
iglenmig; gundelik yagamn aynlmaz parqalan olan egyalara verilen 
adlar konusuna fazla deginilmemigtir. Caligmada bu amaqla bazi nes- 
nelere halk agzinda verilen adlar konusu uzerinde durulmugtur. 

~ncelikle, bolge agizlanndan soz derleme qaligmalanni iqe- 
ren eserlerin taranmasi ve geleneksel oyuncaklar haklunda yapilan 
anket ve goruqmeler yoluyla; qok eski tarihlerden beri bilinen bir 
oyuncak olan "topaq"a Anadolu'da ve Turklerin yagadigi diger bolge- 
lerde verilen yuzden fazla farkli ad tespit edilrnigtir. 

Cahgmanin eksenini bu adlann qegitli yonlerden siniflandlr- 
ma denemesi ve yine oyun alanindan ve diger alanlardan seqilen bagka 
nesnelere verilen adlann bu siniflandirma b&mndan karqllagtlnlmasi 
olugturmaktadir. 

Sonuqta, egya adlandirma yollannda ve adlann yapllannda 
nesnenin kiiltur iqindeki yerine ve onemine gore bazi farkliliklar oldu- 
gu gozlenmigtir. 

Aynca, tek bir nesne iqin kullanilan adlann qoklugu ve qegit- 
liligi Anadolu'daki dil zenginligine ornek olugtururken, dilimize giren 
yabanci sozlerin bu alanda da bir tehdit hiline gelmig olmasi qaligma- 
nm ortaya koydugu bir diger onernli noktadlr. 

Gunumuzde, birkaq ustasi kalan "topaqWin artik oyun araci 
olarak kullanim da fazla degildir. Benzer bir oyuncagin butun diin- 
yayla birlikte ulkemizde de yayginlik kazanmasiyla, bu oyuncakla 
beraber dilimize giren "babylade" sozunun de "topaq" ve diger adlan- 
dirmalan yerine kullanilmaya baglanmasi konunun orneklerindendir. 

Tiirkmenistan'm Dil Uygulamalan 

Bilgehan Atsiz GOKDAG 

Bagimsizliklanna 1991 yilinda kavugan Tiirk Curnhuriyetle- 
rinde dille ilgili duzenlemelerin qok onceleri bagladigi bilinmektedir. 
Turkmenistan'da ise ulusal dili destekleme arnaqh ilk gosterilerin 
1989'da yapildigini gormekteyiz. 20.5.1990 tarihli "Dil Haklunda 
Yasa", 36 maddeden olugmaktadir. Yasaya gore Turkmence resmi dil, 
Rusqa etnikler arasl dil konumuna getirilmigtir. 1992 yilinda kabul 
edilen anayasanin 13, 17 ve 106. maddelerinde Turkmen dilinin ve 



diger dillerin kullanim durumlanna aqiklik kazandinlmgtir. 1996 
rakarnlanna gore Turkmence %77, Rusqa %16 oraniyla egitim dili 
olarak kullanilmaktadu. Turkmen Turkqesinin yayginlagt~nlmasi igin- 
de onculugu, Devlet Bagkani Turkrnenbag~ ustlenmig gibidir. Cegitli 
konugma ve yazilannda Turkmen milli kimliginin gekillenmesinde 
Turkmencenin rolunun altini qizen Turkmenbagi, Turkmenceyi Rusqa 
kadar iyi konugamayan Digigleri Bakanini birkaq sene once gorevin- 
den almgtir. 2000 yllinda Turkmen Turkqesinin kullanimyla ilgili 
birqok bilimsel toplanti duzenlenmigtir. Turkmencenin egitim kurum- 
lannda ogreti ve dil bilgisi kitaplannin hazirlanmasi yontemleri bu 
toplantilarda tartigllmgtlr. Bagimsiz Turk Curnhuriyetlerinin bir~o- 
gunda oldugu gibi Turkmenistan'da da dil reformlan daha qok iki 
alanda dikkati qekmektedir: Rusqa kelimelerin tasfiyesi ve alfabenjn 
Latine donugturiilmesi. Alfabe seqiminde tercih edilen Latin esasli 
karakterlere baluldiginda Turkmenistan'in kultiirel yapilanmasl Mos- 
kova'ya oldugu kadar komgulara ve muhtemel tum bolgesel birle~me- 
lere kargi da inga edilmektedir. 18. asudan itibaren yazi dili olarak 
formalagmaya baglayan Turkmen Turkqesi, uygulanan dil politikala- 
nyla hayli degigime ugramgtu. Bu degigimler, dilin iq ve dlg bunye- 
sinde aqikqa goriilmektedir. Turkmence uzerine yapilacak gramer 
qaligmalannda mutlaka sosyo-politik geligmeler dikkate alinmalidir. 
Bildirirnizde 199 1 y~lindan gunumuze Turkmenistan'm dil siyasetine 
yonelik olarak hazirladigi yasa, yonetmelik ve faaliyetler analiz edile- 
cektir. 

Tiirkqede Kallp Sozler 

Hiimyet ~ K D A Y I  

Turkqe, kahplagmg anlabm birimleri (atasozleri, deyimler, iki- 
lemeler, kal~p sozler) yonunden oldukqa zengin bir dildir. Bu birimler- 
den atadzleri, deyimler ve ikilemeler uzerine epeyce qaligma yapilmg 
olmasina ragmen, kalip sozler bagh bqina bir qaligma konusu olarak ele 
almmarmgtlr. Cegitli kaynaklarda "iligki sozleri" ve "kiiltiir birimi" olarak 
da adlandinlan kalip sozler, Turk~ede sozlu ve yazili iletigim sirasinda 
sikqa yararlmlan birimlerdir. Sabah kargilqilan insanlara soylenilen 
"gunaydm," bir yaktnlm kaybeden kigiye denilen "bagimz sag olsun," 
nazar demesini onlemek iqin soylenen "elemtere fig kern gozlere gig," 
soylenenlerin do@ulugunu teyit idn kullanilan "ekmek Kur'an qarpsin" 
ve el emegini veya yapilan yemegi takdir etmek iqin soylenen "eline 
s a w '  bunlardan sadece birkaqidlr. Turkqe konuganlann s i W a  yarar- 
land@ bu sozlerin derlenmesi, ~~Illflandmlmasi, kullanildddan baglam- 



l am  ve anlamlanlun incelenmesi, Tiirkqenin zenginliklerini ortaya g- 
karma a$isindan gereklidir. Yalniz, kalip sozlerin ozelliklerini belirle- 
mek ve diger kahplqnug anlahm birirnlerinden aymak oldukqa karrna- 
glk bir igtir. Cunkii, bu sozlerin diger birimlerle paylagtlklan pek qok 
b i~ im ve anlam ozellikleri vardr. Kahp sozler, atasozleri gibi yargh bir 
cumle (dilini egek ansi soksun), deyirnlerin buyuk bir bolumu gibi soz 
obegi (Allah a~luna) geklinde go~lebilirken bazen de tek bir kelime 
(gerefe) olarak k q i m z a  pkmaktadr. Bu birimlerin digerlerinden ko- 
layca aynlabilmesi iqin daha belirgin olqiitler bulunmalidr. Bu bildiride, 
kuqiik bir aqturnayla derlenmig dort yuz civmnda kalip sozun ince- 
lenrnesi sonucunda, bu sozlerin tanimlanmasi ve sdan-i i ~ i n  
kullamlabilecek biqim, anlam, iglev ve baglam ol~iitleri uzerinde durula- 
caktlr. 

Manfred GOTZ 

Vurgulama, belirginlegtirme ve agirliklandirma Turk~enin ig- 
levsel ozelliklerindendir. Kurultayda sunmak istedigim bildirimin 
konusu olan agirliklandirma: 

1. ad tamlamalmnda, 
2. Ilgi eki olan -ki'de, ve 
3. etkenlik - edilgenlik kargitliginda soz konusu olur. 

1. Ad tamlamalan: 

Iyelik ekli olan ad tamlamalan, iyelik eki olmayan ad veya si- 
fat tamlamalanndan ayn bir kategori olugturur, Iyelik ekli ad tarnla- 
malannda birinci unsur (ad, sifat ve rakam) onem verme veya on pla- 
na qikmlmasi balumindan agirliklidir. Bu agirlikli olma ozelligi ise 
iyelik eki'nin ilgi kurucu fonksiyonlmndan kaynaklanmaktadir. 0r-  
nek: Turk ogrencisi; Almanca ogretmeni; "IyiV sozciigu. 2004 yili. 

2. llgi eki 4 

-ki ilgi ekini tagiyan tamlamalarda, =ki ekini taglyan sozcugii - 
izleyen sozcuk(-ler) agirliklidir. 

-ki ekini i~ermeyen tamlarnalarda agirliklandirma soz konusu - 
olamaz. 

0mek: Fransa'daki tiirban yasagl : Fransa'da tiirban yasagi. 
Almanya'daki Isliim : Almanya'da 1sllm. 



"Orta Dogu stratejimizde en onemli amacimiz, yeniden 
yapilandinp demokratik bir reiime kavu~turmak olacaktir." cumlesin- 
de yuklem, ozellikle agirliklidir. 

Goriigumce bir cumlede agirliklandirma vardir diyebilmek 
i ~ i n  cumledeki yiiklemin belirten dummlu tumle~ igeren bir fiile sahip 
olmasi garttir. 

Edilgen fiilli tum curnlelerde ise agirliklandirrna soz konusu 
olamaz. 

MOni ve Tiirkiilerde ikilemelerin ~zellikleri 

Nevzat GOZAYDIN 

Turk~emizde bigimleriyle ve anlam zenginligiyle goze ~ a r -  
pan "ikilemeler" ozel bir yer iggal ederler. Gunumuze kadar edebi 
metinlerin taranmasiyla iki ayn kelimeden olugan ikilemelerin yam 
sira (soz gelimi: apk sa~ik,  afur tafur, egri b u m ,  kaba saba), bir ke- 
limenin tekrarlanmasiyla (soz gelimi: burug burug, ~ i p i l  ~ipi l ,  igil 1911, 
tutam tutam) oluganlar da belirlenmigtir. Bunlar hem aragtirmalarda 
bazi yonleriyle ele alinmg hem de sozluklerimize girrnigtir. Sozluk 
igindeki ilgili maddelerde bunlardan iirnekler de aktanlmgtir. Aynca 
Turk~e sozluklerde tek baglmna kullandiklan gibi deyim bi~imine 
girmig ve deyim anlarm kazanmg olanlm da goriiyomz. 

Genellikle sifat ve zarf gorevini ustlenen ikilemelerin halk di- 
linde ve halk edebiyatinda onemli bir yeri vardir. ~zellikle mlnilerde 
ve turkulerde ikilemeler bir yandan anlam pekigtirirken, diger yandan 
metin iginde degigik bir tablo veya imaj olugumuna yardim ederler. 
Bugune kadar mini ve turkulerde yer alan ikilemeler haklunda her- 
hangi bir ozel galigma yapilamamgtlr. 

V. Uluslararasi Turk Dil Kurultayi'nda sunmayi tasarladigim 
bu bildirimde ozellikle henuz yayirnlamadigim kendi halk bilimi der- 
lemelerimdeki ve yerel kulturii yansitan diger derleme ve aragtirma- 
lardaki ikilemeler uzerinde durarak bunlann yapilann~ ve anlamlanni 
ayn ayn a~iklamak, orneklerini de beraberinde sergilemek istiyorum. 



0zbek Dilinde Fiil Sekillerinin Lingvopoetikasi 

Rihsiyeva GULCHEHRA 

Turkiy tillarda fe'l turkumiga kiruvchi so'zlar fikr 
ifodalashdagi eng muhim vositalardan hisoblanadi. Voqelikning 
ifodalanishi, subyektning mavjud holatga bo'lgan turli munosabatlari 
va hissiy-ruhiy holatlarini ko'rsatishida fe'llaming ahamiyati katta. Bu 
jihatlarning xilma-xi1 shakllarda namoyon bo'lishini albatta badiiy 
matndan topish mumkin. Ma'lurnki, badiiy asar ham tilshunoslik 
uchun, ham adabiyotshunoslik uchun muhim manbadir. Matnlardagi 
o'ziga xos fe'l shakllarini struktural, modal, dialektal, emotsional va 
boshqa jihatlardan tahlil qilish tilning ichki semantik imkoniyatlarini 
chuqurroq aks ettiradi. Bu masalani tadqiq etish tilshunoslik va 
adabiyotshunoslikni birlashtirib turuvchi, filologiyaning yaxlitligini 
ta'minlovchi lingvopoetika zirnmasiga tuhsadi. Badiiy uslub o'zining 
keng imkoniyatlari bilan boshqa uslublardan keskin farq qilishi 
ma'lum. Ayni uslub ijodkorga ti1 bilan cheksiz darajada erkin 
munosabatga kirishishi uchun imkon beradi va yozuvchi fikrlarini 
tilda mavjud so'zlardan, tasviriy ifodalardan, iboralardan o'z maqsadi 
yo'lida foydalanadi, ba'zan esa chiroyli, original ifodalar yaratadi. 
Masalan, so 'zlamoq, gapirmoq, javob bermoq leksemalari o'rnida turli 
ifodalaming qo'llanilishini uchratish mumkin. Bunday ifodalar 
gapirmoq leksemasi bildirgan ma'nodan semantik qirralari bilan 
farqlanadi: Qurvonbibi tutulib zo'rga gap evladi: - Shu yerda ... shu 
yerda ... qizingiz ... (Cho'lpon) ccEplamoqw so'zi uddalamoq 
sememasini tashiydi. Mazkur misolda "zo'rg'a gapirmoq", "past 
ovozda gapinnoq" semalari vujudga kelgan. Quyidagi holatlarda 
gapirmoq, javob bermoq fe'llarining ma'nolariga monand tarzdagi 
ifoda beriladi: "Ona javobini darrov taxladi" (Cho'lpon ). 

Bunda taxlamoqning qo'llanilishi, birinchidan, bir necha 
fikrning ketma-ket, uzluksiz tarzda; ikkinchidan, o'ziga ishongan 
holda; uchinchidan, tezlik bilan javob berish semalarini aks ettirgan. 
Chunki taxlamoq fe'lining aslida ccustma-ust, terib joylamoq>> semasi 
ham mavjud. So'zning bosh ma'nosi bilan biz tahlil qilayotgan 
ifodadagi ma'nosi nutqiy vaziyatda o'ziga xos tarzda, yani o'zaro 
bog'liq holda namoyon bo'lgan. Yana bir misol: Erining biror narsa 
deyishini kutmasdan bechora xotin boyagi besaranjomlik bilan 
qatorasiga uch savolni chizib tashladi: Nimaydi? Nimaga 
so'rayapsiz? Chaqirib beraymi? "(Cho'lpon). Chizib tashladi 
ifodasining ma'nosi yuqoridagi misoldagi holatga yaqindir. Aslida bu 
ifoda tizib tashlamoq fe'li ma'nosi bilan mushtarak. Lekin yozuvchi 
qo'llagan shakl aytilmoqchi bo'lgan holatning ta'sirchanligini 



oshirish, xususan, so'zlarni ketma-ket gapirib tashlash ma'nosi bilan 
birga bir tekisda, bir marornda (go'yoki bir chiziqda) bir xi1 ohangda 
gapirilganini ifoda etadi. Bu kabi holatlarni badiiy matnlarda ko'plab 
uchratish mumkin va ular matn poetikasini vujudga keltirgani holda 
tilshunoslikda ham o'ziga xos tadqiqotlarga sabab bo'ladi. 

Turkgenin Kuzeydogu Lehgelerinin Kelime Hazinesinde 
Bulunan Giircuce Siizler 

Nunu GURGENIDZE 

Benim bildirimin hedefi farkli kumlugu olan dillerin aynca 
Turk ve Gurcu dilleri arasinda lehgeler arasl, lokal temaslmn~n bazl 
neticelerinin tetkik etmesidir. 

Bu hBlde Turluye'nin kuzeydogu bolgelerinin lehgelerinde 
ban Gurcu kelimelerin koklevtinnelerini incelemigtir. MeselB: mola, 
mola yeri (BGurcu, mola), kordu (>gurc. Kordl), kunde (Bgurc. 
Gunda), gegil (>gurc. Cegil-i) vs. 

Bu kelimeler dil bilgisi igin gok ilging fonetik ve semantik 
degigmelerini gosterirler. 

Kazak Tiirkgesi ile Turkiye Turkqesindeki 
Sessizler Denkligi (Tek Heceli Sozciikler) 

Jiembaeva GULBAHRAM 

Dil, ya9am bigiminin ve toplumsal degerlerin bir gostergesi- 
dir. Dil duygulanmz~, diigiincelerimizi, inanglanmzi yansltan bir 
aynadlr. Turkiye Turkgesi ile Kazak Tiirkgesindeki benzerlikler de 
yaganllan ortak gegmivin dile yansimasidir. Turkiye Tiirkgesi ile Ka- 
zak Turkgesi gerek anlam aglslndan gerekse bigim aglsindan incelen- 
diginde benzerlikler ve ortakliklar agik~a goriiliir. Ama bazilannln 
Kazak Turkgesinde Turkiye Tiirkgesine gore ses degigikliklerine ugra- 
digini goriiriiz. 

N.A.Baskakov'a gore Turk dili temel 4 gmba aynl~r: Bulgar 
grub], Oguz grubl, l p g a k  grub], Karluk gmbu. Oguz grubundaki 
Gagavuzca, Azerice ve Turkmence Turkgeye en yakin diller olarak 
sayilir. I p g a k  grubunda yer alan Kazak Turkgesi ile Turkiye Turkgesi 
araslndaki farkllllklar, Oguz gmbundaki lehgelere gore daha fazladlr. 
Eski Turk koklerinin tek heceli oldugu hakklndaki fikri benimseyen 



bilim adamlan goktur. Dili toplumsal veya fiziki goriintu olarak ele 
alsak, dinamigin temel yasasi basit iglerden zor iglere yonelme kaide- 
sinden ayirt edemiyoruz. Tek heceli sozcuklerin geligiminin koklerin 
geligiminden ayn ele almak mumkiin degil. Tek heceli sozcuklerin 
ortakligi, akraba Turk lehgelerinin uzaMyalunligina gore yapilanmasi, 
ses benzerlikleriyle anlatilir. Baglantili bir dil olan Turkiye Turkgesi 
ve Kazak Turkgesindeki benzerlikler sozcuk koklerinin aynl kalma- 
sindan kaynaklanmaktadir. 

Bah Hun dillerinin I p g a k  grubundaki Kazakga ile Oguz 
grubuna ait Turkgedeki bir heceli sozcuklerin farkli seslenigini etkile- 
yen sessizler degigiminin gegitli devri kapsayig~ bu dillerin sadece 
kendi ozelliklerini gostenniyor, gene1 Turk konsonantlar sisteminin 
geligim yonunu de agiklarnaya yardim edecegi bellidir. Cagdag Turk 
lehgeleri arasindaki mukayeseli aragtmnalar geligip gogaldikga, lehge- 
ler arasindaki fonetik yeni bilgilerin elde edilmesiyle Kazak Turkqe- 
siyle Turkiye Turkgesinin simflandinlmasi meselesinde yeni merhale- 
ler katedilebilecektir. 

Turkiye Turkqesi Ag~zlar~nda G/K>C/C Degi~mesi 

Tuncer GULENSOY 

Turkqede on, ig ve son seslerde belirli ses degigimlerinin bu- 
lundugu bilinmektedir. Bu degigimler bazen kuralli bazen de kuralsiz 
olarak gergeklegir. Pek gok ses degigmesinin KT'den itibaren gunii- 
muze kadar takip edilebildigi bir gergektir. Mesell: 

t- = t- yan~nda, t->d- olmasl 
k- = k- yaninda, k->g- olmasi 
k- = b- yaninda, k->h- / F->g- olmasi 
b- = b- yamnda, b->v- /b->m-/ b->p- ve b-=Q) olmasi 
Turk dili tarihgilerinin yalundan bildikleri degigmelerdir. 
Bilinen bu degigmelerin yaninda, ET (KT, Uyg.), OT 

(Karahanli-Harezm: DLT, KB), EAT donemlerinde goriilmeyen bazi 
ses degigmeleri de vardir. lgte bunlardan birisi de yukanda belirttigi- 
miz donemlerdeki yazili belgelerde ijrneklerini goremedigimiz, fakat 
XVI. yuzyildan sonraki bazi yazili metinler ile Rize ve Erzururn illeri 
agizlan, Erbil Turkmen agzi Yugoslavya Tiirk agizlannda, on, ig ve 
son seslerde az sayida da olsa tespit edilen klg > @c degigmesi ornek- 
leri Tiirk ses bilgisi tarih balumndan kayda degerdir. 

Rize ili aBzlan uzerine galigan Turgut Gunay bu tur degig- 
meyi "hzcanzn etkisi"ne, Erzurum ili a$zlm iizerine qaligan 



Efrasiyap Gemalmaz, F. firzloglu'nu kaynak gostererek "Karakoyun- 
lu Tiirkmenlerf'nin agiz ozelliklerine baglanmaktadlr. 

Fakat, Erbil (Irak Turkmen agzl) ile Yugoslavya aglzlanndan 
bazllannda da goriilen bu degigmenin co$afi s~n~r lmnm qok degigik 
olmasl bu goriiglere farkli aqidan bakrnamzt gerektirmektedir. 

Bu bildiride /k(>g)/ > /$(>c)/ degi~meleri ornekleriyle tartlS1- 
larak aqlklanmaya qalig~lacaktlr. 

Tiirkgede "Slra Dl91 Ekler" ve Eklerin 
Tasnif -Tan~mlanma Sorunu ~zer ine  

Gurer G ~ S E V I N  

Turkqede ekleri I. gekim ekleri, 11. yaplm ekleri Seklinde 
slnlfland~rmak gene1 kabul hPline gelmigtir. Cekim ekleri de yaplm 
ekleri de aynca kendi iqlerinde alt bagllklara aynlarak incelenir. Bu 
eklerin tanimlan ve dizilig kurallan da, hemen butun gramer kitapla- 
nnda ayni tarzda verilegelir. 

Bunlann dizilig slralan, "kok/taban + yapzm eki + ~ekim 
ekf' geklinde gosterilir. Cekim eklerinin de ust iiste kullanilmalan 
durumunda kendi dizilig slralan vardlr: "isim+~okluk+iyelik+hal" 

Ancak, Turkqede yaygin olarak kullanllan bazl orneklerin, 
eklerin gramerlerimizde verilen bu tan~mlanna ve dizili~ slralanna 
uymadigi goriilur: 

Anne + ler + im (isim + qokluk + iyelik) 
anne + m + ter (isim + iyelik + qokluk) 

Tanlmlara gore, once " ~ o k l u k  sonra "iyelik" eklerinin gel- 
mesi beklenirdi. 0 hPlde, burada, (anlam ve gorev farkl bir yana) 
dizim aqlslndan bir "sira d1~111k (kuralslzlik, istisnailik)" soz konusu- 
dur. Dikkatli grarnerciler, buradaki "+Ier7' ekinin, qekim eki olarak 
degil de, yapim eki olarak, "+gi17' morfemi yerine kullan~ldlglnl soy- 
lerler Yani, "=anne+m+giP'. Fakat, zaten "anne+m+gil" orneginde de 
daha bagka bir kural dlgllik soz konusu olur. Gramerlerimize gore, 
Turkqede once qekim eki, sonra yapim eki gelmelidir. "anne+m9' 
~eklinde, kelime ''~ekim (iyelik) eki" almg durumdadir. Ondan sonra, 
bir yapim eki gelmemesi gerekir. Oysa, gramerlerimizde "yapzm 
(isimden isim) eki" olarak verilen "+gi19' eki, iyelik uzerine getirilmig- 
tir. Burada da, (dizim aqlsindan) bir "sira dlgllik (kurals~zllk, istisnai- 
lik)" soz konusudur. Bu tur omekler qogaltllabilir: anne+m+siz, 
sen+& gibi. 



Bizce yukandaki ornekler "sira dig1 (kural digi, dizim istisna- 
si)" gekiller degildir. Dilin kuralini bozmazlar, qunku zaten boyle 
kullanilmaktadirlar. Sorun, eklerin gramerdeki siniflandinlma ve ta- 
nirnlanmalanndaki genel yanligliklardir. 

Bu bildiri iki ana bolumden olugmaktadir. Ilk bolumde, yuka- 
ndaki gibi, gramerlerimizde verilen genel kurallara ters dugen, "sira 
diqi" gibi gozuken yapilar uzerinde durulacaktir. Ikinci bolumde ise, 
bu tur "sira dip'' sayilabilecek omeklerin aslinda "sira digi" olmadigi 
belirtilecek; ekleri tasnif ve tanirnlamamizda qok genel yanli~ ve ek- 
siklerimiz bulunduguna deginilip, son yillarda eklerin tasnifi iizerinde 
yapilan (G. Gulsevin, Z. Turan, I. Delice vb) qaligmalar da degerlendi- 
rilerek yeni bir tasnif onerisi sunulacaktir. 

Bu tasnifte, incelenen eklerin sozluksel malzeme sunup sun- 
madiklan degerlendirilecek, "~okluWtopluluWgrup/say~ ekleri", "kii- 
Giiltme ekleri", "slralama-iilegtirme slfatlarz (+inti, +er/+~er) ekleri", 
" ~ a t l  ekleri", 'lfiilimsi ekleri" vs. ayn ayn degerlendirilecektir. Bu 
oneride, bugune kadar "yaplm ekleri" iqinde verilegelen -1IK 
(goz+liik) ile +CIK (kedi+cik) gibi eklerin farklan uzerinde durula- 
caktlr. "Giiz+lukJ' orneginde, ek, yeni bir kelime turetmig, sozluksel 
malzeme sunmugtur. "Kedi+cikJ' orneginde ise, ek, yeni bir kelime 
tiiretmemig, hatta soz dizimsel bir gorev dahi ustlenmemigtir (Kedi 
olmiig, /Kedicik olmw gibi). 

ijzbek Tiirkgesinin Asiyabad Agz~nda Simdiki Zaman 

Mevliit G U L T E ~ N  

Bu qaligmada Kuzey Afganistan'in Serpul viliyetine bagli 
Asyabad beldesinde konugulan 0zbek Turkqesi agzindaki gimdiki 
zaman kategorisi iqin kullanilan yapilar, ses kayitlmna ve sorugturma- 
lara dayali olarak tespit edilmeye qaligilmaktadir. Asyabad agzinda 
gimdiki zaman ifadesi iqin kullanilan yapilan: 

I- Eklerle kumlan gimdiki zaman gekilleri; 
II-Yardimci fiillerle kurulan gimdiki zaman gekilleri olarak iki 
bolume ayirmak mumkundiir. Simdiki zamanin eklerle ifadesi 
iqin: 

1-1. -a/-e (unsiizle biten fiillerden sonra) ve -y (iinluyle biten 
fiillerden sonra) ekleri kullanilir. Bu geklin qekimi, fiil + -A/-y + gahis 
zamiri mengeli gahis ekleri biqimiyle yapilmaktadir: kel-e- 
men'geliyorum', kel-e-sen, kel-edi, kel-e-biz, kel-e-siz, kel-e-dile ya da 
oqz-y-men 'okuyorum', oqt-y-sen, oql-ydi, oql-y-biz, oql-y-siz, oql-ydi- 
la vb. 



1-2. Fiil + -(y)atip (<yat-ip) + gahis zamiri mengeli gahis ekle- 
riyle kurulan gekil: kelatimmen 'geliyorum', kelatlpsen, 
kelatiptz/kelatti, kelatipbiz, kelatipsiz, kelatipla vb. 

1-3. Fiil + maqqa (< maq 'mastar eki' + qa 'bulun- 
malyonelme eki') + phis  zamiri mengeli gahis ekleriyle kurulan gekil: 
ketmaqqamen 'geliyorum', ketmaqqasen, ketmaqqa, ketmaqqabiz, 
ketmaqqasiz, ketmaqqala vb. 

11. Simdiki zamanin yardimci fiillerle ifadesi ise -p zarf-fiilli 
as11 fiilden sonra gelen yat- 'yatmak', yuru- 'yurumek', tur- 'durmak' 
oltur- 'oturmak' ve taxta- 'durmak' yardimci fiillerine -(l)pmen/- 
(I)psen/-(l)pti/-(1)pmid-(i)psid-(1)ptia unsurlannin vey a bunlann 
biqim birimsel degigkenlerinin getirilmesiyle yapilmaktadir: oqip 
yatimmen 'okuyorum', i ~ l e p  yiirupti 'qaligiyor', qarap turupsen "ba- 
luyorsun", bitip olturupbiz 'yaziyoruz', qarap tuxtapsiz 'baluyorsunuz 
vb. 

Rumeli Turkgesinin 1stanbul Turkgesi Konuyma Diline Etkisi 

Mehmet GUMUSKILIC 

Tiirklerin Rumeli'ye geqig tarihleri bir hayli eskidir. Osmanli 
Devleti'nin kurulmasindan bir miiddet sonra Tiirkler, batiya aqilmaya 
karar verdiklerinde, ilk gittikleri yer Rumeli olmugtur. Rumeli iilkeleri 
yaklagik 14. asnn sonlanndan 20. yiizyilin baqlanna kadar Tiirklerinin 
hPkimiyeti altinda kalmigtir. 

Tiirkler Rumeli' yi aldiktan sonra 15. ve 16. asirlarda buraya 
Anadolu'dan buyiik bir nufus kitlesini yerlegtirmigler, boylece Turk 
kiiltiirii Rumeli'de hissedilmeye baglanmgtir. Tiirkler burada; Bulgar- 
lar, Amavutlar, Bognaklar, Rurnlar ve Sirplarla kargilagmglar ve on- 
larla kiiltiir aligveriginde bulunmuglardir. Anadolu'dan gelen Tiirklerin 
konugtuklan dil olan Tiirk~eye Bulgarca, Amavut~a, Bognakqa, Rum- 
ca ve Sirpqadan; sayilan bu dillere ise Tiirkqeden birqok kelime geG- 
migtir. 

Rumeli, Osmanli Devleti aqisindan qok onemli oldugu i ~ i n ,  
Osmanli doneminde yetigmig olan birqok entelektiiel de buradan qik- 
migtir. Bu da bize Rumeli iilkelerinde yaqayan Tiirklerin, Osmanli 
sarayi ile ne kadar iqli dig11 olduklanni gostermektedir. Giiniimiizde de 
Turkler ile Balkan ulkeleri arasindaki ilgi ve sicaklik, geqmiqte oldugu 
gibi devam etmektedir. 

Yiizyillar boyu Osmanli Devleti'nin bagkentligini yapmg, 
Turkiye'nin de en buyiik gehri olan ~stanbul'da konugulan ve Tiirkiye 



Turkqesi yazi dilinin de kendisine temel aldigi 1stanbul Turkqesinin, 
Rumeli'de konugulan Turk~eden etkilenmemig olmasi dugunulemez. 

Bildirimizde, Rumeli Turkqesinde bulunan bazi ses ve gekil 
yapilannin, 1stanbul Turkqesini nasil etkiledigi, ~stanbul'da yagayan 
entelektuel ve halk tabakasindan kigilerin dillerine ne o l ~ u d e  yansidigi 
uzerinde durulacaktir. Bunu yaparken, ozellikle bazi tarihi sozluk ve 
gramerlerde geqen Turkqe kelimeler ve bu kelimelere illve edilen 
eklerde ortaya qikan Rumeli Turkqesinin tesiri goz onune getirilecek- 
tir. 

Bildirimizin, 1stanbul aydinin ve hallunin bazi degigik ko- 
nugma gekillerinin nerelere dayandigmi gostermeye yardimci olacagi- 
ni umuyoruz. 

Kryehir, Haclbekta~ ve Keskin Yoresi Abdallarinin 
Gizli Dilleri: Teberce 

Ahmet GUNSEN 

Degigik meslek gruplanna mensup ki~ilerin kendi gruplann- 
dan olmayan ki~ilerce anlagilmadan kendi aralannda iletigimlerini 
sagladiklan ozel dillere "gizli dil" veya '2argon" ad1 verilmektedir. 
Cok dar birtalum topluluklann yine qok sinirli bir kelime kadrosuyla 
kendi aralannda anlagma ihtiyacini kargilayan bu ozel dillerin en tipik 
orneklerinden biri de, Anadolu sahasinda daglnik olarak yagayan Ab- 
dal veya Teber adlanyla anilan Turk topluluklannin gizli dilleri olan 
"TeberceNdir. 

"Abdal dugunden, ~ o c u k  oyundan usanmaz." soziinu dam- 
larcasina, kazancilik, elekqilik gibi daha az goriilen meslekler diginda, 
h i l l  dugunlerde davul zurna qalmak ve tiirku qigirmakla geqimlerini 
saglayan ve bir yerde muzik saticiligi yapan Abdallar veya halk ara- 
sindaki tabirle Teber Ugagi, soz konusu mesleklerini icra ederken 
kendi aralannda gizli dilleri olan Teberce ile anlagirlar. 

Anadolu sahaslnda konugulan diger "argo" veya "gizli 
dilWlerin yaninda, Abdallann da gizli dilleri uzerinde duran ve malze- 
me sunan aragtirmacimz merhum Ahmet Caferoglu'dur. Agiz arag- 
tirmalan yanmda, bu konuda da onun aqtigi yoldan yuriiyen yerli ve 
yabanci bazl aragtlrmacilar, degivik yorelerde yagayan Abdallann gizli 
dillerine ait malzeme sunmuglardir. 

Ancak, Anadolu'nun muzik saticisl olan ve halk muzigirnizin 
en kuvvetli icracisi konumundaki bu Turk/Turkmen toplulugunun 
gizli dilleri Teberce uzerinde son noktanin konuldugu kanaatinde 
degiliz. Nitekim, Muharrem Ertag, Cekiq Ali, Neget Ertag, Haci Tagan 



gibi soz ve saz ustalann~n yetigtigi Irgehir, Keskin ve Haclbektav 
yoresinde ata mesleklerini icra eden Ustalanfleberlerin kendi arala- 
nnda gizli dilleri Teberceyi h212 yagattlklan goriilmektedir. Biz, bu 
gizli dile ait  hi^ de yabana atllmayacak bir malzeme derledik. 

Derledigimiz soz varllgl malzemesini hem bavka yorelerdeki 
Abdallann hem de bagka topluluklann gizli dilleriyle karplavtirdik. 

Aynca bu gizli dilin soz dizimini de yansitmasi b&rmndan 
ornek cumleler sunduk. Boylece bu gizli dilin hem soz varligina katlu- 
lar saglam9 hem de soz varligl, gekil bilgisi ve soz dizirni balurmndan 
birtalum sonu~lara ulagmg olduk. 

"Molla Nesreddin" Edebi Mektebinde Dil Meseleleri 

Gorkemli Azerbaycan yazicisl Celil Memmedhumuzade'nin 
(1869-1932) redaktorlugu ile Tiflis'de (1906-19 17), Tebriz'de (1921) 
ve Baku'de (1929-1931) negrolunan meghur "Molla Nesreddin" jurna- 
li oz etrafinda devrinin gorkemli yazicl ve vairlerini birle~tinniv, za- 
manin en ciddi problemlerini dikkat merkezine ~ekmigtir. Devrinin en 
gorkemli gair ve yazicllanndan Mirza Alekbersabir (1862-1911), 
Omer Faik Lemanzade (1 872- 1938) Memmed Ordubadi (1 872- 1950), 
Ali Nazmi (1878-1946), Abdurrahimbay Hakverdiyev (1870-1933), 
Ali Kulugamkusar (1890-1910), Mirzali Mocuz Sebusteri (1873- 
1934), Bayramali Abbaskuluzade (1859-1926) ve bagkalannin temsil 
olundugu "Molla Nesrettin" edebi mektebi XX. Asnn edebi-i~timai 
muhutinin esas problemlerini edebiyata getirmiglerdi. Milli uyanq ve 
dirilig, mustakillik ve demokrasi ugrunda mubarize aparan Molla 
Nasrettincilerin programnda dil meseleleri muhim yer tutmugtur. 

Molla Nasrettincilerin ana dili ugrunda apardiklan mubarize 
genig manada onlann mill?-manevi ozunuderk ve mustakillik istikame- 
tinde hayata geqirdikleri programn aynlmaz terkip hissesi idi. Men- 
sup olduklan halkln mustakillik kazanmasi ve mill?-manevi 
ozunuderki meselesi Celil Memmeduluzade tarafindan ciddi bir prog- 
ram seviyesine kaldmlmvtir. Mirza Celil Memmeduluzade XX. asnn 
baglannda Azerbaycan halklnin azatlik ve miistakilliginin, 
ozunuderkinin en mukernme1 konsepsiyaslnl igleyip hazirlarmgtlr. 
Burasl da luymetlidir ki hemin umum mill? konsepsiyanin ihata ettigi 
en zaruri meseleler slrasinda ana dili meseleleri de hususi yer tutmug- 
tur. 



Uygur Leh~eleri 

Rukiye HACI 

Uygur lehqesinin qok onernli bir yeri ve ozellikleri vardlr. 
Uygurlann yagadl$ bolge ve tarihi etkinliklerden dolayi konugma 
tarzi da birbirine benzemiyor. 0megin: Abla kelimesine Kagkar geh- 
rinde "aqa" Kulca'da "hede" Turfan'da ise "ayla" denir. Bundan bagka 
"patlican" kelimesine Urumqi'de "qeyze" guneyde "pidigen" denir. 
Domates kelimesi kuzey bolgelerde "pamidor" guneyde ise 
"goh1a"dir. "Reqel" kelimesi kuzeyde "verihe" guneyde "murabba" 
denir. 

Tellffuz balumdan da telsffuz ozellikleri var. Omegin: Re 
kelimesi kuzeyde sert okunurken Yarkent ve Hoten'da yumugak tellf- 
fuz edilir. 

Bu bildiride Uygur Bolgesindeki ozellikler, lehqeler arasm- 
daki farkllllklar aynntilanyla ve ozellikleriyle gramer konulanna gore 
aq~klanacaktir. 

Ortak Turk hetivim ( ~ n s i ~ e t )  Dili ve Tiirkgelerin 1mlP Meselesi 

Tofik HACIYEV 

Turkcelerin tarixen yaxmllq ve anlagma gertlerinden biri 
vahid elifba (ereb elifbasi), eyni imla qaydasinin iglenmesi olmugtur. 
Buna gore E.Yesevi, Y.Emre, M.Fuzuli, elece de <<Terciiman>> qezeti, 
c<Molla Nesreddim jurnali genig Turk cografiyaslnda rahat 
oxunmugdur. 

Umumturk iletigim dili namine bu gunumuzde hemin tarixi 
tecriibeni tekrar etmeye ehtiyacimiz var. 1. Bunun uqun vahid ve 
umumi (eyni ses uqun eyni herf) elifbadan (tebii ki, latln elifba- 
sindan) istifade olunmalidlr (sovetlerde kiril elifbasi qerqivesinde 
eyni sesin ayn-ayn Tiirkqelerde muxtelif herflerle verilmesini 
xat~rlayaq); 2. Yerli Turkqe teleffiizler nezere allnmali, bununla 
bele, morfoloji prinsipe emel olunmalidir; 3. Allnma sozlerin yazihgm- 
da Turkqenin telefuzu esas tutulsun: a) Soz sonunda murnkiin qeder 
sait atilsin -qezete, salata, drama yox, qezet, salat, dram; b) Turk- 
qede sesli + sessiz prinsipi esas oldugu uqun sessiz + sessiz (Azerice- 
deki vaxt, Huseyn) ve sesli + sesli (Azericedeki sosialist, bioloji) 
variant1 yox, Turkiye Turkqesindeki (valut, Hiiseyin, sosyalist, biyo- 
loji) deyilig ve yazillg munasib bilinsin; c) Avropa sozlerinin 
Turkiye Turkqesindeki yazilig gekli reddolunsun: Qaben evezine 



Qabein, Carle evezine Charle, Tomsen evezine Thomsen, Nyu-York 
evezine New-York, Maks evezine Max, kard evezine card ve s. 
Erebcede muxtelif mexreclerde olduqlan halda vaxtile Turk 
milliyyetqi ziyall dedelerimiz ereb elifbaslnda z sesinin dord, s sesinin 
iiq herfle verilmesine qargi qixmlglar. 1ndi ise heq bir ehtiyac olma- 
dan Avropa dillerinin orfoqrafiyasinl Tiirk yazislna koquriiriik. 

Umumturk iletigim dili olmaga daha real namized olan 
Turkiye Turkqesi nezere almalidir ki, Turkiye'nin kitaplan, dergileri 
bugun Azerbaycan'da ve bagqa Turk bolgelerinde de oxunur. Bu 
hllda bu Turkler Turkiye Turkqesinin yox, Ingiliz, Franslz, Alman 
dillerinin qaydalarinl oyrenmelidirler. Eyni zamanda bu yazilig 
Anadolu Turklerinin de telefuzune uygun deyil dunyada demokratiya 
savagl geden gunumuzde Turkqenin imllsinda niye antidemokratiya 
hokrn sursun? 

Bugunku Makedonca Sozlukte Turkge ve Turkgeleymiy Kelimeler 

Hamdi HASAN 

Ayn diller arasindaki etkilegmeler, oteden beri bilim dunya- 
sinda ve ozellikle dil bilimcilerin arasinda buyiik ilgi uyandirmaktadlr. 
Bu ilgi, kugkusuz ki, etkilegme yolundaki aragtirmalann dil tarihi ve 
diyalektolojisi aqlsindan tagidlgi oneminden ileri gelmektedir. Cunku, 
bu alandaki aragtirmalar, etkilegmeye maruz kalan dillerin her biri iqin 
onemlidir. Birinin aragtinlmasi, otekinin incelenmesine iglk tutar ve 
aydinlanmasinl kolaylagtinr. Dolayisiyla konumuz olan Makedonca 
Sozliik'te Turkqe kelime ve unsurlann aragtinlmasi, Makedonca iqin 
oldugu kadar Turk dili tarihi aqlsindan da son derece onemlidir. 

Cok eski, biiyuk ve dinamik bir millet olan Tiirkler, tarih bo- 
yunca yaylldlgi genig bir cografyada kargllagtlgl farkli milletleri, kul- 
tur ve dil bakimindan etkilemigtir. Bu nedenle, bugun olu bir millet 
olan Sumerlerden baglayarak devlet kurdugu veya kargilagtigl birqok 
milletlerin kulturlerinde ve dillerinde Tiirkqenin izlerini goriiyoruz. 
Etkilegmeler kargil~kl~ olmakla beraber, aglrlikli ve h a m  unsur olma- 
SI dolayisiyla yaptigl etki gordugu etkiden qok daha buyiik olmugtur. 
Geqmigten kalan eserlere baktigimzda, iligkilerin ve beraberliklerin 
qok daha uzun surdugu Balkan milletlerinin kultur ve dillerinde bu tur 
etkinin tahmin ettigirnizden qok daha biiyuk ve daha derin oldugunu 
goriiyoruz. 

Balkanlar cografyaslnda Tiirk idaresinin en uzun surdugii 
bolge Makedonya bolgesidir. Bu cografyada okullan, gazete, dergi, 
radyo, televizyon ve tiyatrolanyla bugiin bile h l l l  yuz binin uzerinde 



Turk yagamaktadir. Bu mantiktan hareketle, Turkqenin etkisinin en 
yogun goriildugii yer burasi olmasi gerekir. Makedon dili uzerinde 
yap~lan aragtirmalar bu etkinin gok buyuk ve qok derin oldugunu gos- 
terir. Ancak, Makedoncaya Turkqenin etkisi konusunda Skaliq'in 
eserine benzer bir eser henuz yayimlanmam~tir. Turkqe kelimeler, 
kokeni belirtilmeden qe~itli sozluklerde kapsanmgtir. Bu tebligmizde, 
Makedon dilinin bugun kullanilmakta olan Makedonca sozlugun de 
goriilen Turkqe kelimelerin qoklugu ve gekilleri uzerinde duragacagiz. 

Ferec Bade'pvidde'nin Yaylrn~ Dolaylayla 

Gyorgy HAzAI 

Ferec Bade7$-Sidde'nin en eski yazmasi Budape~te'deMacar 
Bilimler Akademisi kiitiiphanesinde bulunmaktadir. Bildiri bu yazma- 
nm yayima hazlrlanmasi haklunda bilgi vermektedir. 

Ana Dili ve Onun Ehemmiyeti 

Cevat HEYET 

Dil nedir? 
Ana dili nedir ve eherniyeti nededir? 
Dil, insanlar arasinda unsiyet, anlagma ve haberle~meyi temin 

eden bir vasitadir; dil bir irtibat vesilesidir. 
Dil, sozler ve seslerden olugan bir sistem, gebeke veya cumle- 

ler toplusudur. Dil, kultiiriin aynasi ve onun temel unsurudur. 
insanin dugunce ve duygulmni, hayal ve isteklerini butun in- 

celikleriyle aqiklayan ve yaqamasina imkin veren dildir. 
Cemiyeti millet hiline getiren baglann en giiqlusu dildir. 
Ana dili qocukken anadan ogrenilen dildir. Cocukta dil og- 

renme kabiliyeti yuriime ve diger inki~af sureqleri gibidir. Bu sureq 
kendi kendine gerqeklegir. Bunun yegine Sarti qocugun aile ortamnda 
ve toplum iqinde yagamasi, anasi ve qevresindekilerin onunla konuS- 
masidir. Cocuk anne ve etrafindakilerin sozlerini duyar ve zarnanla 
onlann manalmni ogrenir, soma da onlm kullanmasini veya turetme- 
sini dener. Bu igi yaparken once tek sozlerle baglar ve yava? yavag 
basit ciimleler ve soz birle~melerini ifade eder ve zarnanla dil kuralla- 
nni benimser veya onu ogrendiklerinden qikanr. Bu igi bilerek degil, 
fahnda  olmadan yapar. 



Cocuk dil tecriibesini yaparken bazen sozlerden manaslz soz 
birlegmeleri ve cumleler kurar, sozlerle oynar, kendi kendine konugur 
ve bu gekilde dil bilgisini dener ve peki~tirir. 

Cenubi Azerbaycanda Edebi Dil: Problemler Miillhazalar 

Nizarni HUDIYEV 

Dil hallun en zengin servetidir. Cenubi Azerbaycanda, 
dilin korunmasl ve geligmesi ile bag11 problemler gunumuzde buyuk 
onem kazanm~tir. Iran arazisinde fiziki slnirlanni qoktan yitiren 35 
milyonluk milletin arazi sahipligini, etnik varhgml, tarihi halklanni 
yalniz dil koruyup tespit edebilir. Belki hsll bu sebebe gore Iran'da 
Azerbaycan diline kargi goriinen ve goriinmeyen "muharebeler" en 
kati cinayetkh gekilde devam etmektedir. Bugunkii 1ran arazisinde 
yuz illerle taht-taq sahibi olmug Turk as1111 gahlar bolgenin etnik men- 
geine degil, devlet~ilik meraklmna daha ~ o k  iistiinliik verseler de, 
tahminen son 200 yllda bu yerlerin tarihi sakinleri ve sahipleri olan 
Azerbaycanlllara kargi devarnll "dil muharebeleri" surdurmugtiir. 
Boyle insanl~k dig] egilirnlerin zaman sirasini izledigimizde 1ran7daki 
etnik temizleme, asimilasyon planlannin gizli iqerigi yuze qlkar. De- 
mokrasiye egilimi olan dunyada Iran'in da gelecegi bu arazide yaga- 
yan halklann milli kimligi, tarihi haklm prensibi esaslnda belirli du- 
ruma gelecek. Bundan cesaret alan govenistler buyuk milli gug saydlk- 
lan Azerbaycan'm bu arazilerdeki haklmni guphe altinda koymak 
maksadlyla plan11 bir siyaseti hayata geqirmektedirler. Bu plana esasen 
iki qizgi araslnda yiiriitmektedirler: a. tarihi arazilerin tahrifi, b. milli 
kimligin sahtelegmesi. 

Bu planln antik izleri "$ahname" destanlni yaratan 
Firdevsi'nin Turk bahadln Alp er Tunga'ya (Efrasiyap'a) iligkisini 
ortaya qlkanr. Cok teessufler olsun ki, DL. Aslrda edebi ideologlann 
ba.ylad~klan bu insanlik iligki tarihqiler, siyasetqiler tarafindan gunu- 
muze kadar devam ettirilmigtir. Azerbaycan hallunln hukuku surekli 
baslular altinda saklanmgtir. 

Modern Uygurcada Yeni Kiyi Adlan ve Yeni Terimler ~zerine  

Habibula HUJA 

Halk terimlerinin zaman i~erisinde degi~en k i ~ i  adlan ve terimler 
ol~eginde ele almayi ama~ladigimz bu ~ a l i ~ m m z d a ,  isimlerde ve terimler- 



deki anlam farklilaymalm yeni anlarnlmn ortaya qiluyi ve dilde ortaya qikan 
yeni kelime ve terimler iizerinde dumlacaktir. 

Tanzimat Doneminde Turk Dilinin Guqlendirilmesi 

Emir I ~ h e m  IBDEN 

Tanzimat doneminde Turk toplumunda birqok yenilikler ol- 
mugtur. Bu yeniliklerden Turk dili de nasibini almgtrr. Ancak yazl dili 
yeni duguncelerin kolayca genigleyip ilerlemesine miisait degildir. 
Y a z ~  dilinin sadelegtirilmesi fikri geligmelerin bir uzantls~dlr. 

Y a z ~  dilinin sadelegtirilmesi yolundaki ilk girigimi baglatan 
Regit Pagadir. Regit Paganln "Encumen-i DBnig" haklunda emri ile 
Ahmet Cevdet Paga taraflndan "Matirif-i Umiimiye" adlna kaleme 
almmg olan tutanakta gu satirlan goriiyomz. 

"Hiinervercin-1 eslif LisBn-1 azbii'l-beycin-1 Tiirkii bays@ 
metriik hiikmiinde tutup, te'lif-kerdeleri olan ciscirz arz-1 kemcil zzmnzn- 
da ya biitiin biitiin bagka liscin iizere ve yahut eljiBz-z Arabbiyye ve 
Farisiyyeden ibciret olup, fakat bir sahifeden bir iki lifzz Tiirk~e ola- 
rak tashive  tertip etmege cidet edinmig " 

Tanzimat doneminde onde gelen yazarlanndan "Namk Ke- 
mal, Ziyl Paga, Ahmet Mithat, Sinasi, $emsettin Sami ve Ali Suavi" 
tanzimatln fikri yaplsl i~ inde  dile degigik bir aqdan bakmaktadlr. 

Tanzimat doneminde, Turk dilinin sadelegmesi iqinde gazete 
ve dergi hizmeti qok biiyuk olmugtur. Turkqenin sadelegmesi de bir 
gazeteci dilinin olugmaslnda 1brahim Sinasi'yi gormekteyiz. 

Turk dilinin guqlendirilmesi Tanzimat doneminde baglamg- 
tlr. Bu tebligimde Turk dili Tanzimat doneminde nasll gu~lendirilme- 
ye qahg~lmgtir, aqrklamaya ugragacagrz. 

Dil ~ ~ e l e r i n i n  Belirleyiciligi: Peyami Safa ~zer ine  Bir Deneme 

Turkiye Turkqesini ana dili ve yazi dili olarak kullanan ve 
kendine ozgu bir uslap olugturan yazarlan; onlan bir digerinden ayiran 
ve usliibunun olugmasinda goriinmeyen bir temel olan gramer unsurla- 
nnl kullanmalan aqlslndan incelemek, genelde Tiirkiye Turk~esinin 
bir yazl dili olarak olugma ve geligme surecine lgik tutacak, ozelde 
yazmn belki kendisinin de farlunda olmad~gi kullanim biqimlerini ve 
bunlann eserindeki anlatirnla iligkilerini aydlnlatacaktir. Buradan 



hareketle, Turk edebiyatlnda eserlerinin konulm ve kullanlldlg: uslQp 
goz onunde tutuldugunda, mustesna bir yerde duran Peyarni Safa'nin 
beg roman1 gene1 Turk~enin ve Turkiye Turk~esinin cumle yapislnda 
en onemli kurgulama biqimi olan zarf-fiiller, s~fat-fiiller ve bunlarla 
oriilen kelime gruplan yonunden ve aynca fiiller a~isindan da ince- 
lenmig, olay orgusiiniin kurulmasinda ruh durumlannin aynntili yansl- 
tllmaslnda bu gramer unsurlannin yazar taraf~ndan nasil se~ildigi, en 
elverigli ve en ~ o k  kullanllan bi~imlerin neler oldugu tespit edilmigtir. 
Boylece, bir yazann farkll gramer unsurlann: eserlerinde nasll kullan- 
d~gi ,  hangi slklikla ve hangi kurgulama bi~imlerinde tercih ettigi orta- 
ya konmaya ~aligilmgtir. 

Tiirkqe ve Cincedeki Ey Sesli Kelimeler ~ z e r i n e  

Alimcan INAYET 

Turklerle Cinlilerin yiizylllara dayanan siyasi, iktisadi ve kul- 
turel iligkileri olmugtur. Bu iligkilerin dil ve edebiyat bagta olmak 
uzere kulturiin ~egitli alanlanna yansidlgi bugun herkes~e bilinmekte- 
dir. Turk ve Gin dillerindeki anlam bak~mlndan da ayni olan eg sesli 
kelimeler incelendiginde soz konusu iligkilerin derinligi bir kez daha 
ortaya qkmaktadir. Bu bildiride Turk ve Cin dillerindeki anlamca ayni 
olan eg sesli kelimeler tespit edilecek ve fonetik, morfolojik yonden 
incelenecektir. Caligmaya neden olan bazi ornekler gunlardlr: 

TURKCE 
Bag "baglamaya yarayan ip, kayig" 
Bitmek "tamamlanmak 
Cala<Uyg. "eksik" 
Cong<Uyg. "buyuk" 
Kazmak 
Kem "eksik, noksan" 

Keng "geni~" 
Kun "halk" 

Kunlgiin "guneg, parlamak" 
Sir "aslan" 
Tamlamakldamlamak 
Tanltang "tan yeri, sabah  
Tograrnak 
Yanmak 

CINCE 
ba "ag" 
bi "bitmek, tamamlanmak" 
cha "eksik" 
zhuang "buyiik, yiice" 
kuo "kazmak" 
qian (Eski Cincede "kem" 
okunur): "eksik" 
kuan "genig" 
qun (Eski Cincede "kun" 
okunur): "kitle, kalabalik" 
kun "parlak" 
shi "aslan" 
tang "damlamak" 
dan "tan, tan yeri" 
duo ''do@amak 
yan "yanmak" 



Yuvduva 
Zumdsunay 

wo "yuva" 
suo na "zurna" 

Bu ornekler "Xiandai Hanyu Cidian" (Cagdag Cincenin Soz- 
lugu), "Xinhua Cidian" (Yeni Cin Sozliigu), "Gu Hanyu Cidian" (Eski 
Cince Sozluk), "Cihai" (Okyanus) gibi muhtelif kaynaklarda bulun- 
maktadir. Bunlar isim, fiil, sifat gibi gegitli gruplarda ele alinip incele- 
necektir. Bunlann kokeni veya alinti olup olmadigi konusu ise ayn bir 
galigmayi gerektirmektedir. 

Tiirkgedeki Arapga Kelimelerde Farsga Etkisi 

Ernrullah @LER 

Arapga, islam oncesi donemde gegitli gekillerde iligki kurdu- 
gu komgu milletlerin dillerinden gu veya bu gekilde bazi kelimeler 
almgtir. Bu diller en onemlilerinden biri kugkusuz Fars~adlr. Farslar 
Islam oncesi donemde yuzyillar suren imparatorluklar kurmuglar, 
bunun dogal sonucu olarak kendilerinin koklii bir medeniyet ve kultiir- 
leri olmugtur. Soz konusu imparatorluk doneminde bir medeniyet ve 
kultur dili olan Farsgadan, o zamanlar bu ozellikleri tagimayan Arap- 
ga, kelime almg ve bu kelimelerin bazilan Kur'dn'da da kullanilmg- 
tlr. 

Hz. 0mer doneminde (634-644) Musluman Araplarla Farslar 
arasinda gegitli savaglar yapilmgtir. 642 yilinda meydana gelen 
Nihavend savagiyla Iran'in fethinin tamamlanmasiyla yeni donemde 
Arapga kelimeler Fars~ada yayginlagmaya baglam~tir. Oyle ki, Arap- 
$a kelimelerin Farsgadaki orani beginci Hicr? asirda yiizde elliyi ag- 
mgtir. 

Turklerin 1slam oncesi donemde Araplarla dowdan bir ilig- 
kisi olmamgtir. 0 donemde Sasanilerin Miladi 588 yilinda Turklerle 
yaptigi savaga Arap unsurlar da katilmglardir. Araplann Turklerle 
savag araciligiyla baglayan iligkisinin yansimasi bazi Cahiliye ~airleri- 
nin ~iirlerinde yer almgtir. 0 te  yandan Tiirklerin Islam oncesi donem- 
de Farslarla komguluk iligkisi olmugtur. Bu iligki Farslar islam'l kabul 
ettikten sonra da devarn etmigtir. 

Turkler, kendilerinden once Islamla tanigan Farslar gibi Miis- 
luman olmaya bagladiktan sonra kaginilmaz olarak Arapgadan etki- 
lenmiglerdir. Soz konusu etki baglangi~ta dogrudan degil, bilakis Fars- 
ga kanaliyla olmugtur. 



Gurcu ijzel Ad Hazinesinde Tiirk Asllll Adlar 

Marika J I ~ A  

Bir dilde ozel adlar uzerinde duran, bunlan koken bilirni, ta- 
rihi gelivimi ve qe~tli dil-kultur meseleleri ac;lslndan inceleyen ad 
biliminin, "kigi adlanni inceleyen dalin" Turk dil biliminde sistemli 
bir araStmna alam h2line getirilmesi, son derece onemlidir. 

Turk'un kimligi ve varligi iqin buyuk bir degeri olan Turk 
isimleri - oz Turk~e adlar -Tiirkoloji i~ inde  bagimslz bir bilim dali 
olmugtur. 

El yazmalan (XI-XX. yy), istatistik tasvirleri, onomastik soz- 
liikleri, tarihi ksgitlar, giinumiiz gazeteleri vb. Gurcu ger~eginde yay- 
gln Tiirk kiai adlannin bulunduklan kaynaklardir. Yuzylllar boyunca 
Turk kavimlerinden alinan ozel isimler ii~iincu bin yllin e~iginde yal- 
nlz Gurculerin soyadlannda korunmu~ (Kaplani~vili, Dursunidze, 
Demuria, Gelbaluani), kiqi adlanndan ise Temur (Demur), Tengiz, 
Aslan ve Hatun(a) (kadm ad]) kald. 

Turk kokenli isimler Kartvel ad hazinesinde 400'e kadar bu- 
lunmaktadir. 

Bildirimizde Tiirkqe kigi adlannin yapilan grarner bakimn- 
dan gosterilebilir. Gurcu k i ~ i  ad ve soyadlannin govdelerinde kullani- 
lan kelimeler: 

1sirnler: aslan, budak, qolak, kaya, yildlz.. . 
Sifatlar: qolak:, deli, luzll, kuqiik, parlak.. . 

Say1 sifatlar: lurk(luzll), bir (du). . . 
Zarflar: erken, yalmz.. . 
Turemig isim ve sifatlar: biyikli, bumnsuz, dilenci, komurcu, 

parmaksiz, yarali.. . 
Geniy zaman fiili: (e1)der. . . 

Genig zaman sifat-fiilleri: batirmaz, korkmaz, urk- 
mez.. . 

Belirli geqrnig zarnan fiilleri: dondu, geldi, verdi.. . 
Belirsiz geqmig zaman fiilleri: (ay)dogmug, (ay)dolmug.. . 
-mIq sifat-fiilleri: bulmug, durmug, girmig, vermiq.. . 
Tamlamalar: 
a)isim tamlamalan: 
atakigi, aydemur, aygun, dag bagi, el gucu, tannkulu.. . 
b)s~fat tamlarnalan: karabeg, sankaplan.. . 
-11 ekli: taqligol.. . 
Ciimleler: aydogmug, elaldi, eldogdu, begverdi.. . 



Turk~ede 'Bay' Somatik Kelimesi ile Baylayan Deyimler 

Nana KACARAVA 

Turkqe deyimler aqisindan gok zengin bir dildir. Bu yazida, 
'bag' somatik kelimesi ile baglayan ve iig ya da daha fazla sozcukle 
kurulmug deyimlerin hem yapisal hem de iglevsel analizi yapilrmgtir. 

iyelik eki olan ve olmayan 'bag' kelimesi Gegitli qekimlere 
gore incelenmigtir. Bu qaligmada amaq her leksik unsurun iglenig bi- 
gimini ortaya koymanin yani slra ayni kurulug ozelliklerine sahip 
deyirnlerde farkli leksik unsurlann kullanimyla anlam yonunden nasil 
bir parallelik olugtu@nu ve dilde var olan eg anlamli ~iftleri ortaya 
tagimaktadir. Boylece somut ve genel durumlar iqin deyimlerin kulla- 
nilma alanlan (sinirlan) tespit edilmektedir. 

Iyelik eki olan ismi igeren deyim somut olarak ele alinmgtir. 
iyelik eki olmayan isrni iqeren deyim ise bagimsizlagarak olagan anla- 
tic1 yapisi olan genel semantik olugturarak bagimsiz bir unsura- 
deyime donugmugtiir. Yuzden fazla ornegin bulundugu ~aligmada yer 
alan omeklerle sozu edilen ev anlamli yapilann birbirlerinden belirli- 
lik-belirsizlik aqisindan farkliliklan ortaya konulmaktadir: bag1 bag1 

1. bag agnsi vermek 5. bagini dik tutmak 
2. bag1 araya girmek 6. baginda kavak yeli esmek 
3. bavinin etini yemek 7. bavtan aya@ kulak kesilmek 
4. baga bag gelmek 8. bagindan niklh geqmek 

Atasozlerinde Konuyma Kulturii 

Aynura KADIRMAMBETOVA 

"Akilduunun sozu luska, ayta salsa nuska", "Sifier cerge suu 
tok, ugar cerge soz ayt", "Olyloboy suylogon ontobogon ooruga 
colugat", "Buttan cigilgan turat, sozdon cigilgan turbayt", "Tig 
qe~pegendi ti1 qe~et", "Cakgl, soz can eritet" gibi atasozleri konugma 
kultiiriinun ana ilkelerini, usulunu, mekanizmasini i~ermektedir. Ko- 
nugma kultiiriiyle ilgili atasozlerinin semantik yonden tahlili dilin 
tagiyicilan arasindaki konugma kultiiriinun temelini olugturan prensip- 
lerini ortaya qikarmaktadir. Bu prensipler gunlardir; sozun kesin ve 
anlamll aktmlmasi; bilginin do@ ulqllabilir olmasi; kibar ve hog 
olmasi; ispat edilebilir ve bir degere sahip olmasi; konugma esnasin- 
daki esneklilik ve kargi tarafi da dinlemeye aqiklik; sozu yerine ve 



zamanina gore aktarma; tartigmaya sebebiyet vermeyecek ~ k i l d e  
agirbagli ve sabirli konugmayi saglarna; konuama sirasinda objektif ve 
saygili olma; duruma gore susmanin daha do@u olacagim hissetme. 

1nsan arasindaki fikir aliaveriginin, konuamanin kulturlu 01- 
mas1 atasozlerinde bulunan soz konusu prensiplere baghdir. Bu pren- 
siplere uyma aynca konugmanin iqeriginin ve tesirinin artmasina da 
yardimci olmaktad~. Bu atasozlerinde bunun otesinde yukanda saydi- 
gimz, taleplere uyan konugmanin, konuganm fikir yuriitme kabiliyeti- 
ni, idrakini, talim-terbiye seviyesini yansitmakla birlikte, toplumsal 
oneminin de buyuk olduguna igaret etmektedir. Qrgiz halkinin insan- 
lar arasindaki sozlu iletigim surecinde bu onernli meseleye geqmiaten 
beri ne denli titizlik ve ciddiyet ile yaklagtigin1 konugma kultiirii ile 
ilgili l r g i z  atasozleri ve deyimlerinden aqikqa belli olmakladir. 

1ran Turk fi$lklan~un Turk Diline Etkileri 

Ali KAFKASYALI 

1ran cografyasi tarih boyunca oldu@ gibi gimdi de Turklerin 
qogunlukta oldugu bir bolgedir. Turkiye'den soma Turklerin en qok 
bulundugu bu bolge zamanla Araplann, Farslann, Ruslann, Romahla- 
nn hiikimiyetleri altinda kalmgtir. Bazi donemlerde Turk~e  resmi dil 
olmaktan qikmlmg, Arapqa ve Farsqa hiikim lulinmaya qaligilmgtir. 
Turk~e  ogretimin ve Turkqe yayinin yasaklandigi bu donemlerde 
Turkqenin yagatilmasi ve geligtirilmesi iqin dgiklar buyuk gorev ust- 
lenmiglerdir. 

Musa Sehavet (VII. yy.), Katran Tebrizi (XI. yy.), Hakani, 
Nizami (XII. yy.), Sebusteri (XIII. yy.), Saib Tebrizi (XVII. yy.) 
Zeynelabidin Maragayi (XXI. yy.) gibi medreseli yazar ve gairler 
eserlerinin tamamni veya ~ogunlugunu Arapqa, Farsqa yazarken eser- 
leri elimizde bulunan en kadim Turk ozani olan Kurbani'den beri 
buttin daiklar (Hasta Kasim, San Agik, Dolu Mustafa, Agik Huseyin, 
Hasan 1skenderi) eserlerini Tiirkqe y m g ,  Tiirkqe okumuglar. Mese- 
12: 

Kurbani (XV.yy .); 

"Girdim y h n  ba2qasina, 
Dedim derdim gule gule, 
Men ona Cle mugtagam 
Nice biilbul gule giile." derken alti yiizyil sonra ASlk 



"Anam mene layla deyib, 
Elim Turkdur, men de Turkem. 
Sud verib ineni besleyib, 
Dilim Turkdur, men de Turkem." demigtir. 

Yuzyillardan beridir Araplarla, Farslarla, Ermeni ve Asusler- 
le yan yana yagayan Turkler dugunlerde, torenlerde iglklan yanlannda 
bulmu$udir. Onlann tiirkiileriyle, destanlanyla sevinqlerini tasalanni 
paylagmglar, dillerini, edebiyatlanni geligtirmiglerdir. 

Pehlevi yonetiminde ve Iran 1slim Curnhuriyeti'nin ilk yilla- 
nnda saz qalma, dolayis~yla dgiklik gelenegini devam ettirme yasak- 
landi@nda, dpklar canlan pahasina mucadele venniglerdir. Maraga'da 
ustat Sulan, Tebriz'de Ustat Abdullah, Kazvin'de ustat Elmas iqken- 
ceye tibi tutulmuglar ve canlanndan olmuglardir. 

Turkiye diginda Turk~eyi yagatan unsurlann tespit edilip de- 
gerlendirilmesi Turk kultiirii aqisindan oldu@ kadar Turkqenin gele- 
cegi aqisindan da onernlidir. 

Orta Gag Uygur Maitrisimit El Yazmalannin Tarihlenmesi ve 
Diizenlenmesi ~zerine Yeni Bir Yaklaq~m 

Dolkun KAMBERI 

Uygur topraklannda Ortaqag Uygur elyazmasi Maitrisimit'in 
pekqok qegidinin kegfedilmesi Uygur edebiyatin~n dil, edebiyat ve 
sanatta komgulanyla yalun bir iligki iqinde olduD fikrini ortaya koy- 
maktad~r. Bu makale ortaqag Uygur Budist edebiyatinin ortaqag Uy- 
gurlann~n kiiltiirel ve dilsel geligimi iqin saglam bir temel olugturdu- 
gunu iqermektedir. Bu makale ile ortaqag Uygur dil bilimsel tarihi 
uzerine saglanan baganlar konusundaki yetersiz qaligmalar sorunu 
qozulecektir. Aynca Ortaqag Uygur elyazmasi Maitrisimit iizerine 
metin qaligmasi konusuna agirllk verilecek ve ortaqag Uygur toplu- 
munun dikkate deger dilbilimsel bagansini gostermek iqin ortaqag 
Uygur kultur tarihine farkli bir aqidan balulmaya qalig~lacaktir. 

Bu nedenle, makalemiz esas olarak gu sorulan cevaplamakta- 
dir. Maitrisimit gibi el yazmalannln hangi doneme ait oldugunu belir- 
lemek nasil ve neden onernlidir? Maitrisimit'in ne tur bir derleme 
oldugunu hangi tur kanitlar belirleyebilir? 8. yy. 'dm baglayan do- 
nemdeki yazi ~aligmalann~n hangi edebi tur kategorisine ait oldugunu 
belirlemek neden gerekli? Ortaqag Uygur kulturiinden kalan orijinal 
eserler hangi dereceye kadar ortaqag Uygur tiyatrosunun gosterimi 



iqin Uygurlann kulturel bir konuma ve sosyal qevreye sahip oldugu 
izlenimini uyandmr? Bu sorulann cevaplanmasi sadece ortaqag Uygur 
kultiiriinu anlamak iqin degil, aynca gene1 olarak Orta Asya'nin dil, 
edebiyat, din, sanat tarihini aragtuma anlarninda da onemlidir. 

Ozgur Asya Radyosu Uygur Bolumu mudiirii Dr. DoMun 
Kamberi yuksek lisans ve doktorasini 1995 yilinda Columbia ~ n i v e r -  
sitesi'nde, doktora sonrasi qaligmasini ise 1996 y~llnda Pin ~niversite- 
si'nde tamamlamgtir. Uzmanlik alani filolog, ipek Yolu arkeolojisi ve 
medeniyetidir. Kariyerinde universite profesorlugu, muze miidiirlugu 
ve alan arkeologlugu da yer almaktadir. Pek qok dilde ipek Yolu kul- 
tiirii, tarihi, dinleri, dilleri, sanah ve arkeolojisi uzerine eserleri yayim- 
lanmgtir. 1998 yilinda Ozgur Asya Radyosu'na girmeden once Dr. 
Kamberi Los Angeles Yerel Yonetimi Dogal Tarih Muzesi bilim da- 
nigmani ve Pennsylvania ~niversitesi'nde ziyaretqi profesor idi. 0g- 
rettigi Dersler: "Eslu ipek Yolu boyunca Tarih ve Arkeoloji", "Eski 
Asya Imparatorluklan Tarihi ve Kulturii", "Ortaqag Turk Dilleri ve 
Edebiyati", ve "Modern Uygur 0zbek Di1leri"dir. 

Bir Eskimo Dilinde Tiirkgenin 1zleri 

Mehmet KARA 

Amerikan yerlilerinin konugtugu dillerde bulunan Turkqe ke- 
limeler, yillardan beri bilim adamlannin ilgisini qekegelmigtir. Ancak 
bugune kadar lzilderili dillerinin Turkqe ile baglantlsi uzerinde 
epeyce durulurken Eskimo dillerinin Turkqeye iligkisi konusunda pek 
qaligma yapilmamigtir. 

Biz, Kuzey Alaska'da konugulan ve bir Eskimo dili olan 
iiiupiaqqadaki Turkqe kelimeler uzerine aragtirmalarda bulunduk. 
"Iiiupiaq", ayni zamanda bir veya iki Kuzey Alaska Eskimosonu ifade 
etmek uzere kullanihr. "Iiiupiatk kelimesi ise qokluk belirtir. Soz ko- 
nusu dilde "Iiiupiat", "Iiiupiaqlar" demektir. Ancak uq veya daha fazla 
kigi iqin kullanilir. 

Iiiupiaqqada bulunan Turkqe kelimelerden bazilan agagida 
verilmigtir: 

Aanaga" annem; ninem; buyuk annem", aapaga "babam", 
akiruk "aylun, zit, ters, kargi", akmaaq "~akmaktagi", argak "parmak", 
ataataga "dedem, buyuk babam; buyuk amcam", igaliq "gokyuzii", ini 
"ev, oda", inkitchuq "kuguk evloda", ipi "sap, kulp-kova vb. igin-", 
ipu "ip, bag, sap", isiq "ev iqindeki duman, sis", kiiraq "luvnk, buru- 
guk, kinglk", qablik "kurklu pantolon", qablik "su geqirmez Eskimo 



qizmesi", qabruq "kabuk", qaluk "balik", qayaq "deriyle kaplanmg 
balikqi kayigi", qiruk "kurumug, olu agaq", qiruk "yakacak kuru 
odun", quaq "donmug qig et veya balik", qubvik "gobek, orta-oda ifin- 
", tagluk "kar ayakkabisi", tara "do@", tavra "dogru", tikilik "uq 
parmakli eldiven", tikiq "igaret parmagi", tikiq "yuksuk", titiq "qizgi, 
damga, iz". 

Alaska'da bulunan bazi yer adlan ise goyledir: Karluk, Adak, 
Atqasuk, Chuathbaluk. 

Zaman isimleri ~zerine  

Esra KARABACAK 

Soyut bir kavram olan zamani tanlrnlarnak guqtur. Genellikle 
bir ig veya olugun iqinde geqtigi veya geqecegi sure olarak tmrnlan- 
mgtx. Turklerde devir, sene, mevsim, ay, hafta, gun ve giinun vakitle- 
rini tayin etmek ve bunun iqin qegitli devir ve bolgelerde tatbik edilen 
usuller haklunda bir fikir verebilecek toplu bir aragtirmaya ihtiyaq 
vardir. Bu hususta gerek Turklerin kendi duguncelerini ogrenmek ve 
gerekse temasta bulunduklan diger kulturlerle olan iligkilerini tespit 
etmek, Turk kultiir tarihi balumndan buyuk onem tagimaktadir. Bu 
durum ayni zamanda Turkqe eserlerin daha iyi anlagilabilmesi agisin- 
dan da muhimdir. Zaman tespitinde Turklerin kendilerine ait usulleri 
olmakla beraber, qegitli kulturle yaprmv olduklan temaslar neticesinde, 
diger usulleri de benimsemiglerdir. Bunlar Cin, Hint ve  ran, daha 
sonralan islPm ve bugun Avrupa tesirleridir. Bunlann yani sira Turk- 
lerin var olan kendi malzemesi de donem donem geligme takip etmig- 
tir. Gunun vakitlerini belirlemek iqin kullanilmig olan guneg, kum ve 
su saatlerinin varligi qok eski tarihlere kadar qikmakla beraber, kulla- 
nlm sinirli olmugtur. Bu qaligmada qagdag Turk lehqelerindeki zaman 
isimleri ele alinacak bunlann anlam ozelliklerinin yani sira fonetik ve 
morfolojik ozellikleri uzerinde durulacaktir. Zaman isimlerinin buyiik 
bir kism fiillerin veya fiilimsilerin anlamlanni zaman balumindan 
belirleyip sinirlayan bir olug ve kiligln zaman iqinde yerini gosteren 
zaman zarflanni kapsamaktadir. Bu nedenle zaman zarflan da aynntili 
olarak ele alinmig olacaktir. 

Bu qaligma iqin zaman ifade eden kelimelerin incelenmesine 
Turkqenin tarihi ve qagdag leh~elerine ait metin ve sozlukler incelen- 
migtir. Ancak qagdag lehqelerin incelenmesi sirasinda bazi guqluklerle 
kargilagilmgtir. Bu lehqelerin hepsine tam olarak v&f olamadigimz 
iqin elden geldigi kadar kapsamli olarak incelenmeye qali~ilmgtir. 



'Kim ve Cok' Kelimelerinin iyelik Eki A1rnl.y Biqimleri ~zer ine  

Yaz~da iyelik eklerini alarak kal~plagan baz~ kelimelerin cum- 
lede degigik gorevlerde kullan~liglan uzerinde durulmugtur. Bunlardan 
bir lusmn~n belirsiz zamir olarak kullan~ldlklan, sifat olarak kullani- 
lan istisnalann~n bulundugu belirtilip baz~  ornekler verilmigtir. 

Sonra agirlikl~ olarak "kim" ve "qok" kelimelerinin iyelik ek- 
leriyle kullan~liglan uzerinde durulmug, bu kelimelerin iyelik eklerini 
alarak belirsiz zamir gorevinde kullan~lmalannin do@u oldugu belir- 
tilmigtir. Ancak, ayni kelimelerin 3. tekil gah~s iyelik ekini alarak sifat 
gorevinde kullanllmalann~n dil bilgisi balurmndan hatah oldugu or- 
neklerle aq~klanrmgt~r. 

Diyarbalur ilindeki Magaza ve 1.y Yeri Adlan ~zer ine  

Fevzi KARADEMIR 

Dil insanlan anlagtiran, butunlegtiren en temel vas~tadir. Bu 
tilsimli varlik bireyleri birbirine ~eker ,  onlm milli bir vucut hgline 
getirir. Dolay~siyla milletler maddi ve manevi renklerini dilden ahr. 
Suurlu topluluklar dunyan~n kiiqiik bir koy hilini ald~gi bu devirde bir 
yandan insanl~g~n huzuruna vasita olacak her tur projede diger millet- 
lerle biitunlegirken diger yandan da kendi bireyleri araslnda duygu ve 
dugunce alug~n~ saglayarak onlan tek yurek hiline getiren dillerini 
muhafazaya ve geligtiremeye gallg~rlar. 

Milletlerin hayat~nda farkl~ sosyal katmanlar vard~r. Dolayi- 
slyla dil de her katmanda ayn bir ozellik ve onem arz eder. Suphesiz 
bu farkli sosyal katmanlann bulugtugu biiyuk gehirlerin cadde ve so- 
kaklan, dilin en dinamik oldugu mekinlard~r. Buralarda zengininden 
fakirine, yazanndan siyaset~isine, koyliisiinden gehirlisine her ozellik- 
teki bireylerin iletiyimi soz konusudur. Herkesin ihtiyaglmn~ karglla- 

magazalann, ig yerlerinin ve diger kurumlann isimleri bir yoniiyle 
bize o mekindaki toplumsal iletigimin bir fotografin~ sunar. 

Biz de gu an surdurmekte oldugumuz qaligmarmzda sosyal ve 
kulturel konumu itibanyla onem arz eden Diyarbalur ilinin cadde ve 
sokaklanndaki ig yeri ve magazalann isimlerini tespit edip bu isirnle- 
rin yapisal ve anlamsal boyutuyla Turk~eyle ne derece uygunluk arz 
ettigini saptamaya $al~g~yoruz. 



Caligmamzin gu an bitmemig olugu bize qaligmanm sonuqla- 
nni ve qaligmamzda varacagimz sayisal degerleri vermemize olanak 
saglamyor. Ancak qahgmamizin safhalmni goylece ozetleyebiliriz: 

1. Diyarbakddaki yaklagik bin ig yeri ve magaza gezilerek: 
isimlerinin tespit edilmesi. 
2. Toplanan verilerin: 
a. Tamlama qegitleri balumndan siniflandmlmasi: 
1. Belirtili isim tamlamasi geklinde olanlar 
2. Belirtisiz isim tarnlarnasi geklinde olanlar 
3. Zincirleme isim tamlamasi geklinde olanlar 
4. Eksiz isim tamlamasi geklinde olanlar 
5. Sifat tamlamasi geklinde olanlar 
6. Yapisal olarak Turkqeye uygunluk arz etmeyenler 
7. Tek kelimeden oluganlar 
b. Isimlerde kullanilan kelimelerin Turkqe olup olmamalan 

balumndan siniflandmlmasi: 
1. Butun kelimeleri Turkqe olanlar 
2. Bazi kelimeleri Turkqe olanlar 
3. Butun Kelimeleri yabanci olanlar 
c. Verili~ amaqlanna gore isimlerin siniflandinlmasi 
1. Sirf dikkat qekme amaci gudulenler 
2. Fikirsel amaq gudulenler 
3. Hem magaza ve ig yerinin muhteviyati hem de dikkat 

qekme amaci gudulenler 

Tiirk Lehqeleri Araslnda Yap1 ES Degerligi ve 
Yalancl ES Degerler 

Bu qahgmada, Turk lehqeleri arasindaki yap1 eg degerligi 
meselesi Turkrnen Turkqesi - Turkiye Turkqesi ornegi uzerinden ince- 
lenecektir. Aslinda, eg degerlik ve yalanci e$ degerli tabirleri daha qok 
"kelime" iqin kullanilmaktadir; ancak dile ek, kelime, dizim gibi farkli 
duzeylerde yaklagilabilecegine gore bu terimlerin yap1 iqin de kulla- 
nilmasinda kanaatimizce herhangi bir salunca yoktur. Burada, hem bir 
ekten olugan hem de iki ekin birlegmesinden veya bir ekle bir kelime- 
nin birlegmesinden olugan ek duzeyindeki yap1 kastedilmektedir. 

Turk lehqeleri arasindaki yap1 eg degerliginde uq farkli durum 
vardir: 

1. Kaynak lehqedeki bir yapiya, hedef lehqede bir yap1 eS 
deger olabilir; 



2. Kaynak lehqedeki bir yapiya, hedef lehqede birden fazla 
yap1 ey deger olabilir; 

3. Kaynak lehqedeki bir yapiya, hedef leh~ede hiqbir yap1 eg 
deger olmay abilir 

Hem kaynak lehqede hem de hedef lehqede bulunan farazi x 
yaptsina, kullanim alani ve eg degerlik qisindan bakddianda agagi- 
daki sonuqlar qikar: 

1. x yapislnln kullanildigi durumlann niceligi ve niteligi her 
iki lehqede de ayni ise bu yapilann kullanim alan~ ortiigiiyor demektir. 
Bu durumda, x yapllan bire bir eg degerdir. 

2. x yaplsinin kullanil&gi durumlann niteligi aym niceligi 
farkl~ ise kullanim alanlan ortugmuyor demektir. Bu durumda x yapisi 
yalanci eg degerdir. 

3. x yaplsinln kullanild~gi durumlann niteligi farkh ise nice- 
ligi de farkli olacagi iqin kullamm alanlan ortugmez. Bu durumda da 
yine x yapisi yalanci eg degerdir. 

Bu qaligmada, yap1 eg degerligi ve yalanci eg deger yapllar 
haklunda yukanda bahsedilen durumlar ornekler uzerinden incelene- 
cektir. 

Sozciik Slkllglnln 0nemi 

Ednan KARADUZ 

Her bireyin soz varliginin temelini dilin anlarnli ve gorevli bi- 
rimleri olan sozciikler olugturur. Bireylerin diigunme ve ifade etme 
gucii sahip olduklan kavramlann nitelik ve niceligiyle sinlrlidir. Bu 
yuzden yaptigimz aragtlrma ~ocuklara kazandinlan sozciiklerin nitel 
ve nice1 yonden aragtinl~p tasvir edilmesine dayanmaktadir. Bu arq- 
tirma, ~ 0 ~ ~ k l a n n  dil geligimlerinin incelenmesi ve bu alanda yapilacak 
aragtirmalara kaynak olugturmasi bakimndan onem tagimaktadlr. 

Aragtirmamzla ilko@etim okullannin son sinifinda bulunan 
ogrencilerden 148 ogrencinin yazili anlat~m sinavinda kullandlgi soz- 
ciiklerin say1 ve sikligi tespit edildi. Sozcuklerin siklik sayinn, bu 
aragtmna iqin ozel olarak hazirlanmg Turkista 1.0 ad11 bilgisayar 
progrmyla gerqeklegtirildi. Bildirimizde slklik qaligmaslnin yapildigi 
bilgisayar programnin qaligma sisterninden ve ozelliklerinden bahse- 
dilecektir. 

Yapilan aragtirmayla qocuklann butun sozcuk turlerini ne ka- 
dar sikl~kta kullandiklan tespit edildi. MeselB, isirnlerden arkadag 
134, insan 103, kijy 80 defa; fiillerden git 141, gel 49, sev 33 defa; 
sifat gorevindeki sozcuklerden bir 373, her 76 defa; zamirlerden ben 



198, biz 112 defa; zarflardan cok 196, sonra 142 defa; baglaqlardan ve 
303, dalde 77 defa kullanilmghr. Unlemlerin ise qok az kullanildi@ 
tespit edilrnigtir. Deyim, terim, mecaz ve benzetmeler de qok az kulla- 
nilmgtlr. Aragtlrmamzda sozcuklerin slklik durumunun anlarm yo- 
rumlandl. ~grencilerin en sik kullan&klan sozcukler, onlann kavram 
dunyalanni, dil yapilanni ortaya koymak bakirmndan onem taglr. 

~ ~ e n c i l e r i n  isimlerle bilgi birikimleri, ne tiir varliklan tam- 
diklan, sifatlarla betimleme gucu, deyimler ve terirnlerle bilgi ve kul- 
tiir diline ne derecede yalun olduklan, yaptlklan benzetme ve mecaz- 
larla dilin estetik yaninl hangi seviyede kullandiklan olqulmugtiir. 

Cocuklann kullan&klan sozciiklerin sikligi, onlann kavram 
dunyalanni da yansitmaktadlr. Kavram dunyasi, geqirdikleri ogrenme 
yagantilanyla birlikte sosyo-ekonornik ve sosyo-kulturel durumlann- 
dan kaynaklanmaktadir. Yapilan aragtirmada ogrencilerin kullandlkla- 
n butun sozcuk turlerinin kendi iqinde de tasnifi yapilarak kullandlkla- 
n kavramlann tasviri bir goriintusu ortaya kondu. 

S~klik qaligmalan her yagta ve her seviyedeki bireylerin dille- 
ri ile edebiyahn birqok turiinde ortaya konmug eserlerin dillerindeki 
sozcukler iizerinde gerqeklegtirilebilir. 

Belirtisiz Nesnenin Soz Dizimindeki Yeri ~zerine  

Leyll KARAHAN 

Cumle ogeleri, soz dizimindeki yerleri balumndan bazi gene1 
egilimler yaninda anlam degigikligine sebep olabilecek bir esneklige 
sahiptir. Yer degigtiren bir oge, bazen ozel bir anlam vurgusuna igaret 
eder, bazen de cumlenin anlarmni tamamen degigtirir. Soz dizimindeki 
bu esneklik, Turkqenin anlatim irnk2nlmni genigleten onemli bir 
ozelliktir. 

Cumlenin temel ogesi olan yuklemin sonda bulundugu, ancak 
qegitli sebeplerle yerinin degigebilecegi hususuna butun Turkiye Turk- 
qesi gramer kitaplannda yer verilir. Ayni gramer kitaplannda cumle- 
nin bir bagka ogesi olan belirtisiz nesnenin sadece yuklemin yaninda 
bulunabilecegi, yuklemle belirtisiz nesne arasina birtaklm edatlar 
diginda bagka bir oge giremeyecegi ifade edilir ve bu "gene1leme"nin 
istisnalanndan soz edilmez. 

Tarihi metinleri inceledigimizde goriiyoruz ki akuzatif eki ta- 
gimayan nesneler, genellikle yuklemin yaninda yer alsalar da qegitli 
belirtme unsurlanyla anlamca "belirli" h5le getirildiklerinde yuklem- 
den uzaklagabilmektedir. Bu nesneler, gekilce "belirtisiz" nesne gibi 



goriinmelerine ragmen anlamca "belirli" nesnelerdir. Bunlardan bagka 
gerek tarihi metinlerde gerekse bugiin Turkiye Turkqesinde hiqbir 
belirtme unsuru almadigi bade bazl ozel yapilar iqinde yiiklemden 
uzaklagan belirtisiz nesneler de bulunmaktadir. Yani "yuklemle belir- 
tisiz nesne arasina birtalum edatlar dlginda bagka bir oge giremez" 
genellemesinin de istisnalan vardir. Bunlar uzerinde yeterince durul- 
marmgtlr. Her istisnanin bilinen veya bilinmeyen bir sebebi oldugu 
muhakkaktir. 

Bu bildiri, belirtisiz nesnelerin yuklemden uzakla~ma sebep- 
lerini tarihi ve bugunku metinlerden tespit edilen orneklerle inceleme- 
yi arnaqlamaktadir. 

Yeni Tiirk Harfleriyle Turkqe ogretimi ve Ataturk 

3 Kaslm 1928 tarihinde kabul edilen Latin esasli Yeni Turk 
Alfabesi Turk dilinin rnillilegmesi ve ogretimi konusunda onernli bir 
adlm olmugtur. Turkqe, mantlgina, gramatikal yapisina ve ozellikle 
fonetigine uygun dugmeyen Arap harflerinden ve beraberinde getirdigi 
Arapqa ve Farsqa kelimelerden, gramer kurallanndan kurtulmu~ (en 
azindan bir lusmndan) ve milli bir yap1 kazanmaya baglami~tlr. 

Arap alfabesini terk etmek, egitimin ve egitim dilinin rnilli- 
legmesine onemli olqude katklda bulunmugtur. 

Once yeni Turk alfabesinin ogretimi, ardindan bu harflerle 
Turkqenin ogretimi ve daha sonra egitim-oBetimin Tiirkqe ile veril- 
mesi iqin devletin bazi kurum ve kuruluglan uygulamaya yonelik 
kararlar almlglardlr. ~zellikle Talim ve Terbiye Kurulunun aldlgi 
kararlar, bu kararlann uygulanmasl, uygulayici birimlerin olugturul- 
masi, ulke genelinde egitim ve ogretim seferberliginin baglatilmasi 
Tiirk egitim sistemi iqinde Turkqenin ogretimine verilen onemin gos- 
tergeleri olarak kabul edilebilir. 

Turkiye Curnhuriyeti Devleti'nin kurucusunun bizzat ogret- 
men gibi kendini sorumlu tutmasi ve bu baglamda yurt gezilerine 
qikmasi, okul ziyaretlerinde bulunmasi ve okullarda Turkqe/edebiyat 
derslerine girmesi; Talim ve Terbiye Kurulunun bazi kararlan ve 
kararlar qer~evesinde emirleri uygulamak uzere okullara gondermesi; 
ogretmenlerin bu konuda formasyonlann~n artinlmasi iqin qaligmalar 
yapilmas~; ders kitaplann~n haz~rlatilmasi Turk~enin ogretimi konu- 
sunda onem arz eden geligmelerdir. 

Biz bildirimizde, Tiirkqenin ogretimiyle ilgili yavanan geliv- 
meleri belgelere dayanarak anlatmaya qaligacaglz. 



Tuvacadaki Akrabahk Terimlerine Dair 

L Y U ~ O V  KARA-OOL 

Tuvacanln ozelliklerinin ve akraballk terimlerinin sistemlegti- 
rilmesi ve tahlili gosterdi ki diger Turk dilleri gibi Tuvacada da akra- 
balik sistemi temelinde akrabalik iligkilerin karakter ve derecesini 
birbirinden aylrt eden gu belirtiler yatmaktadir: a) kan bag1 veya evli- 
likle gelen akrabalik; b) bir veya farkli (yukselen/alqalan gobek - ebe- 
veyn nesli, evlPtlann nesli, kendisinin nesli vs.) nesillere mensubiyet; 
c) akrabalik baglnin yalunllk derecesi -duz (ebeveyn-~ocuk) ve yan 
(erkek ve luz kardeglerden baglayarak amcaogullan/luzlar, amca-hala 
vs.); akraba iligkilerinin yonu (baba tarafdanne tarafi); d) degi~kenin 
cinsiyeti (babalanne, erkek kardegkz kardeg vs.); e) degigkenin gore- 
celi yay (agabeylini, buyuk kayin biraderkuquk kayin birader vs.); f) 
kayinlmnin cinsiyeti (kaym babalkayin ana vs.). 

Bahsi gegen ayinci belirtilerin gegitli akraba terimlerinin olu- 
gumundaki katlusi aynl degildir. MeselP, kayinlmnin cinsiyeti ancak 
kaylnlarla ilgili terimlerde dikkate alinlr, kan bag1 akrabahginda ge- 
qerli degildir. Diger bir belirti olan degigkenin cinsiyeti buyuk erkek 
ve hz kardegleri ayirt etmede rol oynarnaktadir (alu "agabey", ugba 
"abla"), ancak (eski Tiirkgeden farkl~ olarak) Tuvacada bu belirti ku- 
quk kardeglere iligkin notrlegmigtir: duiima "kuquk erkek kardegkuguk 
luz kardeg" (krg. eski Tiirkqe ini "kiiqiik erkek kardeg", siiiil "kuquk 
kiz kardeg - DTS, 210, 500). 

Tiirk Dilinde $art11 Birle~ik Ciimle ve Nevayi'nin 
ikinci Divamnda Sarth Birle~ik Ciimleler 

Turk dilinde gartli birlegik cumlenin en eski orneklerini ilk 
yazlli metinlerimiz olan Orhun Abideleri'nde gormekteyiz.' -sar, -ser 
dilek-gart kipi ekine sahip bir yuklemle kurulan bir gart cumlesi ile bir 
as11 cumlenin birlegmesinden olugan, as11 cumlenin hareketinin ortaya 
glkmasini, gart ciimlesinin hareketinin gerqeklegmesi gartina baglayan 
bu cumle tipi, Turk dilinin as11 birle~ik cumlelerinden biridir. 

$art11 birlegik cumle Turkgenin tarihi devirlerinde ve bugun- 
ku Tiirk lehge ve givelerinde k~llanilmaktadir.~ Bu cumle gegidinde 
$art ciimlesinin yiiklemi dilek-gart kipinde qekilmekte ve gekil eki 
olarak "-sa, -se" kul~anilrnaktadir.~ 



"-sa, -sew ekiyle ilgili yap~lan aragtirmalar bu ekin iglevlerini 
ortaya qikmStir .4  

Son baz~ aragtirmalarda "-sa, -se" ekiyle yapzlan gekillerin 
kiplerden ~ o k  gerundium eklerine benzedikleri i ~ i n  bu ekin Jiil ~ e k i m  
ekleri araszndan ~zkartzlarak gerundium ekleri araszna alznmaszna 
dair goriiglerde ortaya pkmgt~r.5 

-sa, -se ekinin $art gerundiumu olarak degerlendirilip, gerun- 
dium ekleri araszna alznmasz, bu ekle tegkil edilen yuklemlerle mey- 
dana gelmig birliklerin cumlede zarf olarak goriilmesi, (As11 Jiildeki 
hareketin ger~eklegmesini garta baglayan zag-fiiller: -sa: Sorulan 
sorulara do& cevap verebilsen tercih Sanszn ~ r t a r . ~ )  Turkqede gartli 
birlegik cumlenin yapisini tartigilir hgle getinnig durumdadlr. 

Bildirimde bu konuya aqiklik getirmek iqin Nevayi'nin 11. di- 
vanindaki -sa, -se ekiyle kurulan cumlelerin diger zarf-fiil ekleriyle 
kurulan cumlelerden farkli olup olmad~klan konusundaki tespitlerimi 
sunacagim. 

' "Uze tengri basmasar, asrayir telinmeser, Turk budun, ilingin 
toriingin kim artatl (udap erti)", Kultigin d. 22 

Metin KARAORS, "Tiirkiye Tiirk~esi Azerbaycan Tiirk~esi ve Ka- 
zak Tiirkcesinin Birle f ik Ciimle Bakrmlndan 
Karplaytzr~lmas~" Bildiri, VII. Milletler Arasl Tiirkoloji Kongresi 8- 12 Kasim 
1999, Istanbul Universitesi Tiirkiyat Ara~tmna Merkezi 

3~uharrem ERGIN, Turk Dil Bilgisi, 1stanbul2000, &: 487-490, &: 
702, Zeynep KORKMAZ, Tiirkiye Turkgesi Grameri, TDK, Ankara 2003, s: 
676-690 

Kemal ERASLAN, "-Sar, -Ser him$il Ekinin Yapst ve Fonksi- 
yonlan ", Hasan Eren Armagan~, TDK, Ankara, 2000 s: 92-126 

Giirer GULSEVIN, "Tiirkqede -Sa $art Gerundiumu ~ z e r i n e  ", 
TDK, S: 467, Ankara, Kasim 1990, s: 276-279. 

Zeynep KORKMAZ, age: s.1042 

Tiirkiye Tiirkqesinde "Olma" Bildiren Eylemler 
Bir Terim 0nerisi: "Olgan Catr" 

H. 0mer KARPUZ 

Tiirkiye Turkqesindeki eylemleri konu edinen ve ele aldiklan 
dilbilgisi konulan arasinda eylemlere de yer veren yayinlarda eylemler 
genellikle etme, yapma, l u lmah l t~  ve olma/olug iglevlerinden soz 
edilerek degerlendirilirler. Bunlardan etme, yapma ve lulmalluhg 
bildiren yalin tabanli eylemler, qau konusunda ozneleri balumndan 
etken qati kapsamnda gosterilirken nesneleri balumndan geqigli veya 



geqigsiz olarak aynlabilmektedirler. Olma bildiren yalin tabanli ey- 
lemler de ozneleri balumndan ya yanliglikla etken qati kapsamnda 
degerlendirilmig ya da deginilmeden geqilmigtir. Kimi araghncilar 
bunlann olug bildirdigini ozellikle belirtirken qati adlandirmasinda 
sikinti yaganmaktadu. Kimi aragtirmacilarsa onlann edilgen qatili 
oldugu goriigundedirler. Olma bildiren yalin tabanli eylemlerin etken 
qatlda gosterilmesi ne kadar yanligsa edilgen qatida gosterilmesi de o 
kadar yanligtir. Bu kangiklik hem etkenlik iglevinin hem de edilgenlik 
i~levinin tam olarak anlagilmamasina hatta yanlig anlagilmasina neden 
olmaktadir. Turkqedeki olma bildiren bu eylemlerin sayisi etme, lulma 
ve yapma bildiren eylemler kadar olmasa da kullanim balumndan en 
az onlar kadar onemlidirler ve sikqa kullanilmaktadirlar. Bunlar, bit-, 
bik-, tut-, $a?-, sol-, acik-, kabar-, sizla-, kork-, aksa-, adam 01-, vefat 
.et- eylemlerinden de anlagilabilecegi gibi yalin, turernig ve birlegik 
eylem yapilannda olabilmektedirler. Cat1 balumndan yaganan soru- 
nun qozumu iqin bu eylemlere "olgan" qatili eylem denilmesini oneri- 
yoruz. 

Gazneliler Donemi Turk Kulturu ve Tiirk Dili 
~zer ine  Du~unceler 

Ahmet KARTAL 

Gazneliler, bugunku Afganistan'da kurulmug ve daha soma 
h~zll bir gekilde Horasan, Harezm ve Ian'i  h&rniyeti altlna alarak, 
Kuzey Hindistan topraklmna kadar geniglemig ilk Musluman Turk 
devletlerindendir. Bu donemde Fars dili ve edebiyat~, buna bagli ola- 
rak Farsqa giirin geligmesinde Turk as1111 sultanlar ile Farsqa giir soy- 
leyen Turk asilli gairlerin biiyuk rolu olmugtur. Sairleri destekleyerek 
Farsqa giirin geligmesinde onemli rol oynayan Turk asilli hanedanlar, 
sultanlar ve soyledikleri Farsqa giirlerle Farsqa giirin hem olugmasinda 
hem de geligmesinde onernli yere sahip Turk asilli gairler haklunda 
ozellikle Farsqa eserlerin bu edebi dili konugan rnilletin kultiir ve 
edebiyat hazinesi olarak goriilmesinin sonucu, "o donem giirinin ta- 
mamen Iran edebi zevkini yansittigi", "o donem giirine Fars kulturii- 
nun h&im oldugu", "Turk hukumdar ve gairlerin, Acem kulturiinu 
benimseyip onu yaymaya ve yagatmaya qaligti$" ve "~ranlilagtiklan" 
gibi ger~egi yansitmayan bazi goriiglerin gene1 kabul gordiigii bilin- 
mektedir. Yine bu baglamda bazi 1ranli araghrmacilar da Gaznelilerin 
Fars~a giir soyleyenlere gosterdikleri ilginin izahini, "yerlegik kiiltiire 
boyun egmek hatta Farslilagmak durumundaydilar" geklinde yapmak- 
tadirlar. Oysa bu hukumler, asla dogru olmayip hiqbir ilmi esasa da- 



yanmamaktadlr. Sadece bat111 mustegrikler ile Iran11 aragtlrmac~lann 
Tiirklere kargl subjektif balu? aqilann~ yansltmasl balumndan mani- 
dardlr. Cunku Gaznelilerde gerek gairleri gerekse fazillan koruyarak 
onlara deger vermek devlet yonetimi adabmdandi. Bu, herhangi bir 
mill? fikre hizmet iqin degil, sirf hukumdarllk icaplanndan oldugu iqin 
y apllrmgtir. 

Gazneliler doneminde Iranlllara ait eski eserleri ihya etmeye 
tegebbiis edilmedigi gibi, Kerramilere kargl taassup iqerisinde bulunan 
Gazneli Mahmud, 1ran'a ait eslu eserleri ihya etmeye kargi al&asiz 
olmug ve boyle bir geyi hayalinden dahi geqirmemigtir. Gazneli sultan- 
lan asla Iranlagmamglar, Iran kulturiinu benimsememigler, yayma 
gayretinde olmarmglar ve yeniden ihya etmek iqin qaba gostermemig- 
lerdir. Bil5kis kendi kirnlikleri ile Karahanl~ doneminden itibaren 
olugmaya baglayan Turk-IslBm kulturiinu muhafaza etmiglerdir. Nite- 
kim Gazneliler doneminde yazilan Farsqa giirlerde, kahramanlik ozel- 
likleri ve giizellik vaslflan etrafinda sik sik "TurYe, qegitli Turk han- 
lanna ve soylanna, Turk gehirlerine yer verilmigtir. Bagta Gazneli 
Mahmud olmak uzere Gazneli sultanlar, v&sleri ve onlann devlet 
adamlan oviilurken kullanilan hitaplann, tavsiflerin ve ifadelerin ta- 
mamen Turklerle, onlann kahramanhklanyla, din? heyecanla, halifeye 
saygl ve Sunniligi gozetmekle dolu oldugu goriilmektedir. Aynca fran 
tarihine ve mitolojisine ait kahramanlann Turk sultan ve devlet adam- 
lan karg~sinda deger verilmedigi de miigahede edilmektedir 

Aynl donemlerde hukum siiren Karahanlilar doneminde yazi- 
lan Turkqe eserler, Gaznelilerde de Tiirkqe eserlerin yazllrmg olabile- 
cegi intibalni vermektedir. Gazneliler doneminin en buyiik i i ~  kaside 
gairinden bin olan ve 43211040 yllinda vefat eden Meniiqihfi'nin di- 
vanlnda yer alan bazi beyitler, fsllmiyet sonrasl Turkqe giirle ilgili 
igaretler vermektedir. Aynca Gazneli ordusunda bulunan Turk kabile- 
leri arasinda Bgiklann (saz gairleri) bulundugu da bilinmektedir. Bu 
durum Gazneliler doneminde Tiirkqe ve Oguzca giirler soylendigini 
aqlk ve net bir gekilde gostermektedir. 

Tiirkqe ve Mogolcada Soru 

Yavuz KARTALLIOGLU 

Turkqe ve Mogolcada soru kategorisi, soru kelimeleri veya 
kelime kok ve govdelerinden sonra getirilen bazi eklerle yapilmakta- 
dlr. 1ki dilde de curnlelerde soru kelimeleri yoksa, Turkqede soru ka- 
tegorisi -rm, -mi, -mu, -mu ekleri ile; Mogolcada ise -yy, -yy, -my, - 
my ekleri ile yaplhr. Eger ciimlede soru kelimeleri varsa Turkqede 



SON anlanu vermek iqin bagka bir ek kullanilmaz. Mogolcada ise soru 
kelimeleri ile birlikte mutlaka -63, - ~ 3  ekleri kullanlhr. Iki dilde ekle- 
rin kullanim ozellikleri goyledir: 

a. Her iki dilde de kelimeden ayn yazilir. 
b. Mogolcada mutlaka cumlenin sonunda yer alirken Tiirkqede 

bazen curnle iqindeki bir kelimeden sonra da getirilebilir. 
c. Mogolcada ciimlede soru kelimesi bulunsun veya bulunmasin 

mutlaka soru eki yer alir. Turkqede ise cumlede soru kelimesi varsa 
soru eki yer almaz. 

q. Her iki dilde de qok gekillidir ve dil uyumuna girer. 
d. Mogolcada konugma dilinde soru kelimesi varsa, soru eki dugii- 

riilebilir. 

Uygur Tiirkpsindeki "La" Edah ~zerine  

Mahmut K&$GARLI 

Turk dilinde gene1 olarak mevcut oldugu gibi Uygur Turkqe- 
sinde de qogunlukla isimden fiil ve bazen fiilden fiil yapan (la, le) 
ekinden bagka, fiillere ve isimlere eklenerek edat gorevini yapan bir 
(la) elu mevcut bulunmaktadir. 

"la" ekinin tarihi gelivme seyrine baluldiginda eski devir, orta 
devir, yeni devir ve Cagdag Uygur Turkqesinde goriilmektedir. Birqok 
Turk lehqesinde hiq goriilmeyen bu ek, ozellikle Cagdag Uygur Tiirk- 
qesinde daha yaygin bir biqimde kullanilmaktadir. 

Cagdag Uygur Turkqesindeki "la" eki kuvvetlendirme edatla- 
nndan biri olup bu ek curnle iqerisinde qegitli fonksiyonlarda gorev 
y apmaktadir. 

Eski Uygur Tiirkqesi metinlerindeki "Anqu", "Munqu" keli- 
melerine eklenerek yardlmci ses a l m ~  "u" zarf fiil ekiyle 
"anqu+la+yu", "munqu+la+yu" geklinde goriilen ve "o kadar" "bu 
kadar", "boylece", "bunun gibi" manalanni ifade etmede onemli gorev 
alan "la" ekinin bugunkii Cagdag Uygur Turkqesindeki qegitli fonksi- 
yonlann~ incelemek, qagdag Turk lehqelerinin aragtinlmasi ve ogre- 
nilmesinde biiyiik onem tagimaktadir. 

"Bugunku Cagdag Uygur Turkqesinde "la" eki agag~daki 
fonksiyonlarda gorev yapmaktadir: 

1. Eklendigi kelimenin manasini kuvvetlendirmek iqin, 
2. Bir hareketin sonunda ikinci bir hareketin hemen bagladigi- 
ni ifade etmek iqin, 
3. Bir hareketin aniden, birdenbire, qok qabuk cereyan ettigini 
gostermek iqin, 



4. Bir hareketin zorluklarla, buyiik qabalarla yap~ld~gini be- 
lirtmek iqin, 

5. Cumlede "yaln~z" ve "fakat" manaslni ifade etmek iqin, 
6. Cumlede "bu kadar", "gu kadar" gibi ifadeleri vermek iqin, 
7. Cumlede "bununla beraber", "ondan bagka" "aynca" gibi 

anlamlan bildirmek iqin, 
8. Curnlede "gu an", "gu zaman", "hemen", "gu vakitte" gi- 

bi zaman kavramlann~ ifadelemek iqin kullanilmaktadir. 

ikinci Diinya Savaqi'ndan Sonra Giiniimuze Kadar Makedon- 
ya'da Yayimlanan Turk~e Dil Bilgisi Kitaplari 

Fahri KAYA 

Ikinci Dunya Savagi'ndan sonra Makedonya'da Turklerin 
yagadigi kent ve koylerde Turk okullan aqildi. Okullann aq~lmasiyla 
iki, qok onemli sorun ortaya gkti. Biri Turk okullannda qahgacak 
ogretmenleri bulmak, otekisi de ders kitaplan haz~rlamak. Makedonya 
Turkleri aras~nda ayd~nlan sayisl az oldugundan dolayi ogretmen 
kadrosu devletin aqtigi iiq aylik pedagoji kurslanyla saglanmaya bag- 
ladi. Ama okullara ders kitaplan saglam gok daha zor oldugu. Yugos- 
lavya Dernirperde iilkesi oldugundan Turkiye'den ogretmen kadrosu 
aramak oldugu gibi kitap beklemek veya getirmek imkansizd~. Bunu 
iyi bilen bir avuq aydin, ozel olarak iki diinya savagi arasinda Turki- 
ye'de ogrenim gormek olanagina sahip birkag kigi, yureklenerek Turk 
okullannin ders kitaplanyla ilgili sorunu qozmeye bagladi. 

Simdiye kadar yaylmlanan dil bilgileri haklunda lusaca bir 
degerlendirme yapmak gerekirse, bagta bunlann Makedonya Egitim 
Bakanligi, Egitim Kurumu taraf~ndan ongoriilen ders plan ve progra- 
mna  gore haz~rlandiklanni soylemek gerek. Programlarda ise, ses 
bilgisine sozcuklerin yapisma, adlara, zarnirlere, zarflara, sifatlara, ad 
durumuna, tak~lara baglaqlara, basit ile birlegik olmak uzere, cumle 
yapisl ve bunun ogeleri gibi temel dil bilgisi kurallanna agirl~k veril- 
mektedir. 

Her geye ragmen Makedonya'da yayimlanan bu dil bilgisi 
kitaplannin, evlerinde ve sokakta konugulan Turkqe ile okullanndaki 
Tiirkqe aras~nda silugtmlmg ogrencilerin dillerini geligtirmek aqlsln- 
dan buyuk rol oynadiklan yads~namaz. Makedonya'da Turk okulla- 
nndaki ogrenciler iqin hazirlanan dil bilgisi kitaplanndan bagka Turk- 
qeyi ogrenmek isteyen Makedonlar iqin de ayn dil bilgisi ile sozliikler 
var. 



Derleme Sozliigii'ndeki Bazi Kelimelerin Kaynas Haklunda 

Zeki KAYMAZ 

Tiirkiye'de Hulk Agzzndan Derleme Sozliigii (C.1-XI, A-Z, 
Ankara 1963-1979); (C.XI1, Ek-I, Ankara 1982) Turk Dil Kurumu 
tarafindan yayimlanan ve Turkiye Tiirkqesinin agizlardaki soz malze- 
mesini ortaya koyan anlt bir eserdir. 

Derleme Sozliigii'nde belli yerlerden ve tek bir tanikla verilen 
bazi kelimeler dikkati ~ekmektedir. Bu bildiride bu tiir kelimeler ele 
alinarak, bunlann diger kelimelerden aynldigi nokta uzerinde durula- 
caktir. 

0rnegin : darayli: At. Veli'nin daraylisi qok guzel. (Genek- 
Mugla) DS IV, D, 1367). Darayli, Ahmet Caferoglu'nun Anadolu 
Agzzlarzndan Toplamalar ad11 eserinde Mugla'nln Kavaklidere ilqesi- 
nin Genek (Mentege) ad11 yerlegim biriminde kalayci esnafimn konug 
tugu kalayci diline ait bir kelime olarak goriilmektedir. Kelimenin 
geqtigi ornek curnle de goyledir: Yav~ak, dareyliyi ovat, yanbol kos 
edecek (Cocuk, katin kaqir, memur alacaktlr.) Zekli Eroglu'nun Mug- 
la Tarihi'nde ise kelime dareyli: katir olarak aqlklanmgtir. 

Cige (IT): Ev. (Cepniler-Ballkesir) DSIII, C-C, 962) 1zmir 
Bergama ilqesinin Pmarkoy, Narllca, Tepekoy ve Yalnizev koylerinin 
ahalisi ve Balikesir bolgesinde yerlegmi~ bir grup, Cepni'dir. Cepniler 
arasinda konugulan gizli dilde age, gga, ava sozleri "ev" demektir. 
Czvaya halandzmza, payllklar. (Eve getirme, agmr.) cumlesinde bu 
anlamdadir. 

Goriildugu uzere, Turkiye'nin qegitli bolgelerinde konugulan 
ve "gizli dil" olarak tanirnlanabilecek dilin kelimeleri Derleme Sozlii- 
gii'ne girmigtir. 

Bildirimizde bu tur bahar, bingig, geder, gezem, karaman- 
a ,  mazin, payhk, pirim, tuna, yemenegi vb. kelimeler ele alinacak 
ve "gizli dil" malzemesinin Anadolu aglzlan iqerisindeki yeri uzerinde 
de durulacaktir. 

Birinci Turk Dili Kurultayi'ndaki "Tezler- Muzakere 
Zabit1an"na Gene1 Bir Balu~ 

Osman Kemal KAYRA 

Birinci Turk Dili Kurultayl 26 Eylul 1932 ile 5 Ekim 1932 ta- 
rihleri arasinda Dolmabahqe Sarayi'nda toplandi. 238'si muallim, 60'1 
mebus, 47'si muharrir, 40'1 fakiilte ogrencisi, 39'u mudems ve diger 



meslek gruplanndan olmak uzere yaklaglk 680 kiginin katlldlgl ve 
Turk dili iqin qok onemli hamlelerden biri olan bu Kurultay'da gu uq 
madde goze Garpar: 

1. Turk dilinin mengei, 
2. Turkqenin y abancl kelimelerden anndinlmas~, 
3. Turk diline Turkluk guuru ve idealiyle yaklagilmasi. 

Bu bilimsel toplantl teknik aqidan incelendiginde ise gu mad- 
delerin one ~iktigl goriilur: 

1. Eski metinlerin okunugundaki hatalar. 
(Oguz Kagan Destani, Kokturk ve Uygur metinleri.) 
2. "u-", "tiike-" gibi fiillerle tiv, ogan vb. kelimelere ait go- 

riigler. 
3. Osmanli ve Cagatay Turkqelerine ait degerlendirmeler. 
4. Ekler ve kokler meselesi. Yaplm ve qekim eklerine ait 

goriigler. MeselQ -giq ve -slg 1 -sig eklerinin "kug" ve "su" kelimeleri 
gibi gosterilmesi. 

5.  Tevrat'ta geqen bazl kelimelerin Arapqadaki kullamhgla- 
nyla Turk~e  bazi kelimelerin ili$kilendirilmesi. Meselg israfil- Serafi- 
el; Mikiil-Miklel gibi buyuk melek adlanndaki "el" parqaslnin Turk- 
~edeki  "el" den geldigi iddia edilir, ama bu kelimenin aslinln "elig" 
oldu@ vurgulanmaz. 

6. ~zellikle Divan Edebiyatinln dil ve muhteva olarak 
Turkqeye zarar verdigi vurgulanlr. Yine 1800'lu ylllarda Osmanll 
cografyasinin bir parGasl olan ban topraklara balug ve buna dayall 
olarak N. Kemal'in Vaveylb'si elegtirilir. 

Kurultay'da bilim, siyaset, asker, yonetim, hariciye sinlfiyla 
halk birlegerek dile genig qapli bir balug aqlsl ortaya koyulur. 

A~ina  ve Azerbaycan 

Bizim "Azerbaycan dilinin tarihi" (Baku, 2003) kitabinin 
meydana qlkmaslni gartlandiran arnillerden biri dunya tarihinin verdigi 
faktlar ve arkeoloji materyaller esaslnda insanln yer uzerine o n  As- 
ya'dan yaylldiginl hatlrlatmak idi. Bu cehetin duzgiin derk olunmasi 
ile dunya tarihinin tetkikine dair birqok yanlig konsepsiyalar tabii 
gekilde oz ehemmiyetini yitirmig olur. Biz hemin ideya esaslnda Turk- 
lerin gerqe, gimala ve qerbe o n  Asya'dan yaylldlglni bir daha farklag- 
tmmg olup. Beger tarihi aydln gekilde subut eder ki, miqrasiyalar 



mezolitde o n  Asya'dan ve Araliq denizi hudutlanndan baglamg, insan 
yeryuzune Avrupa'nin, Afrika'ntn ve Asya'nin qovugdugu bu arazi- 
den y ayilmgtir. Sonralar eks miqrasiyalar da olmugtur. 

Bu yazida bizim maksadimz biiyuk Turk Hakanl~g~nin esasi- 
ni qoymug "500 Agina ai1esi"nin mengeyini, Altay'a haradan geldikle- 
rini aragt~rmakhr. Bunun uqiin Lev Qumilyovun "Qedim Turkler" 
eserindeki faktlan o n  Asya - qedim Azerbaycan tarihi materyalleri ile 
tutugturmali olduq. 

Agina Ordosdan qerbde, Xuanxe ve Nangan qaylan arasinda 
(gimali Cinde) yerlegen Xesinin h%imi, hun knyazi Mugana tabe 
olmug, 439. ilde tobalar (qinliler) hunlara galip gelerek Xesini Vey 
imperiyasina birlegtirende knyaz Agina "beg yuz aile" ile jujanlann 
yanlna qaqmg ve Altay daglannin cenubunda meskunlagarak bir qeder 
irticaci tayfa olan jujanlar uqiin demir emal etmeye baglamgtir. Qisa 
desek, en pis Turk asihligini Gin asilili@ndan ustun tutmuglar. Bu 
tayfa Gin menbelerinde tu-kyu adlanir, Turkqe tiirkut geklinde olmug- 
tur. Muellifin fikrince, bu ad1 onlara Altay'a koqenden soma vermig- 
ler. Lev Qumilyovun turkutler haklunda esas muddealanndan bizim 
uqun maraqli olanlar agagidakilerdir: 

Tiirkutler Altay'a gelene kadar monqol dilinde dan~girdilar, 
100 il erzinde Turk muhitinde dillerini deyigtiler; tiirkut sozundeki - 
ut cem gekilcisi monqol gekilcisidir; Xeside turkutun d a i l  oldugu hun 
tayfalannin knyazi Mugan titulu dag~yird~, sonralar agina hdkimleri de 
bu titulu dagimglar - bu titulu onlar monqollardan menimsernigler; 
agina efsanesinde aginal~lann "qerbin qerbinden geldikleri" eks 
olunmugtur - bunu Qumilyov bir meqamda Attilanln hereket yolu - 
Bizans etrafi ile baglamak istese de, ozu bu fikirden imtina etmigtir; 
tiirkiitler gig papaq qoyurdular; turkutler Altay'in aborigenlegmig 
Turkleri aras~nda bir damladir; onlar yerli tayfalarla mukayesede daim 
qagqznlar, kQeriler adlanmgtir vs. 

1 Budist Turkqe Eserlerdeki Deyimler ~zerine  

Magfiret KEMAL 

Bu bildiri Budist Turkqe eserlerden derlenen gene1 deyimler 
iizerindeki bir deneme incelemesi olup soz konusu deyimlerin meyda- 
na gelme sebepleri ile semantik anlamlan uzerinde durulacaktir. 

Deyimler her dilde oldugu gibi Turkqede de aynca onemli 
aragtirma konulanndan biridir. Ozellikle Budist Turkqe metinlerde 
ortaya q i h g  deyimlerin hem Turk kultiirii hem de Budist kulturiinu 
iqinde bannd~ran qegitli biqimler sergilemesi onlann incelenmesi ge- 



rektigi kanaatini guqlendirmektedir. Caligmamzda deyimlerin Turk- 
qede asllnda var olan ve h2ll kullanilmakta olanl kahplagmg biqimleri 
ile sadece Budist Turkqe rnetinlerde goriilen biqimlerinin tespitine 
dayanarak Budist kulturiinu yansitan deyimlerin Turk Budizmi ve 
qeviri konusu ile olan ili~kisi uzerine dikkat ~ekilecektir. omegin, 
Budist Turkqe metinlerde gordugumiiz yo1 az- "yolunu gaglrmak", ti1 
sal- "kufur etmek" gibi gunumuz Turk lehqelerinde genellegmig ve 
hl l l  kullanllmakta olan deyirnlerin yanl sira Budist Turkqe metinlerde 
qok sik kargilagtlglmlz tugum tut- "dunyaya gelmek" ve koqiil orit- 
"goniil yiikseltmek" koqiilinta yiigarii bol- "gonlunden yukselmek" 
("ortaya q~kmak" anlarmnda) gibi pek qok deyimin sadece Budist 
Turkqe eserlerde goriildugu saptanmakta ve bunlann Budist kulturiin 
uriinu oldugu dugunulmektedir. 0 te  yandan yukanda gosterilen de- 
yimlerin degigik biqimleri qeviriye ternel olan kaynak dillerdeki bi- 
qimlerinden de kaynaklanmg olabilir ve "qeviri deyimler" denilebilen 
deyirnleri meydana getirmig olabilir. Bunlar bildirirnizde ele alacagi- 
m z  esas konulardlr. Bunun yani sira, qallgmamzda idrak dil bilirnine 
bagli olarak deyimlerde goriilen anlarn hadiseleri metafor olayl aqlsm- 
dan da degerlendirilmeye tiibi tutulacak ve deyimler anlam balumn- 
dan Turk ve Budist kiilturii ile birlegtirilerek analiz edilmeye qallgila- 
caktlr. 

Dilin Evrenselligi YSniinden 'Atasozleri' ve '0liim ilinlar~' 

Aytekin K E S ~ N  

Dil, insanlar arasi iligkinin bir uriinu ve insana ozgu eylemle- 
rin bir sonucudur. Eylem dugunce ile bidmlenir ve dil ile aktanhr. 
Dile yansiyan dugunce ise qozumlenebilir ve degerlendirilebilir. Bu 
degerlendirme ve qozumlerne igi gunumuzde, diger insan bilimlerinin 
verilerini de kullanarak dil bilimi ile yapllmaktadlr. 

Tiirkqe ve Almanca yap1 ve akrabalik iligkileri apslndan 
farkli dil gruplan iqinde yer allr. Bu qaligmada her iki dilin dil kulla- 
nimndaki ortakllklan, seqilmig metin turii orneklerinde gosterilerek 
dildeki evrensel olgular aranacaktir. Metin turii olarak 'atasozleri' ve 
'olum ilhlan'  dilin kulturelligini yansltan ve evrensellikler iqeren 
somut anlatimlar olarak bu qallgmanin aragtirma malzernesi olarak 
seqilmigtir. 



Atasozleri 

Sanat yapan 
Muhtar Cem Karaca 

Vefat etrnigtir. 
[...I 

Egi ilkim Karaca 
(Milliyet, 9 Subat 2004) 

Turk~e 
Kadlnsiz hane ku~suz kafese 
benzer. 

Am 11. Nowember 2003 verstarb im 
Alter von 55 Jahren 

Frau Brigitte Sauzay [...I 
Gerhard Schroder 

Bundeskanzler 
(Frankfurter Allqemeine Zeitunq, 

1 1  Kas~m 2003) 

Almanca 
Wo keine Frau ist, da geschicht 

1 
dem Kranken weh. 

I I I I 
Dili tanlmlama ve anlagilir lulma qabasi insanllk tarihinde her 

zaman onemli bir yer tutmugtur. Insani ve onun urettigi kultiirii anla- 
manin yolu, dilini ve dil kullanimni anlamaktan geqer. Bu dogrultuda, 
onceleri felsefenin konusu olan dil, zamanla tarihsel dil bilimi ve 
ardindan modern dil bilimi ~aligmalmnin konusu olmu$tur. 

Uluslararasi iligkilerin yogunla~arak arttigi giinumuzde 'Ingi- 
lizcenin' tek ileti~im araci gibi sunulma ve dayatilma Gabasinin kargi- 
sinda durulmalidir. Bunun yolu da dil bilimi ~aliqmalm ile dilin 
(Tiirk~enin) anlahm zenginliginin gosterilmesidir. 

'Her dil bir tur dunyaya baki~ t~r  ve ulusal dillerin korunmasi 
ve geli~tirilmesi insanligin ortak yarannadir; yaklagim bu $al~$rnaya 
e~ l ik  edecektir. 

1 Kadinin olmadigl yerde hasta aci ~eker .  
Almanca metnin gevirisi: 11 Kasim 2003 giinii Brigitte Sauzay ve- 

fat etrnigtir. Federal Bagbakan: Gerhard Schroder (Brigitte Sauzay G. 
Schroder'in danlgmanldlr.) 

Sehi, Latifi ve ASlk Celebi Tezkireleri'nden Hareketle XVI. 
Yuzy~l Tezkirelerinde Bazl uslap ~zellikleri 

Filiz KILIC 

Edebiyat tarihimizin kaynaklmndan olan tezkirelerin Anado- 
lu sahasindaki ilk orneklerine 16.yy'da rastlanir. Mensur edebiyat~m- 



zin onemli orneklerinden olan tezkire turiinun bu sahadaki ilk ornekle- 
ri Sehi Bey, Latifi ve Agik Celebi tezkireleridir. 

Bu bildiride ad1 geqen tezkire mukaddimeleri ile bu tezkire- 
lerdeki ortak maddelerden seqilmig metinlerin dil ve uslOp ozellikleri 
incelenecektir. Agik Celebi Tezkiresi'ni tavsif iqin kullanilan "secili 
uslGp", "mun~iyane dil" ifadeleri sorgulanacaktir. Tezkirelerin mu- 
kaddimeleri ve seqilen maddelerdeki secili kelimelerin ve metinlerin 
kelime kadrolmnin koken olarak ait oldukly diller tespit edilecek ve 
bu dogrultuda secinin Turk nesir etkisi Agik Celebi Tezkiresi'nin 
gene1 tezkire uslfibu iqindeki yen aragtinlacaktir. 

Turkiye Turkgesinden Suriye Arapgas~na 
Gegen Kelimeler 

Gaziantep Universitesi ile Halep Universitesi arasindalu ig- 
birligi geregince 16 Ekim 1999'dan beri Halep Universitesi bunyesin- 
de aqilan ve h sa  ad1 " T ~ O M  olan Turk Dili 0fjretimi Merkezi'nde 
Turkqe ofjretmekteyiz. 

TUDOM sayesinde, Suriye'de Turk Dili ve Edebiyatiyla 
ilgili birqok konuda qaligma imklni ve sahasi bulduk. Bu qaligma 
konulmndan biri de "Turkiye Tiirkqesinden Suriye Arapqasina Geqen 
KelimelerUdir. 

Turkiye ile Suriye arasinda geqmigten gunumuze kadar gelen 
birqok alandaki birliktelikler sonucunda, Arapqadan Turkqenin yazi ve 
konugma diline binlerce kelime geqmigtir ve Turkiye Tiirkqesinden de 
Suriye Arapqasinin ozellikle konugma diline geqen bizim tespit ede- 
bildigimiz 4000'e yakin kelime (Tiirkqe kelime, Turkqe eklerle tureti- 
len kelimeler - ozellikle de -1i ve -ci ekleriyle turetilen kelimeler- ve 
kelime gruplm, deyirnler vb.) vard~r. Bu alandaki qaligrnalmmz hiq 
durmadan devam etmektedir. 

Almanya'da Tiirkoloji ve Bologna Siireci 

Mark KIRCHNER 

Almanya'da uzun ve ayni zamanda ozerk bir geqmige sahip 
olan Turkoloji yaklagik on seneden beri yepyeni bir durumla kargi 
kargiya. Geqen yuzyilin seksenli ylllanna kadar Turk goqmen qocukla- 



n universitelerin Turkoloji bolumlerinde hemen hemen hiq okumaz- 
ken, gimdi bu qocuklar Turkoloji bolumundeki ogrencilerin qogunlu- 
gunu olugturmaktalar. Eger Alman Turkolojisi, bu durumu aligilagel- 
mig filolojik ogretimi tehlikeye sokan bir durumdan ziyade bolumun 
modernlegmesi ve kalite duzeyinin artmasi aqisindan yeni bir Sans 
olarak degerlendirmezse yalun bir zamanda Alman akademik sistem 
qerqevesinde marjinal olmakla kargi kargiya kalacaktir. 

Bolumde getolagmayi onlemek, ogreninzi sadece Turkiye 
Turkqesinin ogretilmesine indirgememek ve bunun yani sira anadili 
Turkqe olan oaencilerle ana dili Turkqe olmayan ogrencilerin bir 
arada ogrenimlerini akademisyen seviyede saglayabilmek kaqinllmaz 
gartlar olarak onumuze qiluyor. Bunlann ustesinden ise ancak bir 
degi~im, yani yeni bir yapilagma gelebilir. Ekonomik tasarmflann 
luskacinda yeni kadrolar aqarak kaqinilmaz bu yeni yapilagmayi sag- 
lamak oldukqa zor, hatta olanaksiz. Bu baglamda Bologna Konferan- 
sinda universitelerin ve bolumlerin genel yeni yapilagmalan ve degi- 
girnleri haklunda allnan kararlar Alman Turkolojisi iqin de yeni ufuk- 
lar, yeni olanaklar aqmakta. Bu degigimler esasinda aligilagelmig kla- 
sik Turkoloji ogreniminin yuksek lisansta (master) agirlik noktasini 
olugturabilir. Teorik temel bilgilerin aktanlmasi ve r;agdag Turk dilinin 
ogretilmesi ise ogrenim siiresinin uqte dortten fazlasini kapsayan on 
lisansta (bachelor) gerqeklegtirilebilir. 0 n  lisans oaeniminde ayni 
zamanda yuksek lisans ogreniminin de temelini olugturan Turkolojinin 
genel bilgileri verilebilir. 

1mllda Birlik 

Ahmet KIRKKILIC 

imllda birligin miliyetqiligin temel ogelerinden oldugunu du- 
giinuyoruz. Her geye ragmen Iml6 Kzlavuzu'nun tam olarak uygulan- 
madigini hatta bazen tenkit de edildigini mugahede ediyoruz. Tenkide 
muhatap olabilecek hususlann bir kurultayda tarti~ilmasi yerinde 
olacaktir. 

0zet metinde s., mad., par, ifadeleri TDK 1mld l lavuzu  - 
2000 baskisina aittir. 

s. 7. mad. I. par. 2. ... bihakkzn, bizatihi gibi bir iki kelime 
iqin onlarca kelimenin on eki olan "bi"1eri duzeltme i~areti ile yazma- 
nin isabetli olmadigini dugunuyorum. 

s. 8. par 3. ... Bu durumda hangi kelimenin kisalmg oldugunu 
tespit etmek gerqekten zor. MeselP Fikri kelimesinin ozel isim olmasi 
h6linde nasil bir yo1 takip edilecek. Kilavuzda cins isim olan fikride 



duzeltme igareti var. Fuzuli, Vecd? vb. isimlerin yazirmnda tereddude 
diigulecektir. 

s. 18. son par. ... Slk kullanilanlann hangisi oldugu konusun- 
da tereddude duguleceginden kan~ma ihtimali olmayan kelimelerdeki 
kesme igaretlerinin kaldinlmasi. sanat kelimesi kadar siklikla kullani- 
lan mes'ut kelimesindeki kesme igareti de gereksiz gibi goriiluyor. 

s. 19. par. 3. . . . Yazim sirasinda ekin iyelik veya yukleme eki 
oldugu pek diigunulmediginden bayii, camii geklinde soylemek pek 
tereddutlere yo1 aqacaktir. "Lala P a ~ a  Camii tarihi bir eserdir." gibi 
soyleyi~ler halk arasinda garip karg~lanmaktadir. cami-si, mbni-si 
sozlerine ayncalik tanlnmasi da pek anlamli gibi goriinmuyor. 

s. 22. uyan . . . Ansiklopedilerde bu tip siralamalar Selim 3DII 
geklinde geqmektedir. Buna aylun bir durum ortaya qikmaktadir. "bu- 
quk" kelimesinin yazirm da maddeye d a i l  edilmeli: on bir buquk . . . 

s. 25. mad. 2. par. 3. ... Bu konuda kan~ikliga yo1 aqmakta- 
dir. Hepsinin yazimnda buyuk harf tercihi kmgikli& ortadan kaldira- 
caktir. 

s. 26. mad. 8. . . . cennet, cehennem kelimelerinin ozel isim 
oldugunu dugunuyorum. Bunlmn kiiquk harfle baglatdmasl herhPlde 
dogru degil. 

s. 27. mad. 10. par. 2. .. . Bunlann yazimnda da birlik sagla- 
mak qok zor. Hepsi buyuk harfle ba$latilirsa iyi olur. 

s. 27. mad. 15. ... Hangisinin olay, qag ve donem ad1 hangi- 
sinin tiir veya tarz bildiren terimler oldugu 

tereddutlere yo1 aqmaktadir. Buyuk harfle baglatilirsa tered- 
dut giderilebilir. 

s. 30. A UYARI azadetmek, harndetmek, dercetmek, 
lz'acetmek, iktisabetmek, harbetmek" ~eklinde 

soyleniyor. Belki birden fazla heceli kelimelerin yardimci fiil 
almalan durumunda ayn yazim soz konusu olabilir. 

s. 31. mad. 5. ... Bunlarda da kesme igaretinin kaldinlmasi 
dugunulmeli. 

s. 37. mad. 19. f. ... ~zellikle "birka~, birkap, birtakzm, bir- 
~ o k ,  bir~ogu, hi~bir ,  hiEbiriwne benzeyen bazi kelimelerin ayn yazil- 
mas1 tereddutlere yo1 aqmaktadir. 

s. 37. mad. 24. ... Gunumuzde bunlan h ile yazan yok gibidir. 
s. 39. a-i. ... Bir ad1 kargilayan kelimelerin birlegik yazilmasi 

daha uygun olabilir. 
s. 44. mad. 9. ... Bu tip tarnlamalarda dug, gol, zrrnak kelime- 

lerinin de buyuk harfle baglatilmasi buyuk bir salunca tegkil etmeye- 
cektir, inancindayim. 

s. 45-46. mad. 14-17. ... Bu tip tamlarnalmn birle~ik yazil- 
mas1 buyuk bir salunca tegkil etmeyecektir, inancindayim. 



s. 47. . . . Bu kelimelerden profesor, propaganda kelimeleri- 
nin telBfSuzu profosor, propoganda geklinde ger~eklegmektedir. Ayni 
gekilde inisiyats kampus ve mutevazl kelimelerinin de insivatif: kam- 

ve mutevazi geklinde soylendigi gozlenmektedir. 
s. 49. mad. 1. ... Hafizyirazi geklinde yazim Birle~ik Kelime- 

ler 18, 28, 29'la qeligiyor gibi goriinuyor. 
Bununla birlikte "ibn, bin, ebu, eba" gibi Arapqa kelimelerin 

yazim konusunda aqiklik bulunmamaktadir: ~bnisina ( T D V I A ' ~ ~  ~ b n  
Sina olarak geqiyor.) ~bnisina, Ibni Sina, ~ b n - i  Sina, Ibn Sina. Ayni 
gekilde Ebubekir, Ebucehil kelimelerinin bitigik yazim kabul goriir- 
ken Ebu Bekr Abdullah bin Amir el-Kurey? et-Teymi ifadesinin yazim 
konusunda bir aqiklik yok. Burada el-Kureyg sozunun Elkureyg, 
elKureyg, elkureyg, el Kureyg gekillerinde yazilabilecegi, et-Teymi iqin 
de ayni durumun soz konusu oldugu dugunulebilir. 

s. 49. par, 7. mad. 1, 2. ... Bu tip yabanci adlann yazlmnda 
da ikinci gekil tercih edilse birlik saglannug olur. 

s. 50-, par. 3. . . . 0klid kelimesi Oklit olarak tellffuz ediliyor. 
s. 5 1. mad. 1. . .. Konfu~yus kelimesi Konfigyus olarak tel3fuz 

edildigini dugunuyorum. 
s. 58 ... Uq nokta (...)'dan sonra Slra nokta yok. Alinmayan 

yerleri gostermede, boliim aralannda kullanilmasinin gerekli oldugunu 
dugiinuyorum. 

s. 68. mad. 1. a. . . . Eklerden once kesme igaretinin konulma- 
sinin uygun olacagini dugunuyorum. Kullanimda da birlik saglanama- 
dig1 goriiluyor. Osmanli Devleti, Turkiye Curnhuriveti gibi ifadeleri 
de kurum ve kurulug gibi algilamak mumkundur. 

s. 68. mad. L. b. . . . Eklerden once kesme igaretinin konulma- 
sinin uygun olacagini dugiinuyomm. Kullanimda da birlik saglanama- 
dig1 goriiluyor. 

s. 29. par. l'de klasik Turk edebiyatl geklinde yazilnug. Aynl 
gekilde Edebiyat-1 Cedidenin kargiligi Servetifunun birlegik yazilmg. 
Bunlann birlegik yazimnin ve birden fazla ifadeden olugan ibarelerin 
buyuk harfle baglatilmasinin uygun olacagini dugunuyorum. 
"sebkihindi" k u ~ u k  harfle baglatilmg. 

s. 68, 69. . . . Bunlarda da ek almg biiyuk harfle baglatilmasi 
gereken kelimelerin eklerin kesme igaretiyle aynlmaslnin gerektigini 
dugiinuyorum. Ustelik bu aynmn yalnizca iyelik ve hi1 eklerinin degil 
butiin eklerin ( a d 2 h i l )  kesmeyle aynlmasinin kangikligi ortadan 
kaldiracagini dugunuyorum. 

s. 69. mad. 2. uyan ... Oysa s. 27. mad. 12. par. 2. ... Meclis, 
kurum, yer bildiren ozel isimler kastedildiginde kelimeler buyuk harf- 
le baglatilir denilirken belli gahsin kastedilmesi durumunda ozel ad 



yerine kullanilan "ow zarnirinin kiiqiik harfle baglatilmasi geligki do- 
gurmaktadir. 

Yukandaki Ana Bilim Dalz ifadesi istense de istenmese de bi- 
rimler tarafindan Anabilim Dalz geklinde yazilmaktadir. Ayni gekilde 
dil bilgisi, dil bilimi, ana dil. ana dili gibi ifadelerde dil bilgisi kitabi 
yazanlann qogu tarafindan bile birle~ik yazilmaktadir. Aynca 1mlf 
Ilavuzu'nda dil bilim, anlam bilim vb. kelimeler de bulunmamakta- 
dir. istense de istenmese de bu baglikla kitaplar bulunmaktadir. 

s. 69. mad. 3. uyar . . . Bu tip ifadelerde de kelime kok veya 
govdesinden sonra kesme igaretinin konulmasi kangikligi ortadan 
kaldiracaktir: Ahmetler'in, Tiirk~enin.. . 

lsaltmalarda aleyhisselh (as.) aleyhisselftuvesselfm 
(asv.), cellecelBluhu (cc), radiyallahu anhum (ra.) gibi lusaltmalann 
kullamlmadigi bu ve benzeri kelimelerin yani sira bismillah, 
bismillahirrahmanirrahim gibi kelimelerin Ilavuz'da yer almadigi 
goriilmektedir. 

Kesme ~garetinin Kullanildigi Sozler Dizini'nde ayin ve hem- 
ze igaretleri eg degerde tutulmug. Birqok kelimede hemze igaretinin 
kesme ile telfffuz edilmesi fazla soz konusu degildir: cur'et, 
cur'etkk.. . Gunumiiz insanina ayin ve hemze igaretlerini anlatmak 
guslegtigi igin bu bapta kangma ihtimali olan kelimelerin diginda 
kesme igaretinin kaldinlmasi yerinde olur duguncesindeyim. 

Uzatma Gorevindeki Duzeltme &aretinin Kullanildigi Sozler 
Dizini 1 ve 2'nin oldukga isabetli bir gekilde duzenlendigi goriigunde- 
yim. 

Musevi, acemi'nin kesme igaretiyle yazildigi bir yerde Yahu- 
di, yabani kelimesinde kesme igaretinin kullanllmamasi birligi boz- 
maktadir. 

anadut, anaerkil, anaerkillik, anaokulu, anapara birlegik di- 
gerleri ayn; ile ilgili kelimeler birlegik; ayakla ilgili kelimelerde de 
kangiklik var. Bilingalti birlegik, bilinq dig1 ayn. 

Bildirimde yukanda ifade edilen konulan ele alacagim. 

Hakas Edebi Dilinin Bugiinkii Problemleri 

Bugun Hakas Turklerini olu~turan dort grubun dili ayni za- 
manda Hakas Turkgesinin bazi ses ve gekil bilgisi ozellikleri ve soz 
varligi balurmndan birbirinden aynlan dort agzini olugturmaktadir: 
Sagay, Kag, I z i l ,  Sor. Hakaslan olugturan gruplann demografik 
durumlan 19. yuzyildan giinumuze buyuk degigmeler gostermektedir. 



1800'1~ ylllarda qegitli sebeplerle Hakas hallu i~inde daha aktif rol 
oynayan Ka~lann dili 1920'li yillarda olu~turulan edebi dile temel 
tegkil etmektedir. Ancak, agz~  edebi dile temel olan Kaqlann daha 
fazla Rus etkisine maruz kalmasi, Kaqlar arasinda ana dilini bilirlik 
oran~nin dugmesine yo1 aqnugtir. Bugun nufusun %68'inden fazlasini 
olugturan Sagaylar, Hakas dilinin as11 tagiylcisl durumundadir. Basin- 
yayin organlan, enstituler gibi Hakaslann kulturel ve sosyal hayatl ile 
ilgili butun kurumlarda temel olarak Sagaylar qaligmaktadirlar. Bu 
durumda, bugun Hakas Turk~esini kullanan grup olarak sayilan 
Sagaylar, neredeyse sadece ders kitaplannda kalan KaG diyalektinin 
ozelliklerini ogrenmek durumunda kalmaktalar. Diger taraftan, sosyal 
ve kulturel kurumlarda qaligan kigilerin buyuk qogunlugunun Sagay 
olmasi edebi dile yavag yavag Sagay agzinin ozelliklerinin yansimasi- 
nl beraberinde getirmektedir. Dolayisiyla bugun Hakas edebi dili 
degigim yagamaktadlr ve her ilki agza ait pek qok gramer gekli ve 
kelime bir arada kullanimdadir. Diger taraftan Hakas edebi dilinin 
kullanim alanlannin darllgi, Hakas edebi dilinin iglenmesi ve geligme- 
sinin onunde buyuk bir engel olarak durmaktadir. 

Saha (Yakut) Tiirkqesinde Yapisi Tarti~ilan 1ki Zarf-fiil Eki 

Fatih K~R~$CXOGLU 

Saha Turkqesi, bilindigi gibi Gene1 Turkqeden qok once ayn- 
lan fakat, yazl dili hgline qok soma geqen bir lehqe oldugu iqin eklerin 
buyuk bir lusnumn mengei bugun de tartig~lmaktadn. Konu uzerinde 
qahgan aragtirmacllmn bir lusrm eklerin mengei konusunda Eski 
Turkqe donemiyle ilgili bir baglanti kurarken, bir klsrm da eklerin 
mengeini Mogolca veya Tunguzcada aramaktadlr. 1gte bu bildiride 
Saha Turkqesinde genig bir kullan~m alani olan -n, -an, -en, -on, -on [- 
(A)n ] ve -at, -et, -ot, -ot (-At) zarf-fiillerinin fonksiyonlan iizerinde 
durularak yapilan haklundaki farkli goriigler ele alinrmg ve bu goriig- 
lerden hareketle eklerin yaplsl incelenmeye qahgilrmgtir. 

Litvanya Karay Dilinde Edebiyat 

Halina KOBECKAITE 

Bat1 iilkesi olan Litvanya'da, 600 ylldan beri yagayan Karay 
Turkleri'nin edebi eserleri gunumuze kadar ulagnugtu-. 



Bu eserlerin bir lusm asirlar boyunca yaghlardan genqlere ve 
nesilden nesile agizdan agiza ge~erek iletilmigtir. Bu yap~tlardan gu- 
numuze en saglikli gekilde Karay atasozleri, deyimleri, ninnileri (me- 
sell, Bir Bar edi) ve masallan ulap-ugtir. Bu gekilde olan yapitlara 
halk edebiyah diyoruz. Ayn~ zamanda, eserlerin diger lusmi da - Bat1 
Karay dilinde yazllan giirler, turkuler, kogma ve divandir. 

Bu eserlerin bir lusmi 16. ve 17. yuzyillarda yazilmgt~r. Bat1 
Karay dilindeki, giirlerin buyuk bir bolumu 20. yuzyilda yagayan gair- 
ler tarafindan yazilrmgtir. Bu eserler uzun zaman basilmam~, Karay el 
yazilan derlemeleriyle muhafaza edilmigtir. 

Karay yirlan (Karay ~iirleri)  kitab~ Mykolas Firkovi~ius tara- 
findan hazirlanip ilk defa 1989'da Vilnius'ta basilmgtir. Sonra, Karay 
giir kitabi olan Clp~lchlej - q m a  Trochka (Kuj gibi Troxka upeydlm) 
1997 yilinda basilmgtir. Karay dili, kendine has yap1 hususiyetlerini 
ve birqok Turkqe kelimeyi giinumuze kadar korumugtur. Karay atasoz- 
leri, halk turkuleri ve giirleri Kipqak Turklerinin ayni turdeki eserleri- 
ne buyuk benzerlikler gostermektedir. Bilinen o ki, bu eserler - ~ o k  
zengin ve guzel Bat1 Karay dili ornekleri olan bilim adamlannin goz- 
lemlerini ve kaleme almalanni bekliyorlar. 

Turk ve Dunya Dillerinde Ses-Anlam Eyitligine 
Dayall Kary~t Denklikler 

Timur KOCAOGLU 

Bildiride dunyadaki qegitli dillerin soz varligi uzerinde yapl- 
lan kargilagtirmali bir ara~tirmanm sonuqlan sunulacakt~r. Birbirileriy- 
le ister akraba olsun ister olmasin, dunya dillerinin kelime yap~mlnda 
dogal olarak kullanllan yontemlerden birini "ses-anlam egit1igi"ne 
dayah karg~t denklikler olugturmaktadir. Boyle kargit denklikler birbi- 
riyle karg~t anlamli kelimeler olugturmugtur. Karg~t denkliklerin bir 
yaninda, "dudak ve dil-damak unsuz sesleri" (blmlvlflplwlgfldVrln) ve 
onlara kargit yanlnda ise "dig ve dil-dig unsuz sesleri" (t/d/s/z/n) yer 
allyor. 

Boyle "kargit deliklikler9'i, en belirgin olarak butiin dunya dil- 
lerindeki "zamir"ler1e ilgili soz kumelerinde a~ikqa goriilur. Turk 
dilinde birinci teklik-qokluk kigi zamirleri "b" ve "m" dudak unsuz 
sesleriyle baglarken, ikinci teklik-qokluk kigi zamirleri ise, "s" dig 
unsuz sesiyle baglamaktadir: "ben (men) / biz >< sen / siz" gibi. Turk- 
qeyle ayni grupta sayilan Ural-Altay dillerinde de bunu goriiyoruz: 
Moliolca: "bi (ben) / min- (benim) 1 bid-, man- (biz) >< ci- (sen) / ta, 
tan- (siz)" ["b, m >< c, t" karg~tlig~], Fince: "mina (ben) / me (biz) >< 



sina (sen) / te (siz)" ("m >< s, t" kargitli@) gibi. Ayni durumu birbiriy- 
le akrabalik iligkisi olamayan dillerde de gozlernlemek mumkun: I&- 
lizce: "I < ego (ben) / me, mine (ben, benim) / we (biz) >< thou (sen) / 
you (siz)" ["g, m, w >< t" kargitligi], Cmce. "wo (ben) / wo.men >< 
ni (sen) / ni.men (siz)" ["w >< n" kargitligi], Ara~ca: "ma (ben) / 
nahnu (biz) >< anta / anti (sen) / antum (siz)" [@ >< t kargitligi], & 
palce: "ma (ben) 1 hami (biz) >< ta (sen) / t apa ihd  (siz)" ["m >< t" 
kargitligi]. Amerikan Kizilderili dillerinden Choctaw: "yem (ben) / 
muri (biz) >< yet (sen) / turi (siz)" ["m >< t" kargitligi] ve Lakota: 
"miye (ben) / Qkiye (biz) >< niye (sen, siz)" ["m, k >< n" kargithgi]. 
Bu durumu olmug eski dillerde de goriiyoruz: Akatca: "aniku (ben) / 
ninu (biz) >< attB (sen) / attunu (siz)" ["n >< t" kargitligi], Eski Muzr- 
ca: "ink (ben) / inn (biz) >< ntk (sen eril), ntt (sen di,vil), nttn (siz)" - 
["k, n >< t" kargltligi]. 

Ses-anlam egitligine dayali boyle karpt denklikler yaln~zca 
zamirlerle sinirli degil. Dunya dillerinin soz varliginda boyle kargit 
denkliklerle olugturulmug qok sayida kargit anlamli kelime qiftleri 
bulunmaktadir. Turkqe bu balumdan qok zengindir. Mesela, "1 >< t" 
kargit denkligine omekler: al- (almak) >< at- (atmek), gel- (gelmek < 
kil-) >< git- (gitmek < kit-), il- iligtirmek) >< it- (itmek). ~nailizce: 
love >< hate (sevmekxnefret etmek "v >< t" kargitligi) pul >< push 
(qekmek >< itmek "1 >< g" kargitligi) ve ay >< chi (sev- 
meklnefret etmek "y >< q" kargitligi), la >< tui (qekmek >< itmek "1 
>< t" kargitligi) omeklerinde oldu@ gibi. Bildiride 700 ayn dilden 
omeklere yer veriliyor. 

Sonuq: Bu ses-anlam egitligine dayali kargit denkliklerdeki 
"dudak ve dil-damak unsuz sesleri" yakznlzWsevgi/ba~lanma anlarnlan 
ve "dig ve dil-dig unsiiz sesleri" ise uzaklzk/nefret/aynlma anlamlan 
iqeren kelimeler olugturur. Bu diinya dillerinin buyuk qogunlugunda 
gozlemlenebilen evrensel bir ozelliktir. 

Muhyi'nin Tiirkqe Zamir Yapllar~ ile llgili 
Orijinal Degerlendirmeleri 

Mustafa KOC 

16. yy'da yapma dil qali$masi "B21eybelenWle bilinen Muhyi 
(1 528- 1604), Bergamall Kadri'den sonra ayni yuzyilda Turk~enin 
gramerini meydana getiren ikinci Osmanli dilcisidir. Bilhassa Tiirkqe 
kaleme alinan BBleybelen risalelerinde Turkqenin ses bilgisi, yap1 
bilgisi ve soz dizirnini mustakil bir gramer hacmine ulagacak olqude 
tespit edilmigtir. Bu qaligmalanndan bin de 1566'da yazdigi izhik-i 



izmiir-I Mb-tekaddem ve Kegf-i 1stiir-1 Merci'un ileyh-i Mubhem ad11 
qaligmadlr. Burada Turkqe, Bseybelen, Arapqa ve Farsqanin zamirle- 
rini inceleyerek kargilagtirmall bir gramer yapiti meydana getirdi. 

Metinde Turkqenin zamirleri ve iyelik eklerinde bu sistem ta- 
kip edilir: 

A) Bitigik Zamirler 
1. Bitigik Ozne Zamirleri (Zamir-i MerfG-1 Muttasil) 
2.  Bitigik Nesne Zamirleri (Zadr-i MansGb-I Muttasll) 
3. Bitigik Tamlayan Zamirleri (Zadr-i  Mecdr-1 Muttasll) 
B) Ayn Zamirler 
1. Ayn 0zne Zamirleri (Zamir-i MerfG-1 Munfasll) 
2.  Ayn Nesne Zamirleri (Zamir-i MansGb-1 Munfasll) 

Muhyi, burada Turkqenin zamirleri ve iyelik eklerini genig 
bir gekilde ortaya koyup qekimlerini vermekle kalmaz, Turkqe zamir- 
lerin yaplsl ve kokeni uzerinde orijinal tekliflerde de bulunur. Bunun 
yanlnda zamirlerin ciimlede bulundugu yere gore tagidlgl anlam de- 
gerlerine igaret edilir. 

Tebligimizde, Muhyi'nin gramer tarihimizde ad1 bilinmeyen 
bu eserinde ortaya koydugu orijinal goriigler, Turkqeye temas ettigi 
diger qah~malmndaki verilerle degerlendirildi, Turkqenin zamirleri 
iqin verdigi bilgilerin dokumu ve metnin qevriyazisl yapildl. 

Emir Hidayetulah Divani'nm Dil Yapis1 ~zer ine  Gorii~ler 

Zeynep KORKMAZ 

XV. yuzyllin ikinci ymsinda Emir Hidayetullah Beg tarafin- 
dan yazilmg olan Divan-1 Hidayet, dil yaplsl aqislndan Eski Anadolu 
Tiirkqesi ile Azerbaycan Turkqesi araslnda bir s~nlr qizgisi olugturdu- 
gundan bildiride, konu bu aqldan ele allnlp degerlendirilecektir. 

-Dlk Ekli Sekli Vasiflandirman~n Daha Dogrusu Nasild~r: 
Sifat-Fiil mi, him-Fiil mi? 

igor Valentinoviq KORMUSIN 

-Dzk eki almg fiil gekli Turkologlar arasinda h2b farkll go- 
riiglerle vasiflandinlmaktadlr. Bazl Turkologlar onun slfat-fiil oldugu 
goriigunu ileri suriiyorlar, ancak -dik'li geklin hem sifat hem de isim 



olarak kullanilabilecegini de belirtmeden geqemiyorlar (Bk. Korkrnaz 
2003, 911). Bazi Turkologlar ise soz konusu geklin isim-fiil oldugu 
goriigunu ileri suriiyorlar, fakat onlar da -dik'li geklin geqmig zamanli 
sifat-fiil olarak kullanildigini soylemek zomnda kaliyorlar (Bk. T. 
Tekin 2000, 170-171). 

Dilcilerin qogu hem isim-fiilleri, hem de sifat-fiilleri fiil qe- 
gitleri olarak siniflandimaktadirlar, oysa A. M. Sqerbak (1977, 158- 
159) gibi Turkologlar ise onlan isim biinyesi iqinde degerlendirmekte 
ve onlann "her geye ragmen fiillerden ziyade isimlere daha yalun 
durduklanni" belirtmektedirler. 

Morfolojik ve semantik aqidan -dik geklinin aitlik eki almig 
veya aitlik eki ile yan yana gelmig yapilardan uzak, kendi hilinde 
kullanimni ayirt edebilmek qok onemlidir. Bugunku Turkiye Turkqe- 
sinde -dlk geklinin aitlik eki olmadan kullanilmasi tanldlk adam, bildik 
yiiz, beklenmedik bir nimet, soylemedik dii~iince, a~madzk giz, goriil- 
medik i? gibi sifat tamlamalannda g o ~ l e n  belirli gekiller ile sinirlidir. 
Ne var ki qogu zaman ayni gekiller (anlam bakimndan) sabitlegmig ve 
bunun sonucunda isim sinifina d a i l  olmug, isimlegmig olugumlar da 
arz etmektedirler: tanldzk, bildik, beklenmedik, gordiik, dedik. Denile- 
bilir ki, aitlik eki olmayan -dik'li gekiller gunumuz Turkiye Turkqe- 
sinde yok olmaya yuz tutan az, verimli olan goriinugtiir. 

Bundan farkli olarak, aitlik eki egligindeki -dik'li gekiller, or- 
neklerinden aqikga goriildugu gibi, verimli ve yaygin kullanilan bir 
goriinugtiir. Gerqi aitlik eki kullanilmayan gekiller iglevi balumndan 
daha qegitlidir. MeselB; barduk yirde (KT 24) "gittiginiz yerde", ancak 
etraflica kullanildigi ornekler de vardir: magt kurgan kyladukda (BK 
31) "Magi kurgan lugladig[imz]da", iize tefiri asra yer yarllkaduk 
iigiin (BK K 10) "Yukanda gok, agagida yer buyurdug[u] iqin". Elbet- 
te boyle bir kullanim daha qok sifat fonksiyonuyla iligkilidir. 

Bildiride bu konu derinligine iglenmekte ve orneklerle pekig- 
tirilmektedir. 

ilk Turkqe Do@ ve Bat1 Turkqesi Kur'an 
Cevirilerinde 0zel Adlar 

Turklerin 1sl6rniyeti kabul edigi, tabii olarak onlann Kur'an'i 
anlamak, kavramak, esas ve kurallanni ogrenmek ve ogretmek iqin 
Turkqeye qevrilmesini de kaqinilmaz lulmgtir. Kur'an-1 Kerimin ilk 
Turkqe qevirileri, dil qaligmalan aqisindan son derece onemlidir. 
Kur'an gibi kutsal bir metnin qevirisini yaparken yapilabilecek her 



hatadan dolay~ gunahk& olma korkusu qevirenleri son derece dikkatli 
ve titiz davranmaya sevk etmigtir. 1gte bu endige, Kur'an qevirilerinde 
metnin aslina mumkun oldugu kadar sadik kal~nmayi zorunlu ve kaqi- 
nilmaz iulrmgtir. Kur'an qevirileri semantik aragt~rmalar ve sozluk@i- 
luk a~isindan en guvenilir kaynaklar arasinda say~labilir. Kur'an'm 
ozellikle satir arasl Turkqe Cevirileri, Turkqe kelimelerin qevrildigi 
zarnan ve ~evredeki anlarnlann~n Arap~a kargil~klan yard~myla do@ 
olarak tespitinde de buyuk kolayl~k saglamaktad~r. Ilk Turkqe Dogu ve 
Bat1 Turkqesi Kur'an qevirilerinde her Arapqa soz ve parqamn qeviri 
eg degerliligi ilkesinden hareketle karg~lanmasi yolluna gidilmig mi- 
dir? Gidilmigse bu ozel adlann qevrilmesine kadar uzanmg mdlr? 1gte 
bu tebligde, 1lk Tiirkqe Dogu ve Bah Turkqesi Kur'an qevirilerindeki 
ozel adlarla ilgili sorulann cevaplan aranmaya qal~gilacaktir 

Tiirki Dillerde Ciimle Sintaksisinin Yorumlama Gerekqeleri 

M. M. KURBONOV 

19. yuzy~l~n sonlan 20. yy. baglmnda Turkiy diller (Osman- 
hca, Azerice, qagatay, Tatar vb.) sintakssisi Avrupa dil bilimciligi 
or tmnda yeni olarak ( Arab dil bilimciligini ortamndan bqka) ince- 
lenmeye bagladl ve gimdiye kadar faaliyetini devam ettirdi. 

Bunda cumle sintakssisi yorumunda esasi ortamnda gorevini: 
a) Cumlenin "ozne + yuklem " geklinde yap~lmasl, 
b) oznenin hakimiyeti ve yiiklemin ona tabi olamsi 
c) Yuklemin mant~ki pridikoy ile bir qok hallerde denklegtiriligi 

gibi temel taglan degigmektedir. 
Bu temel taglar temelinde kurulan sintakssis talimata gore 

Turkiy dillerin soz diziminin temelini cumlenin iki goriinugii tegkil 
etmekteydi. Bu goriig ciimleye ( yani gramatik kategori ) mant~ki 
noktai nazardan yaluni tesirinde meydana gelmigti. (Bilindigi gibi, 
mant~kta hukiim subjekt pridikot ve onlar ortasindaki iligkiden olug- 
maktad~r.) Ciimle yapisinda iki degigik goriig olugmug bat1 dilleri ( 
Ingiliz, Frans~z, Alman, Rus vb.) yapisina uygun gelmekte ve bu 
nedenle ciddi bir muamma olugturmamaktad~r. 

Fakat Tiirkiy dillerde durum tamamen bagkad~r. 
Turkiy dillerle bat1 dillerinin antolojik yaplsi bir birinden 

farkl~l~k gostermesi nedeniyle onlan bir tur yap~dakilerle degerlen- 
dirmek metodu yonunden yanlig olduguna balulmaksizm, ne yaz~k ki, 
20. yy. Sovyet Turkiy dil bilimciliginde Avrupa dilleri yapilan doml -  
tusunda meydana gelen cumle hakk~ndaki malumat Turkiy diller soz 



dizimine de girmeye baglad]. Bagta belirtildigi gibi Turkiy diller soz 
dizimi Avrupaca olqutler asasinda degerlendirildi. 

Degerlendiriniz, Turkiy dillerin soz dizimi yapisi Turkana 01- 
qutler ile degerlendirilmesi gerekmekteydi. 20. yy. sonlanna gelindi- 
ginde Turkiy dil bilimciliginde dil birliklerine substantsional yaklag~m 
meydana geldi. 

Bu yaklagima gore duz ciimlenin onemi morfolojik kategorisi 
- yuklem kategorisi yardirmyla belirlendi. Bilindigi uzere, Tiirkiy 
dillerde curnlenin yuklemini olduk~a geligen kigi - say] kategorisine 
sahip oldugu bu dillerde oznenin yerini kesin dugiirmektedir. 

Cumlede oznenin katil~m sintaksis etkenlerle degil, belki us- 
lu, as11 metin ve bagka etkenler ile baglidir. 

Yukanda fikirler Turkiy dillerin kendine has ozelliklerini 
aqmak i ~ i n  agagdaki ol~utlere dayanmas] gerektigini gostermektedir. 

a) Yuklem cumle merkezi ve kesin hakimi olup, 
butiin kaynaklar ona baglanarak gelir. Yani cumlenin zaruri 

genel kalibi bir kaynaktir. 
b) Yuklem tasdik - inkar, kigi - sayi, meyil - model, 
zaman kategorileri anlam ve ekleri ile olugan kelimenin soz 

dizimi fonksiyonu hesaplanmaktadir. 
Bu nonnlar dogrultusunda Tiirkiy sintaksisini inceleme 

sintaksisinin tarnamen yeni anlamlanni aGmaya yard~m etmektedir. 20. 
yuzyilin 80. 

yillannda meydana gelen formal - fonksiyonel yondeki arag- 
tlrmalar bunun goriilen ornekleridir. 

Kendi metotlan ve inceleme meyilligine sahip olan bu ince- 
lemede soz dizimine beraberlik dil ve nutuk ~eligkilerine dayanmakta- 
dir, yani nasil sintaksis haklunda dil irnkaniyetleri ve nutuk ozelliller 
prensipli olarak farkhlik gostermektedir. Yani, cumle kategorisinde 
genel sintaksis onerni belirlenmekte ve baginda (fonetik, leksik, mor- 
folojik, stilistik) yuzey birlikleri - tacallikleri teorik usul ilge sinirlan- 
maktadir. 

Neticede cumle kategorisi iqin en umumi, yani substanstional 
belgi yuklem kategorileri ile olugan atov tamlamasi oldugu belirlen- 
migtir. Bu lisani mahiyeti formal - fonksiyonel yonelme vekilleri 
sembolleri agagidaki gekilde ifade edilmektedir. [Wpm] Burada W - 
ince word kelimesinin ilk harfi olup, bu sembol nasil atov birligini 
anlatmaktadu. P ise yunanca pridikat kelimesinin ilk harfi, m ise mer- 
kez kelimesinin ilk harfidir. Bu ikisi beraber pridikat merkezi, yani 
yuklem gostergeleri anlamlanni vermektedir. 

[Wpm] Turkiy dillerde, bu cumleden ozbek Turkqesindeki 
butun ciimlelerde tekrarlanan, degigmez, kararli, invartianln onemidir. 
0 nutukta degi~ik goriinuqte degiyik tovlanigde ger~eklegmesi mum- 



kundur. Onun en kullanigli goriinugu sadece yuklemden olugan cumle- 
lere dogru gelmektedir. ornegin, Oqidim (okudum), yozdim (yazdim) 
vb. Bu curnleler konuamarnizda kontekst veya nutuk durumu istege 
gore degigik goriinugte genigleyer geligi murnkiindur. Bu geniglemede 
as11 faktor W mavqanda gelecek nomnativ birligin sozluk - anlarn 
valentligi ve Pm geklinde olugan yuklem gostermelerinin ( gramatik 
gekillerin) ve Kyle yanli sonuqlan gostergesi, ananevi ciimle kaynak- 
lan (ozne, ha1 vb.) yukandaki valentlik irnkaniyetlerinin geqekleg- 
mesidir. Dil olugumda geleneksel cumle kaynaklan anlamlmndan 
degil, belki cumle genigletici ve soz genigletici anlamlan ititaf edil- 
mektedir. 

Goriildugu gibi, Turkiy diller sintaksisinde olugan boyle 
metodologik yaklagim sintaksinin baginda oluglannl, bagka kategorile- 
rini yukanda olqutler asasinda inceleme, Turkiy diller sintaksisinin 
Turkane olqutler, olqme asaslnda tekrar incelenerek ele allnmasi ge- 
rekrnektedir. 

Kultur Derleyicisi Olarak Okul ve Dil 

Nadezhda KURPESHKO 
N. N. SHIROBOKOVA 

Resmi devlet dili olarak Rusqa ile yerel dil $or dili (yabanci 
dil olarak) Gornaya Soriya'da elli yllllk aradan soma ilkogretim okul- 
lannda birinci donemde; lngilizce ise ikinci donemde iiquncu dil ola- 
rak ogretilmektedir. 1letigim kurabilmek iqin bu dilleri konugan iiq 
grup insanin dil sistemlerini, kultiiriinu, dili etkileyen faktorleri ve 
ogrenme gudulerini bilmerniz gerekir. 

Ermeni kpqakqasmda Olumsuzluk Sekilleri 

Mehmet KUTALMIS 

Ermeniler, 1040-1 157 ylllan araslnda Buyuk Sel~uklu Devle- 
ti ve o tarihten sonra da Anadolu Selpklu Devleti, BeyliMer ve Os- 
manli yonetiminde bulunmuglardir. Anadolu'da kurulmug Turk dev- 
letlerinin tamamnda idareci unsuru Oguz Turkleri olugturmugtur. 
Bundan bagka Ermeniler qegitli yonetimler altinda I r ~ m ,  Kafkasya ve 
Karadeniz havalisinde I(lpqak Turkleriyle de bir arada yagamglardir 
(Cahen 2000; Sevim 1983). 



1064'te Selquklular Ani'yi aldiktan sonra, Ermenilerin onemli 
bir lusm guneybatiya ve Kmm'a g 4  ettiler (Irzioglu 1992). Erme- 
nilerin ticaret ve sanata onem vermeleri; daha iyi bir hayata kavugma 
duguncesi, aynca yagadlklan bolgelerde ozellikle Ani ve civannda 
buyuk depremlerin olmasi onlann Kmm'a ve Karadeniz'in kuzeyine 
goq etmelerinde etkili olmugtur. Kmm'a o kadar buyuk Ermeni goqu 
olmugtur ki, o donemde Kmm iqin Armenia Magna veya Armenica 
Maritima kavrarnlan kullanilmgtir (Pritsak 1959, 81). Haqikyan bu 
konuda gunlan soyler: "Ne yazlk ki Kmm Ermenileri daha XV1.-XVII. 
yiizyillarda kitle hflinde Ipqakqa konugur olmuglar" (1997,68). 

Ermeniler Knm'da bolgenin h%im gucu olan Ipqaklarla dos- 
tane bir iligki iqinde oldular ve dinlerini, yazilanni ve birqok Ermenice 
kelime ve kavram muhafaza ederek K~pqak Turkqesini benimsediler. 
Fakat gurasi da belirtilmelidir ki, Ermeni harflerini kullanarak Ipqak-  
lar da eserler vucuda getirmiglerdir'. 

Araghrmanin amaci, Ermeni I(lpqak$asindaki olumsuzluk formlanxu tespit- 
ten sonra, onlann kullamm gekillerini, fonksiyon ve anlam farklillklanni tahlil etmektir. 
Donemin (13-18. yiizyillar) Ermenice metinlerindeki olumsuzluk gekillerinin Ermeni 
I(1pqakqaslna ne oranda tesir ettigini incelemektir. Yeri geldikqe donemin diger Kpqak 
leh~eleriyle kaqilagtirmalar da yapilmaktadu. Bu bildiride Ermeni harfli 
I(lpqak$a eserlerde mevcut olan gu olumsuzluk gekilleri incelenmektedir: 1. Olumsuzluk 
ekleri: -MA- ve -sIz-. 2. Olumsuzluk edatlan yok (yokh) ve degil (dugul). 3. Olumsuz- 
luk bildiren alinti unsurlar: ne.. . ne.. . 

"Members of the Armenian diaspora in the Crimea came into contact 
with Kipchak Turks in the fourteenth century. Some Kipchak groups became 
Christians and used the Armenian script for writing ecclesiastical and secular 
texts. After the great migration of the Armenians to Asia Minor, some 
Ottoman groups also adopted the Armenian script" (Rona-Tas 1998, 135). 

Turkqede Deyimlerin Sentaks Fonksiyonlan 

Eter MAMULIYA 

Her deyimin kendi ozel bir frazeoloji a n l m  var. Deyimlerin 
anlamlannin bilmesi, dam esprili konugma ve yazma olanagi sagla- 
yacaktir. Deyimlerin anlamlanni o@enmek iqin, oncelikle deyimlerin 
gramer ozelliklerinin aragtlnlmasi son derece onemlidir. 

Bu eserin maksadi deyimlerle qok zengin olan bugunku Turk 
edebiyat dilinde bulunan deyimlerin sentaks fonksyonlannin incelen- 
mesidir. 

Deyimler, en az iki sozden olugtuguna ragmen ciimlede se- 
mantik butunlugu gibi davranip cumlenin bir oge odevlerini gerqekleg- 
tirir. 

Yuklem olan devimler: 
"Soylediklerine airzim acik kaldi; "Beni kargisinda goriince 

barut kesildi; "Tum yalunlannl gonulden cikardi". 
0zne olan deyimler: 
Kor gibi el acmak iyi mi?"'Aklinin bir kans havada olmasi 

beni hayrete dusurdu". 
Tiimlec olan devimler": "Arkadan sovlemeyi bxakmalisin"; 

" l r k  tarakta bezi olduEunu nereden bilebilirdim?" 
Belirten olan devimler: "Gonlu kara arkadqin biriydi"; ''a 

zu soguk adam oldugunu hepimiz biliyorduk". 
Deyimlerinin bir lusmna yalniz ciimle geklinde rastlanir: 

"Ah alan ~skiidar ' i  geqti"; "Boru mu bu?" v.b. 

Kazak Turkqesinde Slfat-fiil Ekleri ve bol- Yardimci 
Fiili fie Yapilan Birleyik Fiiller 

Aynur MAYEMEROVA 

Kazak Turkqesinde bol- yardimci fiili ile yapilan qok sayida 
birlegik fiiller vardir. Bunlardan bir lusm da sifat-fiil ekleri + bol- 
formulu ile kurulanlardir. Bu birlegik fiil gekilleri gunlardir: 

Fiil + -GAn + bol-; 
Fiil+ -Atln/-ytln + bol-, 
Fiil+ -Ar/-r + bol-; 
Fiil + -MAS + bol-; 
Fiil + -MAK + bol-. 

Tebligimizde bu birlegik fiil gekilleri, Kazak Turkqesinin ga- 
heserlerinin baginda gelen Muhtar Omarhanuli Avezov'un Abay Jolz 
isimli romaninda geqen ornekleri esas alinarak incelenecektir. 

Bu birlegik fiil gekilleri hem gekil, hem de anlam balumndan 
ele alinacak ve Turkiye Turkqesindeki benzerleri ile mukayese edile- 
cektir. Meself: Asan kitap okzgan boldz "Asan kitabi okumus gibi 
oldu"; Asan kitap okzvtzn boldz "Asan kitap okuyacak oldu"; Asan - 
okzmas bolganda "Asan okumaz oldukunda"; Aytar bolsak "Sovleve- 
cek olursak"; Akzldas~ak boldzk "Danisacak olduk (danigmak istedik)" 



Bu formul ile yapilan birlegik fiillerin diger Turk lehqelerin- 
deki gekillerinin de ele alinip, birbirleri ile mukayese edilmesi Turk 
dili qaligmalan aqisindan buyuk bir yenilik olacaktir. 

Turkiye Turkqesinde Birlegik Cumle ~zer ine  

Alkddin MEHMEDOGLU 

Turkiye Turkqesinde bilimsel aqidan birlegik ciimle mesele- 
sinin aragtinlmasina ciddi olarak ihtiyaq duyulmaktadir. Ciinku Turki- 
ye Turkqesinde soz dizimi iizerinde qaligan dilciler bu konuda degigik, 
hatta biribirine zit degerlendirmeler yapmiglardir. Neticede basit ve 
birlegik cumlenin sinlrlan i l d  temellere dayali olarak belirlenmemig, 
birlegik cumleye bir taraflx, yanm kalmg tarifler verilmigtir. Bazilan 
tarafindan kabul goren bu yanm kalmg, tamamlanmamg tariflere 
dikkat edildiginde aqikqa belli oluyor ki guya Turkiye Turkqesinde 
birlegik cumleler yalniz bir temel (asil,esas, ana) cumle ile, bir de 
yardimci (yan) cumleden oluguyor. 

Bu, elbette boyle degildir. Bu gibi yanm kalmg, tamamlan- 
m m g  tanitimlar birlegik cumlenin yalniz bir turiinu kapsiyor. En 
acikli tarafi gundan ibarettir ki birlegik cumlenin tiirleri biribirine 
kangtinlmakta ve yanlig olarak qegitli adlarla adlandinlmaktadir. Hatta 
birlegik cumle ad1 bile 1. Murekkep cumle; 2.Karmaglk cumle; 3. 
Bilegik cumle; 4. Birlegik tumce; 5.Birleyik cumle gibi farkli terim- 
lerle takdim edilmektedir. 

Yapilanna gore cumlelerin siniflandinlmasi meselesine gel- 
digimizde ise manzara daha degigik ( vahim ) goriinmektedir. Bu, 
once cumlelerin yapilanna gore siniflandinlmasi olqusunun (kriteri- 
nin ) yuzeysel belirlenmesiyle allkadardir. 

Boyle qeligkili fikirler ve farkli terimlerle adlandinlmalar ta- 
bii ki bazi yanilmalara ve kavram kargagasina sebep oluyor. 

Butun bunlar goz onunde tutularak bu bildiride Turkiye 
Turkqesinde birlegik cumlenin olugumu ve bu alanda soylenilmig fikir 
ve goriigler verilmig, tarif ve siniflandinlmalar degerlendirilerek bi- 
limsellige dayali yeni teklifler ileri suriilmugtur. Ayni zamanda agikk- 
lik ve bilimsellik igiginda Turkiye Turkqesinde terim aqisindan birle- 
gik cumle tiirlerine ve birlegik cumle gibi takdim edilen omeklere de 
munasebet bildirilmigtir. 

Turk diinyasinda "Ortak Turk Yazi DiliVne gidildigi bir su- 
reqte Turkluk biliminin, Turk Cumhuriyet ve Topluluklanndaki son 
qaligmalann igiginda yazilan bu bildiride bazi yeni terim ve gemalarla 
kargilagmak tabiidir. 

Tiirkiye Turkqesinden Giinumiiz Azerbaycan 
Tiirkqesine Girmig Al~ntl Sozler 

1991 yilinda bagimsizligina kavugtuktan sonra Azerbaycan 
Cumhuriyeti, Turk Curnhuriyetleri ve ozellikle de Turkiye ile politik, 
ekonomik ve kulturel iligkilerini hizli bir gekilde geligtirmektedir. 
Kulturel iligkiler dogal olarak dili de etkilemektedir. Son on yilda 
Azerbaycan Tiirkqesi Turkiye Turkqesinden onemli olqiide etkilenmiy, 
kardeg dilden birqok kelimeleri alarak kendi sozluk hazinesini zengin- 
legtirrnig ve zenginlegtirmektedir. 

Bugun Azerbaycan'da yayimlanan gazete, dergi, ve edebiyat 
eserleri inceledigimizde, Turkiye Tiirkqesinden alinan kelimelerin 
birkaq koldan gerqeklegtigini gorebiliriz: 

1. Bazi yabanci, ozellikle de Arapqa ve Farsqa kelimelerin yerine 
Turkiye Turkqesinden alinan kelimeler kullanilmaktadir.  meg gin, 
hadise yerine olay, tahkikat yerine aragt~rma, izah etmek yeri- 
ne aq~klamak kelimeleri yayginlik kazanmaktadir. 
2. Azerbaycan Turkqesinde mevcut olan kelimelerin benzerleri 
kullanilarak, eg anlamli sozler meydana getirilmektedir.  meg gin, 
'EV dag~ldl (veya uqtu)' denildigi gibi 'Ev qoktu' de denilmekte, 
gundelik'le beraber gundem de kullanilmaktadir. 
3. Teknolojiyle ilgili, omegin, cep telefonu, kontur gibi terimler 
Turkiye Turkqesinden alinarak Azerbaycan Turkqesinde de kulla- 
nihyor. 
4. Azerbaycan Turkqesinde yanlig kullanilan alinti kelime ve te- 
rimlerin yerini Turkiye Turkqesinden alinan sozler tutmaktadir. 
 meg gin, Rusqadan qeviri olan 'birbaga verliy' yerine, 'can11 ya- 
yln' yayginlik kazanmaktadir. 

Yukanda verdigimiz omeklerden de goriildugu gibi, kardeg 
diller arasinda kelime aligverigi, ilk once bu dillerin duyduklan iq 
ihtiyaqtan kaynaklanmaktadlr. 



Azerbaycan'da Yeni Elifba Hareketi ve 
Semedaga Agamal~oglu 

Museyib MEMMEDOV 
Begeri problem olan elifba meselesi butun dovrlerde halklann 

kabakcil ziyalilanni dugundurmiigdur. Elifba insan zeklsinin en boyiik 
mocuzelerinden biridir. Elifba keqmigi, bugunu ve gelecegi oyrenmek 
uqun en luymetli ve evezolunmaz bir aqardir. 2004-cii il yanvann 30- 
31-de Vashington'da Amerika'daki Turklerin 57 tegkilltini birlegtiren 
Turk Assosiasiyalan Assarnbleyasi tegkilltinin novbeti kurultayinda 
elifba, ortak Tiirk elifbasi meselelerinin Latin elifbasi Azerbaycanda, 
Tiirkiye'de ve Tiirk dunyasinda movzusunda keqirilen konfrans elifba 
meselesinin bugun de ne kadar aktual oldugunu gosterir. 

Turkiye Turkqesinin Agxzlannda ijrnekseme (Yaluytlrma) ve 
Benzetme Yoluyla Oluyan Biqim Birimsel ~zellikler 

Astrid BEYGU MENZ 

Turk dillerinin biqim biliminin ozelligi eklemeli 
(agglutinative) olugudur, yani ekleri biregimlidir (synthetic) ve peg 
pege gelip birbirlerinden kolaylikla aylrt edilebilir. Genelde Turk 
dillerinin ekleri son derece kuralli olur ve bir ek bir iglevi tagir. Bildi- 
rimde Turkiye Turkqesi ve agizlannda bu kuralliligin qegitli sebepler- 
den dolayi ihlSll edildigi ornekler uzerinde duracagim. Bu orneklerin 
ortak tarafi, ses bilgisel degigikliklerden veya ozelliklerden olugan eg 
sesli gehllerin, tekrar ayirt edilebilmesi yani tekrar "bir gekil = bir 
iglev" ilkesine uydurulabilmesi iqin yaratilmig, biqim birimsel yenilik- 
ler olmalandir. 

Schonig, Claus 1995: Analogie als sprachbildende Kraft in 
den Tiirksprachen. Shcherbak, Aleksandr M. 1995: Analogy in the 
Turkic Languages. Johanson, Lars 1998: The Structure of Turkic. 

Latince Kiikenli T~bbi Terimlerde 1mlS Sorunlan 

Recep Mesut-Selman CIKMAZ 

Bilimsel terimler arasinda tibbi terimler qok genig yer iggal 
etmektedir. Bunlar sadece tip egitimi ile sinirli olmayip, dig hekimligi, 
veterinerlik, eczacilik ve diger saglik alanlannda da kullanilmaktadir- 
lar. Buyuk qogunlugunu Latince kokenli veya Latincelegtirilmig Grek- 

qe kokenli terimler olugturmaktadir. Greko-Romen kultiirlerinden 
geligen Avrupa ulkelerinde 18. yuzyil sonlanna kadar universitelerde 
egitim dili Latince olmugtur. Ulusal dillerde egitime geqilmesiyle 
Latince terimler muhafaza edilmig, fakat ulusal fonetige uygun gekilde 
degigime uBamgtir. Turk tibbi, 19. yuzyilda bat1 egitim modeline 
geqerken Greko-Romen temelden yoksun idi. Donemin etkin bilim ve 
sanat dili olan Fransizcada karar lulindi. Arapqa-Farsqa istilahlann 
yerini dogrudan Fransizca terimler aldi. Zarnan iqinde Fransizca telB- 
fuz benimsendi ve Turkqe harflerle yazilmaya baglandi. Harf devri- 
minden ve universite reformundan soma tlbbi terimlerin bir lusmna 
iglek Turkqe kargillklar bulundu. Fakat binlerle ifade edilen ve sayila- 
n, her gun artan tibbi terimlerin hepsine uygun kargilik uretmek mum- 
kun olmah. Ulusal bir otoritenin olmayigi ve hp camiasmin at11 tutu- 
mu sonucunda, bugun h l l l  qok sayida Latince ve Grekqe kokenli tibbi 
terim, Fransiz fonetigine gore Tiirkqe harflerle yazilmaktahr. Ancak 
bu telsfuz, Almanya, Rusya, Dogu Avmpa ve Orta Asya iilkelerine 
uygun dugmemektedir. Ingilizcenin agirliginin giderek artmasi ve bu 
dilde egitim veren t ~ p  fakiiltelerinin qogalmasi ise ayn bir baslu unsu- 
ru olugturmugtur. Tip Fakiiltelerimizde okutulmakta olan ders kitapla- 
n m z  ve en ciddi tip dergilerimiz dahi bu terim kargagasindan kurtu- 
lamamaktadir. 

Balkan Bilim Cevrelerinin Tiirkqe Kelimelere 
Karp Aldiklan Tavir 

Balkan yanmadasinda beg yuzyil suren Osmanli hiikimiye- 
tinden geride kalan miras kemanina binlerce Turkqe kelimeyi de ek- 
lemek gerekir. Turkqemizin Balkanlarda yaylhgi, sadece gehir veya 
kasaba hayatlyla yetinmemig, koy hayatina vmncaya kadar insan 
yagayiginin butun alanlanna girmig ve orada oz bir ma1 degeriyle be- 
nimsenerek iyice yerlegmigtir. Butun Balkan dillerinin halk hiklyele- 
rinde, koy masallmnda, halk edebiyatinda, edebi degerdeki destanlar- 
da bile sevgi, ozleyig, iq insan anlayiy anlarmnda binlerce Tiirkqe 
kelime, Turkqemizin en guzel deyimleri, bugun bile kullanilmaktadir. 
~ n l u  Bognak aragtlrmacisi Abdullah Skaliq'in Turcizmi u 
srpskohrvatskom jeziku (Slrp mrvat Dilinde Turkqe Kelimeler), 
Svjetlost Yayinlan, Sarayova, 1979, baglikli sozlugunde Sirp diline 
Turkqe yoluyla giren 8742 Turkqe kelime ve 6878 Turkqe kavram 
incelenmigtir. Abdullah Skaliq bu eserin on dzunde: "Sirp Hirvatqaya 
Turkqe yoluyla geqen kelimelerin a n l m n i  bilmiyorsak, halk hiklye- 



lerini, halk dilini ve halk kulturiinu de anlamamz mumkun olmaya- 
caktir" diyor. 

0 t e  yandan as11 Debreli olan Tahir Dizdd'nin Orijentalizmat 
ne gjuhen shqipe (Arnavutqada Sarki Kelimeler) heniiz basilmmg 
yazma eseri, uzun ve yorucu bir qaligmanin verimidir. Zogu yonetimi 
zamanindan baglayarak bugune kadar qegitli mulkiye memurluklannda 
bulunmug olan bu kigi, Amavutluk'un hemen butun bolgelerini gez- 
mi?, dolagmg, halk tabakalan arasinda yagmg, otuz yil boyunca halk 
agzlndaki Turkqe kelime ve deyimleri dikkatle derlemig, 4000 kelime- 
yi agan bu hazineyi bilimsel bir siralamaya baglamg; boylelikle hem 
Turkqe kelime ve deyirnlerin etimolojik kaynaklanni hem de Arnavut 
agzinda geqirdigi degigmeleri, lusalmalan, Amavut fonetigine uygun, 
apayn ve qogu kez asllndaki anlamnin gagilacak derecede kargiti olan 
seslenigleri, sanki yeniden bulup qikanrcasina, birer birer gostennigtir. 
Eserin as11 degeri bu noktada toplanmaktad~r. Amavutqaya Turkqe 
yoluyla geqen bu kelimeler ve deyimler, Amavut'un agzinda oylesine 
bambagka bir seslenig almgtir ki en pigkin Tiirkologlan bile vagirtir. 
Soz geligi Arnavut'un agzinda "Selamaz" diye bir halk deyimi vardir; 
bunun aslinin Turkqe oldugu kimin hatinna gelebilir? Tahir 
DizdanA'nin keskin kulagi bunu da kapmg ve aslinin Turkqe "seldm 
agasi" deyiminden geldigini, ornek ve belirtileriyle kanitlamgtir. 
Kelime, giiney Amavutluk'ta dugun torenlerinde kullanilmaktadir. 

1947 yilinda Dr. Stefan Mladenov'un Sofya'da basilan 
Recnik nu tudzite dumi v blgarskijat jezik (Bulgarcada Yabanci Keli- 
meler Sozlugu) ad11 eseri iqinde 10.000'e yalun kelimenin Turkqe 
oldugunu veya Turkqe yoluyla Bulgarcaya geqtigini ispatladigi iqin 
zamanin Bulgar hukClmeti tarafindan toplatillyor. 0 an, canli bir varlik 
olan dilin kurallanyla oyun oynama veya siyaset yapmanin miimkiin 
olmadigini herh2lde dugunemediler.. . 

Turkqe Dil Bilgisinin Duzenlenmesinde 
Yeni Dil Bilimsel Yontemlerin Uygulanmasl ~zer ine  

Mehman MUSAOGLU 

Yeni dil bilimi yontemleriyle yapilan qaligmalar, Turk dil bi- 
liminde Turkqe verileriyle, Turk yazi dillerinde ve yabanci dillerde 
XX. yuzyilin 70'li ylllanndan baglatllmgtir. Soz konusu qaligmalann 
yapilmasi, once batida ve Rusya'da, soma ise Turkiye'de ve diger 
Turk Cumhuriyetleri'nde hiz kazanmgtir. Buna kargin Turk dil bili- 
minde Avrasya Turkqeleri dil bilgisinin ozgun duzenlenmesini ve yeni 
bir Turkqe dil bilgisi bilimi dalinln olugumunu saglayacak qaligmala- 

nn, gerek nice1 gerekse nitel olarak gereken kuramsal duzeye erigtigi 
ve uygulamali bir dogrultuya donugtugu henuz soylenemez. Cunku 
soz konusu dil bilgisi do@ultusunun bilimsel ve uygulamali bir qerqe- 
vesinin olugturulmasi; Turk dilinin kullanim mekanizmasini iqeren 
tiim yapisal aynntilann ve iglevsel-anlamsal alanlann bilegimli- 
iglevsel betimlemesiyle ve Turk dil bilimine iligkin hem geleneksel 
hem nesnel olarak bir arada degerlendirilmesiyle mumkun olabilir. Bu 
baglamda gerek Chomsky'nin uretimsel donugumlu, gerekse ondan 
sonra ortaya qkan qegitli yapisal-anlamsal-iglevsel dil bilgisi teorileri 
uygulamalannin, Turkqenin dil bilimsel olarak betimlenmesinde ya 
domdan ya da dolayislyla kullanimnin, uygun olabilecek bilimsel ve 
uygulamali sonuqlara ulagmayi saglayip saglayamayacagi irdelenmek- 
tedir. 

Soz konusu uygulamalarda, Turkqenin ses uyumu, eklemeli 
ve kelime bileaiklegmeli yapilanmasi; olqiiye denk gelen degigmez soz 
dizimi; olquye denk gelmeyen soz dizimsel geligim ve degigimlerin, 
simetrik birimlerle ayni bir duzlemdeki dengelenebilen olqiitlerinin 
kabullenebilirligi goz oniinde bulundurulmalidir. Hint-Avrupa dilleri 
ve Turkqe arasindaki dilsel-dizgesel farklillklar bunu gartlandirmakta- 
dir. 

Bildiride soz konusu farklillklann ekseninde, yeni dil bilim- 
sel yontemlerle yapilan bazi dil bilgisel betimlemeler ve tanitlamalar 
irdelenmektedir. 

1ki Taqla Bir KUS 
(Tiirk Lehqelerinde ~kilemeler) 

~ v a  l nc se s  NAGY 

~kilemeler terimi iki (hatta uq) kokun tek bir fikri ifade etmek 
iqin kullanildigi veya iki kelimenin anlamnln ayni oldugu veya qok 
benzegtigi guzel soz bilimsel cumleleri belirtir. Bu tarz biqimler daha 
qok Altay dillerinde goriilur - bagka dillerde de goriilebilir. Ancak, 
Turkoloji alaninda bu konuda detayli bir aragtirma henuz yapilmamg- 
tir. Bu dil bilimsel biqimin dilbilim literaturiinde degigik gekillerde 
adlandinlmaktadir: "Synonymkompositum", "Worthaufung", "ikili 
adlar ve ikili fiiller", "ikiz kelimeler" vb., ve bazen bu adlar daha 
genig, bazen daha dar anlamda kullanilir. 0 yuzden burada "ikileme- 
ler" terimini kullaniyorum. 

Makalemde Orta Turkqede (Cagatayca) yaz i lm~  metinde ge- 
qen ikilemeleri dilbilgisi ve anlam bilim yonunden inceleyecegim. Iki 



anlamli kokun turevsel biqimini inceleyecegim ve farkli kokenden 
unsurlan olan ikileme yapilan uzerinde duracagim: ornek: osdi 
ulgaydi 'yetigti': ulgay- eski bir Turkqe kelimedir ve 0s- Turk lehqele- 
rine Orta Mogolcadan geqmigtir. Ikilemelerin kullanilmasinin sebebi- 
nin manidar olmasi, anlamayi daha aqik hale getirmek iqin duyulan 
ihtiyaq oldugu dugunulmektedir. 

Nevai'nin hk Divanlanndan Nevadirii'n-Nihaye 

Bilge Ozkan NALBANT 

Ali Sir Neva?, hayati boyunca yazdigi giirleri Hazaniu'l- 
Maani, adini verdigi dort divanda toplam~gtlr. Fakat bu dort divan 
Nevai'nin ortaya koydugu ilk divanlar degildir. 

Nevai'nin ortaya koydugu ilk eser Ilk Divan olmugtur. Bu, 
yinni beg yaglna kadar yazmg oldugu giirleri iqermektedir. Nevai, 
bagkalan tarafindan toplanmg bu ilk divanindan sonra, ilk defa 1469- 
1480 yillan arasinda Huseyin Baykara'nrn tegvikiyle lirik giirlerini 
Bedayiu'l-Bidaye ad11 divaninda toplmgtir. 

Nevai, 1486 siralannda ise eski ve yeni giirlerinden olugan 
Nevadirii'n-Nihaye ad11 divaninl tertiplemigtir. Janos Eckmann ve Ali 
Nihat Tarlan, bu eserin tek nushasi oldugunu belirtmiglerdir. Fakat bu 
divaninin, Eckrnann ve Tarlan tarafindan haber verilen ve ~zbekistan 
Fenler Akademisi Dogu Bilimleri Enstitiisu 1995 numarada kayitli 
bilinen nushasinin yaninda yine ayni Enstitude 11675 numarada kayit- 
11 ve meghur Heratli hattat Abdulmecit tarafindan istinsah edilmig bir 
niishasi daha bulunmaktadir. Bu iki niisha diginda yine Ozbekistan 
Fenler Akademisi tarafindan Tahran'daki Gah-1 Gulistan ad11 muzeden 
mubadele sonucu getirtilen bir nusha daha vardir ki bu nusha Ali Sir 
Nevai'nin kendi eliyle kaleme almmghr. 

Caligmmzda, ~zbekistan Fenler Akademisi tarafindan 199 1 
yilinda tiplubasim yapilan ve eksik olan bu nushanin tanitinu yaninda 
bu divanda bulunup Ali Sir Nevai'nin daha sonraki divanlanna aldigi 
giirlerin mukayesesi amaqlanmaktadir. 

Tiirkge Enklitik Edatl 1A 

Mehmet Vefa NALBANT 

Turk~enin yazlli ilk eserlerinden baglamak uzere anlami kuv- 
vetlendiren, pekigtiren ve yapica eklegme ozelligi gosteren birt&m 

edatlara rastlamak mumkun olmugtur, cI/cU, erki, erinc, mAt, oWok 
vb. olarak siralayabilecegirniz bu enklitik edatlannin yaninda izlerine 
ilk defa olarak Divanii Liigati't-Tiirk'te rastlanan bir LA enklitik edati 
daha bulunmaktadir. 

Kaggarli'nin goriilen geqrnig zaman, uqiincu teklik kigiye pe- 
kigtirme amaciyla geldigini ve kargidaki kigide bir parqa ink& yarat- 
mak iqin kullanildigini ifade ettigi bu edatin, Karahanli Turkqesi do- 
neminin -henuz yayimlanmamig olan TIEM 73'deki Kur'an tercumesi 
diginda- iki onemli eserinde KutadB Bilig ve 'Atabetii'l-Hakaylk 
goriilen geqmig zaman ekiyle kullanimna rastlanilmmgtlr. Tiirkqenin 
daha sonraki yillardaki geligimi qerqevesinde Cagatay Turkqesi done- 
mi eserlerinde bu edatin Kaggarh'nin belirttigi gorevlerle kullanimla- 
nna sik sik rastlamak murnkun olmaktadir. 

Bilim adamlan tarafindan Mogolca ele>la fle edatina bagla- 
nan bu enklitik edati, gene1 Turk dili alaninda farkli lehqelerde far& 
kelime siniflanyla kullmlmghr. ZA, isim ve zamirlere gelmekte, bu- 
nun yaninda tun, kiin, iize, ta-, ara gibi zarflan .pekigtirmekte, iki, kat 
(defa), ya-1 gibi isimlere gelerek de bu isimlerin zarf olarak kullamm- 
lanna i m k h  vermektedir. 

Bu qaligmayla hem ZA enklitik edatinin koken, gorev ve iglev- 
lerinin art zamanli olarak ortaya konmasi hem de daha once tiinle, 
ikile, ozele, arala vb. sozcuklerde goriilen -LA eki hakkmdaki sorunun 
qozumlenmesi ile ilgili daha onceki goriiglerden farkli olarak yeni bir 
qozum getirilmesi amaqlanmaktadir. 

Tiirkgede Yeni Bir Alum: Keliie 1ginden Kelime Cikar~lmasl 

Emine G m S O Y  NASKALI 

Koge yazisi baghklannda, reklam sloganlannda, mek4n isim- 
lerinde yani lusa ibareli anlatim veya isimlendirmelerde rastladiginuz 
yeni bir kelime oyunu gozlemliyoruz. Tiirkqede yeni bir akim olan bu 
kelime oyununda kelimenin bir bolumii geri kalan lusmindan soyut- 
lanmakta dikkatler bu bolume qekilerek anlatilmak istenen konuya 
farkli ve can alici bir anlam katilmaktadir. Emliik Bankasi bagligini 
tagiyan yazida "emlW' kelimesinin "em'lik" geklinde gosterilmesi ile 
soz konusu bankanin emildigi, hortumlandigi anlatilmaktadir. (Musta- 
fa Balbay, Cumhuriyet, 18 Eylul 1998) 

Kelime iqinden kelime ~ikartmaya dayali bu anlatim son 
derece ekonomik biqimde yani qok az kelime kullanilarak bir mesaj 
vermeyi amaqlamaktadir. Bu mesaj ~ o g u  zaman da kinayeli bir anlam 
tagimaktadir. 



Bildiri bu tur kelime oyunlannln bir listesini sunmakta ve 
degerlendirmesini yapmaktidir. 

Ortak Tiirk Edebi ve lletiSim Dili Konsepti ~zerine  

Karnil Veli NERIMANOGLU 

1. Ortak Turk edebi dilinin tarihi ilk Turk abidelerine dayan- 
maktadir. Ilk yazili metinlerle (Orhun - Yenisey, Uygur vd.) beraber, 
ortak halk edebiyati ornekleri - efsane ve destanlar, atasozleri ve kog- 
malar, masallar ve bilmeceler, anlama ve agiz ustii nonnlann ilkin 
olugmasi ile ortaya g&mcjtir. 

Tiirk~enin siralanma ve tekrara bag11 fonetik, gramatik ve 
uslQbi-poetik yapisi, once kendi kelimelerine, daha sonra Arap-Fars 
kelimelerine dayanan kelime dagarci$ zarnan zaman ortak edebi dilin 
yaranmasina neden olmug ve dil i ~ i ,  dil dig1 (sosyal, devlet, cograf- 
ya.. .) gibi etkenler ortak edebi dilin norm temellerini olugturmugtur. 

M. Kaggarli XI. yuzyilda ortak edebi dilin kavramsal ve tec- 
riibi orneklerini vermigtir. 

XIII-XVI. yuzyillarda daha fazla Anadolu, Kafkasya, 
~dilboyu, Balkanlar ve Turkistan'da Turk ortak edebi dilinin yeni 
yazlli kollan yaranmg ve onlar araslnda Ipek Yolu edebi dili denilebi- 
lecek edebiyat dili olugmugtur. 

2. XIX. yuzyilda baglayan batilagma ve modernlegme alumla- 
n Turk ortak edebi dili kavramna yeni boyutlar getinnigtir. 

M.F. Ahumdzade, I. Gaspuali, Abay, A. Huseynzade, A. 
Agaoglu, Z. Gokalp ... ortak Turk edebi dilinin ideologlan olarak 
yetigmiglerdir. 

Turk~uluk hareketinin bir parGasi olan ortak Tiirk edebi dili 
"Dilde, Fikirde, Igte Birlik" (I. Gaspirali) konseptinde ifadesini bul- 
mug ve bu yonde "Ekinci", "Serveti-i Funun", "Tercuman", "Tercii- 
man-i Hakikat", "Tercuman-1 Ahval", "Tasvir-i Efkar", "Siratul - 
Miistakim", "Fiiyuzat" ve "Molla Nesreddin" dergilerinde gergek 
faaliyet gosterilmigtir. 

3. Sovyetler Birligi'nin 1991'de dagilmasi ardindan bagim- 
slzlik ve yan baglmslzlik kazanmg Turk Cumhuriyetleri ve Topluluk- 
lan ortak iletigim (unsiyet) dili olarak Rusga yerine ortak Turk edebi 
dilinin kullanimina tekan verdiler. 

Turk dunyasinda ortak iletigim dili ortak edebi dilinin sinirll 
ve ozel tezahiirii olarak zaruret kazanmgtlr. Turkiye Turksesi agirlikh 
ileti~im dili olarak medya araqlan, ozellikle televizyon, internet ve 

egitim araciligiyla ictimai-siyasi, kulturel ve ticari hayatln vazge~il- 
mez araci olmugtur. 

Haihazirda devarn etmekte olan bu  sure^ genigleme ve derin- 
legme gostermekle yeni boyutlar kazanmaktadir. 

4. Ortak iletigim dili somut Turk~elerin - devlet dillerinin 
(Azerbaycan Turk edebi dili, 0zbek Tiirk edebi dili, Gagauz Turk 
edebi dili.. .) kargiligi veya alternatifi degildir ve bu faaliyet kesinlikle 
ayn ayn Turk Cumhuriyetleri ve Topluluklmnin devlet dillerini, 
edebi dilleri istisna etmemektedir. 

Ister ortak edebi dil, isterse de onun ozel pargasi olan ortak 
iletigim dili yapma(clk), karar ve talimatlarla gekillendirilen bir sistem 
degildir. Can11 dil faaliyetinin, yaSmn, sosyal kogullann dogal sonu- 
cudur. 

Bu dogal siirecin gerqek dil manzaraslnln Turk dil biliminin 
objesi olarak aragtmlmasl, bu siirecin bilimsel platformuna igik tutma- 
hdlr kanisindayiz. Bu a~idan Turk iletigim dili sozluk ve grarner kita- 
binln hazirlanmasinin gerekliligi de bildiride orneyerle vurgulanmak- 
tadir. 

Bu dogrultuda Turk Dil Kurumunun deneysel ve kuramsal 
i~erikli ~aligmalar yapmak uzere Turk dunyasi bilim adamlanndan 
kurulu komisyon olugturmasi bugun zaruret hlline gelmigtir. 

Turk Dillerinde Metnin Geneloji Meseleleri 

Nuride Semed l z l  NOVRUZOVA 

Metn - bu boyuk frazadir. Metn her bir dilin metn yaratma 
ganunauygunluqlan esasinda formalagir. Muxtelif dillerde metnler 
ijzunemexsus qurulma mexanizmi ile seqilir. Metn dilde seviyye 
irerxyaslnin en yuksek ve musteqil vahidi oldugundan burada dil 
yaruslannin ifade formalan da ferglidir. Biz metn dedikde ilk novbede 
zencirvari daxili ardij~lliqla siralanan, muvafiq qelibde nizamlanan, 
kornmunikativ vezifenin vahidliyi ile birlegmig cumleler qoxlugu 
nezerde tuturug. 

Ona gore de metnin esas elameti kimi onun baghllgi geyd 
olunur. Metnin terkibindeki cumlelerin elaqelenmesi onun formalag- 
mas1 usun esas gertdir. Mehz ona gore de dilciler metnin esas alamet- 
lerinden danigarken metndeki cumlelerin bagllliginl one ~ekirler. 

Metn - elageli metnin ele hissesidir ki, daha kiqik hisselere 
aynlmr, mustegil cumlelerin mena, kommunikativ, qurulu~, 
kompozisiya ve qrammatik birliyinden ibaretdir. 



Metn yalniz cumle komponentlerinin yuksek rangda birleg- 
mi?, informasiyaveriji toplusu deyil, hem de soylemlerin ardijil inkiga- 
fi prosesinde meydana gelen elage ve munasibetlerin agkar olunmasi- 
dlr. Bu elage ve munasibetler dilin sintaktik sisteminde hazir gekilde 
olmur, dil sistemindeki miieyyen ganunauygunluga esasen 
metnyaratma prosesinde formalagir. 

Tiirk dillerinde metnlerin qurulmasi prosesinde metnyaratma 
iisullanndan hansilar daha fealdir? Turk metnleri uqun elaqelendiriji 
vasitelerden hem uslubi, hem de qrammatik vasiteler muhiim rol 
oynayir. 

Turk dillerinde metnlerin qurulmasi ve elaqelenmesinde 
uslubi vasitelerden metndeki zaman, mekan unsiirleri, xatulamalar, 
mentiqi tekrarlanma, mentiqi koqeziya, tema-rema evezlenmesi, met- 
nin sintaktak-mentiqi ardicilli@, psixoloci koqeziya daha fealdu. 
Turkdilii bedii metnlerde elegelendiriji mentiqi vasitelerden 
assosiativlik (gizli elaqe) genig yayilib. Bu eiaqe tipi bedii metnler 
uqun xarakterikdir. Elmi, diplomatik metnlerde bu tip elaqe formasina 
rast gelmirik, qiinki "bele metnlerde elaqe formasi hisslere deyil, 
intellekte esaslanir". (Qalperin I. R.) 

Turk dillerinde bedii metnleri elaqalendiren vasiteler iqeri- 
sinde xatirlatma, duygu, dugunje, hadise unsiirleri daha fealdir. 

Metndeki xeyal ve duguncenin ardicilhgi ve varisliliyi muelli- 
fin ruh dunyasini, duygu ve duguncesini ortaya qoyur. Bu yonumde 
aragdma eyni zamanda edebi eseri daha yaxgi anlamaga yardim ede 
biler. 

Metni baglayan vasiteler slrasinda leksik vasitelerin rolu da 
boyiikdur. Sozde qevik informasiya qabiliyyeti, semantik yukun a$r- 
h@ni ozune dogru "eymek", fikir axinini istiqametlendirmek 
qabiliyyeti, "huneri" vardu. "Sozler - leksemler metnde frazafovqi 
vahid seviyyesine yuksele bilir, metnin diizelmesi uqun miieyyen 
zemin yaradirlar." (K. Abdullayev) Belelikle, metn sintaktik 
seviyyenin muhum vahididir ve onun elaqelenmesinde leksik- 
gramrnatik ve sintaktik vasiteler muhum rol oynayir. 

Alhn Orda Caglnda Yaz~lmlq Olan Turk Y a z ~ l ~  Edebi 
Amtlarda Dil Kurallar~ ve Turluluk 

Feniize NURIYEVA 

Orta Cag yazili anitlan dilinin kangik bir dilli oldugunu butun 
bilim adamlan kabul ediyor. Altin Orda anitlanni ogjrenen tarihsel 
bilgileri inceleme igte bu kangik edebi dilinin pek gok ~egitli terimleri: 

Dogu Tiirk, Oguz-lpqak, Ipqak-Oguz, Uygur-lpqak, Karluk- 
Harezm edebi dili, Altin Orda edebi dili, MernlGk-lpqak dili, Harezm 
dili, Cagatay dili ve benzerleri yagadigini gosteriyor. Terimlerin qegit- 
liligi bu devir anitlanni oBenme iginde ortak dil gostergelerini belirten 
ozelliklerin olmadi$ni gosteriyor. Turkolojide kabul edilen Turk 
dillerini ayn gruplara ayiran klasifikasyon ozellikleri (ses bilgisine ait 
- 8, kelime bilgisine ait - 10 ozellik) seqerek, istatistik metodu da 
faydalanarak ortak dil gostergeleri esasinda gu devirde yazilmg eser- 
lerin her birisinin sadece kendisine ait ve umum? eserlere ait kurallan 
ve varyant gekillerini aragtinp ogjrendik. Sonucumuz goyle ki, 1dil 
boyunda ve Misir'da XI11 - XV. yuzyil baglannda yazilmg olan eser- 
lerde edebi dilin ilerlemesi iki yonde gerqeklegmig: birinci grup eserle- 
rinde Karahan-Uygur devrinden gelen edebi dil kurallan, ikinci grup 
eserlerinde I p q a k  dil kurallan ustiinluk eden edebi diller olugmug. 
XIV - XV yuzyillannda idil boyunda I p q a k  dili ozellikleri kural 
gostergesi hsline gelmig yeni edebi dil - Eski Tatarca dili oluguyor. 
Tam bu devirde Kuquk Asya'da Oguz dili ozellikleri ustunluk eden ve 
dil kuruluna donugen Eski Osmanllca dili 01ugu)or. 

Fuyu I(lrgizcas~ ve Fuyu Klrg~zcaslnda Geqmiq Zaman Biqimleri 

Mehmet OLMEZ 

Fuyu Irgizcasi 1990'11 yillara degin Turkoloji qevrelerinde 
gozden kaqmg, daha dogrusu haklunda bilgi edinilememig bir Turk 
dilidir. 1950'li yillann sonlannda Cin Halk Curnhuriyeti'nde yagayan 
azinliklann dillerini tespit iqin yapilan qaligmalar sirasinda bu dile ait 
ilk malzemeler h rg iz  dili ve edebiyati uzmani HU Zhen Hua tarafin- 
dan derlenmig, daha soma da degerlendirmeye alinmgtir. Kendilerini 
l r l u s  (- I r l u t )  olarak adlandlran Fuyu Irgizlan, Cin'in Manqurya 
bolgesinde (resmi adiyla Heilongjian "Kara Ejder Irmagi"), Qiqihar'a 
trenle bir saatlik mesafede bulunan Fuyu kasabasinin qevresindeki 
koylerde, ozellikle de Wujiazi ve Qyiazi koylerinde yagarlar. Fuyu 
Irgizlannin yagadiklan koylerde baslun dil bir Mogol dili olan 
motqedir. Yine bu bolgede daha baslun olan Dagurca Qiqihar bolge- 
sinde konugulmaktadir. Fuyu Kirglzlan bugun kendi aralmnda esas 
olarak 0lotqe konugmakta, resmi iletigim dili olarak da Cinceyi qok iyi 
bilmektedirler. 50 yagin uzerindeki kugak (benim rastlayabildigim 
yedi kigi ) "pasif' olarak bu dili belirli olqude bilmektedirler. 30-40 
yag ve daha genq olan kugak ise esas olarak Cinceyi iletigim dili olarak 
kullanmaktadir. Ses bilgisi aqisindan baluldiginda bu dil, eski Turkqe- 
nin d sesini z-s olarak yagatmasi, ng unsuzunden onceki soz bag1 



yiinsuzunu n'ye qevirmesi aqisrndan Hakasqanin bir koludur. Bu dilde 
arthk-onluk uyumu bugun iqin hemen hemen kalmamigtlr. Zaman 
ekleri de sinirlidlr. ~zellikle geqmig zaman ifade edilmesinde eski 
Turkqenin slfat-fiil eklerinden, seyrek rastlanan slfat-fiil eklerinden 
yararlanilmaktadlr. Bildirimde 2003 yillnln Eylul aylnda yaptlglm 
alan qaligmasindaki gozlemlerim ile soz konusu geqmig zaman bi~imi 
uzerinde duracaam. 

Kaynaklar iqin bk.: "Fu-yii firglzcasi ve Akrabalan", Turk 
Dilleri Arajtzrmalarz 11 (2001): 137-152. 

Amuderya Bolgesi Turkmen ADzlan 

Zuhal OLMEZ 

Turk dillerinin Oguz grubunda yer alan Turkmencenin bilin- 
digi gibi bir~ok lehqesi ve bu lehqelerin de agizlan vardir. Turkrnence 
uzerinde yapilan qaligrnalmn yaru sira lehqeleri ve agizlanyla ilgili 
qallgmalar da yapllmaktadlr. Bu baglamda yapllan qaligmalar genellik- 
le bu lehqelerin tek tek incelenmesi veya sozluklerinin hazirlanmasl 
biqiminde olmugtur. Bu agizlar arasrndaki kimi benzerlik ve farklilrk- 
lar uzerinde de qallgmalar yapllarak soz konusu edilen aglzlann lusaca 
da olsa Horasan Turkqesiyle olan benzerliklerine de deginilmigtir. 

Omegin Gerhard Doerfer tarafindan Horasan Turkqesi uze- 
rinde yapilan qallgmada yer yer bu dilin Turkmenceyle olan benzerlik- 
lerine de yer verilmig, ozellikle Turkmencenin aglzlanyla olan yakm- 
llklara dikkat qekilmi~tir. Lary Clark tarafindan hazirlanan Turkmen 
Reference Grammar ad11 qaligmada da lehqeler araslndaki farklillklar 
uzerinde durulmugtur. 0megin: Teke, Yomut, Sahr, Goklen, Alili 
lehqelerinde -ya:r/-ya:r biqiminde olan gimdiki zaman eki, Ersan, 
Covdur lehqelerinde -yo:r/-yo:r biqimindedir. Aynca yine Teke, 
Yomut, Sahr, Sank, Goklen leh~elerinde I31 ve I81 biqiminde olan 
digler arasi slzicl sesler, Covdur agzinda Is1 ve Izl biqimindedir. 

Bu ~allgmada kaynaklardaki bilgiler de degerlendirilerek 
Amuderya bolgesinden derlenen sozlu ve yazili malzeme Turkmence, 
Turkmencenin diger agizlan ve ozellikle Horasan Turkqesiyle kargl- 
lagtlnlarak bu bolge agizlannln Turkmence iqindeki yeri belirlenmeye 
qahgilacaktir. 

KPvgarh Mahmut'un Divanu Liigati't-Turk'u ve &r@z 
Ozanlar~mn Eserleri Aras~ndaki Dil Benzerlikleri 

Nurgul OMURZAKOVA 

Dunya kultur hazinesinde kendine liiylk bir yer edinmig 
Divanii Liigati't-Turk tum Turk halklannin ortak mirasldrr. Bu eserin 
birkaq yerinde l r g l z  kelimesine rastlanilmaktadir. Divan'da geqen 
giir metinleri, eserdeki dil ornekleri Kaggarli Mahmut'un hallurmz 
arasrnda uzun sure kaldlglna igaret etmektedir. Bu yuzden de, Di- 
van'daki omek metinler ile halk edebiyatl orneklerimiz araslnda goze 
qarpan benzerliklere gagmamak gerekir. 

Kaggarli Mahmut'un sozlugundeki giirsel metinlerin yapisin- 
dan, turiinden, edebi stilinden, konulanndan yola qlkarak onlar ile 
k g l z  halk ozanlannm faaliyeti araslnda buyuk benzerlikler bulmak 
miimkiindiir. Divan'daki ogretici iqerige sahip giir iirnekleri Asan 
Kaygi, Toktogul Irql, Kalrgul, Arstanbek, Ceiicok, Barpi, Moldo 
Khq, Togolok Moldo vs. gibi gair ve ozanlann nasihat, sanat, vasiyet 
vs. konulu giirleriyle fikir ve konu balumndan benzemektediler. 

Divan'da rastlanan agagldaki atasozlerinden de bu benzerlik 
gozlernlenebilmektedir: "Atasi cakgi adamga bak konot", "Kozdon 
ketse, koiiiildon da ketct", "Koz, kord, curok ugar", "Sooksiiz bag 
bolboyl, bagqlslz Turk bolboyt", Kug kanatl menen, er at1 menen" vs. 

Bununla birlikte, Divan'da geqen kelimelerin qogu firgiz 
halk ozanlannln dilinde slkqa goriilmektedir, ustelik onlann qogu hem 
anlam hem gekil balumndan herhangi bir degigime ugramamgtlr. 

Sonuq olarak, Kaggarll Mahmut'un sozlugu lenguistik, tarih 
ve etnografik kaynak olmakla birlikte buyuk degere sahip edebi mira- 
simz da saylllr. 

Turkgede -lIG>-11 Ekli Niteleme siizlerinin Edatlaymas~ 

Mustafa ONER 

Varliklar dunyasinda, bir varolug biqiminin, yani bir nesne 
veya bir hareketin gostereni olmayan edatlann, koken balumndan 
mutlaka bir isim veya bir fiile dayandlgl Turkqe aragtirrnalannda qok 
onceden beri bilinmektedir. Gene1 Turk dili ve lehqelerinde var olan 
edatlar arasinda, -1ZG > -M ekli olanlar ise olugma yollan balumndan 
ozellikle ilgi ~ekicidir. 

Asllnda slfat veya zarf kullanlrmndaki niteleme sozlerinin 
yaplmlnda goriilen -1ZG>-lZ eki, yaiilzg, toslig, deiilu, ~ekilli vb. qekim 



edatlannda bu yolla kaliplagmg olmaktadlr. Bu kaliplagma surecinde 
esas belirleyici olan geligme ise, k i ~ i  ~ekil l i  "kigi gibi, insan gibi" vb. 
omeklerinde, bazi dil bilgisi yazarlannin "gramatiklegme" dedigi 
anlam kaliplagmasi ve bir gramer yiiku kazanmasi ~eklinde ortaya 
gikmaktadir. Boylece, Sekilli vb. ogeler as11 unsur olarak bulundugu 
soz dizimi (sentaks) yonunu tam tersine gevirmig ve eklenme (morfo- 
loji) yonune girmigtir. 

Tiirkcede +lX Eki 
Zafer ONLER 

Dil bilgisi kitaplannda addan ad yapma ekleri arasinda kulla- 
m m  yaygin bir ek olarak belirtilen ve gogunlukla sifat eki olarak 
nitelendirilen +ld+li, +lu/+lu eki igin yaglz, giiglii, talihli, Edirneli, 
Vanb, Yahyalz, Salihli, Osmanlz, Selguklu, irili ufakll gibi sozciikler 
ornek verilmekte ve bu sozciiklerin tur ve nitelik farkliliklan ise ayni 
ekin degiaik ialevleri olarak sayilmaktadir. 

Ekin tiirettigi sozciiklere baktigimzda, gunumuze +ld+li, 
+lu/+lii bigimlerinde uyuma giren bu ekin tek bir ek olmadigi, farkli 
kokenlerden gelen zaman iginde benzer duruma gelmi? birden gok 
ekin soz konusu oldugu anlagllmaktadlr. Bu eki taglyan veriler ince- 
lendiginde baglica 4 ayn kategoride sozcuklerde yer aldigi goriilmek- 
tedir. Bunlar goyle gruplandmlabilir: 

1) Yaglz, evli, gii~lii gibi orneklerde sifat tiireten +W+li, 
+lu/+lii eki oldugu. Bu ek bir slfat yaplm eki olarak +slz/+siz, 
+suz+siiz olumsuz sifat tureten ekin kargitidlr. 

2 )  Osmanlz, Selguklu, gibi devlet adlannda kullanilan 
bidm ise farkli bir kokenden kaynaklanmaktadir. 

3) Yahyalz, Karaisalz, Mezitli gibi yer adlannda yaygin 
olarak goriilen ek ise bagka bir bigimin degigime ugramasi sonucu 
ortaya glkrmgtir. 

4) Irili ufaklz, biiyiiklii kiigiiklii gibi ikileme orneklerin- 
de goriilen ek ise sifat tureten ekten apayn hem ... hem anlamnl taaiyan 
ve eski Turkge doneminden beri kullanilan bir ektir. 

Bu bildiride Turkiye Turkgesindeki verilerden yola gikilarak 
yukanda dort gruba aynlan verileri tiireten eklerin koken ve iglevleri 
belirlenmeye galigilacaktir. 

0zbek ve Tiirkiye Tiirkpsinde "Olasd~k-Tahmin" 
Bildiren Modal Sozler 

Aynur OZ OZCAN 

Ciimle belirli bir fikri ifade etmekle kalmayip aynl zamanda 
konuganln bu fikre olan ilgisini de bildirmektedir. Konuganin kendi 
fikrine olan ilgisini bildiren anlama modal anlam, bu anlam bildiren 
kelimelere ise modal sozler denilmektedir. Modal anlam, morfolojik, 
sentaktik ve leksik yollarla ifade edilebilmektedir. Her bir yolun ince- 
lendigi gramer dali bu konuyu aynntill olarak ele almaktadlr. Modal 
sozler, bagimsiz bir kelime turii olmadigi igin cumlenin bir ogesi ola- 
rak gelmezler. Bu kelime ve yapilar, genellikle g i r i~  ogesi olarak kul- 
lanillrlar ve bu ozellikleriyle de butun cumleyle ilgili anlam ifade 
ederler. Bu bildiride 0zbek ve Turkiye Tiirkgesinde "olasilik-tahmin" 
bildiren kelime ve yapllar kargila.$irmali olarak ele alinarak ileri surii- 
len fikirler cumle iginde verilecek orneklerle desteklenecektir. Ozbek 
ve Turkiye Turkgesi gramerlerinde bu yapllann ele alinigi uzerinde 
durularak ortak ve farkll yonler incelenmeye galigilacaktlr. 

Dede Korkut Metinleri ~zerinde Baz~ Diizenlemeler 

Saadettin OZCELIK 

Bugune kadar Dede Korkut uzerinde yurt igi ve yurt dlglnda 
birgok yayin yapilmgtir. Bu galigmalar igerisinde metin ve soz dizini 
yonunden en kayda deger galigmalar Ergin, Gokyay ve Tezcan'in 
yayinlandlr. 

Ergin ve Gokyay yayinlannda en onemli eksiklik, hazirlanan 
soz dizinlerinin analitik olmamasi ve her kelimenin metindeki kullani- 
119 ve anlamlanna gore degerlendirilmemig olmasldir. ikinci onernli 
eksiklik metinde do@lugundan guphe duyulan lusimlann her zaman 
belirtilmemig olmasidir. Ergin bunu soz dizininde ve lusmen dipnot- 
larda yapmatir. 

Tezcan, metin ve notlar yayini ile Dede Korkut'taki birgok 
problemi ~ozmeyi bagmgtir .  Guniimuze kadar yanlig okunmua, 
yanlig anlamlandinlmg veya metince eksik ya da yanlig yazilmg 
birgok notu igeren bu galigma gergekten buyiik bir boglugu doldurmug 
tur. Ancak oyle anlagiliyor ki Dede Korkut, daha birgok tamir ve agik- 
lamaya muhtag bir metindir. 

Ben, bu tebligimde daha gok Dede Korkut'ta yanlig veya ek- 
sik yazilm~g veya anlagllmg oldugunu dugundugum bazi cumle ve 



metinler uzerinde durdum. Yanhg veya eksik yazilmg cumle ve me- 
tinlerin onanrnlan iqin teklif veya qozum onerilerim oldu. once, d o m  
tespitlere ulagmak iqin, yontem olarak uzerinde durdugum cumle veya 
metinle ilgili benden once neler soylenmig oldugunu belirttim. Daha 
sonra miirnkiin oldugu kadar -varsa- Dede Korkut'un kendi metninden 
ornekler ve kanitlar vermeye qalighm. Aynca kaynaklardan benzer 
cumle ornekleri sunarak bagka kanitlar vermeye ~aligam. Madde son- 
lannda teklif veya duguncemi ekleyerek sonuca ulagmaya ~aligtim. 

Tiirkiye Tiirkqesi Konuyma Dilinde Seslenme 
Biqimleri ~zer ine  Gozlemler 

Muna Yuceol OZEZEN 

Bu qallgmada, Turkiye Turkqesi konugma dilinde seslenme 
iglevli olarak kullanilan biqimler (= form) uzerinde durulacaktir. Ca- 
ligma, "insanin insana" seslenrne biqimlerini genel olarak belirleye- 
bilmeyi amaqlamaktadir ve domdan bir agiz aragtirmasi degildir. 
Gunluk konugma dilinin ozelliklerini her boyutuyla betimlemenin 
guqlugii dugiinulerek qaligma, gozlemlerin siralanmasi biqiminde 
duzenlenmigtir. Merkezi Adana olan gozlemler, genel olarak aragtir- 
macinin kendi kigisel kullanmlanna ve ~evrede duyulan kullanimlara 
dayaniyorsa da qaligmayl yazili bir malzemeyle de destekleme gerek- 
sinimi ile aynca sormaca metinler hazirlanmgtir. Daha sonra bu sor- 
maca metinler, qevredeki insanlara -ki bunlann buyiik bir bolumu 
yalnlzca bir sureden beri veya bir siireligine Adana'da yagayanlardir- 
ozellikle Turkiye'nin degigik bolgelerinden Adana'ya gelen Cukurova 
~niversitesi ogrencilerine dagitilmgtir. Bulgular, on gozlernlere ve bu 
anketin sonucuna dayanilarak elde edilrnigtir. Buna gore Turkiye 
Tiirkqesi konugma dilinde seslenme biqimleri temel olarak goylece 
siniflanabilir: 1- Tek sozcukluk biqimler, a) Yansima insan sesleriyle 
(= unlernler) seslenme biqimleri, b) Seslenilen kiginin kendi adinin 
kullanilmasiyla ortaya qlkan seslenme biqimleri, c) Akrabalik isimle- 
riyle seslenme biqimleri, q) Kuqultme 1 ululama - sevgi anlatan isim 
veya sifatlarla seslenme, d) +1% ekli isimlerle , e) Cinsiyet aynmni 
gosteren sozciiklerle, f) ikinci kigi zamirleriyle seslenme; 2- Birlegik 
sozcuklerle seslenme biqimleri; 3- Cumle biqimleri; 4- Karma Biqim- 
ler. 

Turkqede Kelime Bay1 y- Meselesi ve Simyek Kelimesi 
~zer ine  Etimoloji Denemesi 

Fatma OZKAN 

Turk leh~elerinin tasnif qaligmalannda fonetik degigmeler 
dikkate alinmgtlr. Tipik fonetik degigmeleri, Turk lehqelerinin sinif- 
landinlmas~nda onemli kistaslardan&r. Biz bu tebligirnizde kelime 
bag1 y- sesinin tarihi sureq iqerisinde lehqelere gore degi~im egilimini 
vematize etmeye qahgacaglz. Kelime bag1 y- sesi, y>@, y>c, y>j, y > ~ ,  
y>s, y>n gibi degigmelere ugrarmgtlr. Tarihi lehqelerden gunumuze 
gelirken, y- sesiyle ilgili degigmelerin, Turk lehqelerine gore tasnifini 
ortaya koymak, bazi kelimelerin etimolojik ve gematik degigimine de 
iglk tutabilir, diye dugiinuyoruz. 

Bir Yemegin Turkqemizdeki Hikiiyesi: Menemen 

Menemen, Turk mutfaginin temel yemeklerinden biridir. Ha- 
zirlanmasi, malzemelerinin kolay bulunugu ve maliyetinin azligiyla 
hem kahvaltilarda, hem de ogle ve akgam gibi ana ogunlerde yenilen, 
zengin fakir her Turk ailesinin sofrasinda kendisine yer edinmig ye- 
meklerimizdendir Biz bu tebligirnizde dilimizde yer ve yemek ad1 
olarak bilinen menemen kelimesinin etimolojisi uzerinde durmaya 
qahgacagiz. Menemen, tiplu kocarnan, gi?man, deligmen gibi -man-/- 
men ekiyle tiiretilrnig bir kelimedir. Bu sozun Anadolu agizlannda 
farkli anlamlarda tiirevleri bulunmaktadir. Aynca, Turk lehqelerinde 
de bu sozle ilgili verilere rastlanmaktadir. 

Deyimleymiy ~kilemeler 

Mustafa OZKAN 

Anlam guqlendirmek, ifade gucunu arttmnak, kavrami zen- 
ginlegtirmek amaciyla ayni cinsten iki kelimenin arka arkaya getiril- 
mesiyle olugan kelime grubuna ikileme ad1 verilir. Ikilemede yan yana 
gelen iki kelimeyi anlam veya biqim iligkisi birbirine yaklagtinr. Bu 
yuzden ikilemeler ya ayni sozciiklerin tekrarlanmasi ile ya anlamlan 
birbirine yakin ya kar~it  olan sozciiklerin bir araya getirilmesi ile ya da 
sesleri birbirini andiran sozciiklerin yan yana getirilmesi ile olugur. 



Dilimizde Eski Turkqe devresinden beri genig yer tutan iki- 
lemelerde bazen iki kelime anlamca kaynagarak farkli bir kavrarm 
ifade eden birlegik kelime niteligini kazanarak deyimlegme ozelligini 
gosterir. 

Deyimler, gerqek anlam diginda bir anlami bulunan kalip- 
lagmg kelime grubudur. Bu gruplagmada kelimeler kendi anlamlan 
diginda kullanilarak yeni bir anlarm yansltlr. Bunun yaninda kelimenin 
temel anlamiyla kaliplagarak deyim niteligi kazanmg omekler de 
vardir. 

Deyimlerin pek qogu soz dizirni balumndan belli gruplann 
kaliplagmasiyla olugur: agz~ bozuk "sovmeyi aligkanlik h5line getir- 
mig kimse" (isnat grubu kalibinda), a@z tad1 "dirlik duzenlik (isim 
tamlamasi) kalibinda), aklntiya kap~lmak "etkisinde 
kalarak bir toplumun davranig ve tutumuna katilmak (yargi grubu 
kalibinda), kirli qilu "cimrilikle qok para biriktirip zengin olmug 
kimse" (sifat tarnlamasi kalibinda), luz gibi "terbiyeli ve utangaq 
kimse" (edat grubu kalibinda), eski gamlar bardak oldu "devir de- 
gigti, eski tutum ve davraniglann hukmu kalmadi" (cumle kaliplagma- 
si biqiminde). 

Ayni biqimde ikilemeler de kaliplagarak deyirnlegme egilimi 
gosterirler: paga paga, "guzellikle, seve seve", hard haril "surekli 
olarak, durmadan", akgama sabaha "neredeyse hemen hemen" gibi. 

Bu qaligmada, deyimlegme ozelligi gosteren ikilemeler yapi- 
lan, anlamlan ve kullan~liglan bakimndan ele alinip degerlendirile- 
cektir. 

Gagavuz Tiirkqesi Ipqak Sahasi Baglantilan ~zer ine  

Nevzat OZKAN 

Dil; dili kullanan toplumun, tarihin derinliklerinden gelen si- 
yasi, sosyal ve kiilturel iligkilerinin etkisi altinda biqimlenmekte ve 
geligmektedir. 

Bugun qok genig bir sahaya yayilmg olan Turk lehqe ve give- 
leri de, Turk topluluklannin tarih boyunca kendi aralannda ve bagka 
milletlerle kurduklan qegitli iligkilerin etkisi altinda olugmugtur 

Bu kangik ilgi ve iligkiler agi iqinde Turk lehqe ve givelerinin 
tam ve eksiksiz bir tasnifini yapmak zorlagmakta ve mevcut durumu 
en iyi yansitacak bir bakig aqisi tespit etme qali~malan bugun de de- 
vam etmektedir. 

Turk lehqeleri tasniflerinde fonetik ozellikler ve yer adlan 
yaninda etnik adlandinnalar da kullanilmaktadir. Oguz ve I p q a k  

grubu Turk lehqeleri terimleri, Oguz ve I p q a k  soyundan gelen Turk 
topluluklannin dil yalunligini ifade etmektedir. Oguz grubu Turk 
lehqeleri adlandirmasi Turkiye, Azerbaycan, Turkmen ve Gagavuz 
Turkqelerinin koken birligi yaninda fonetik, morfolojik ve soz varligi 
ortakligina da igaret etmektedir. Ayni gekilde I p q a k  grubu Turk leh- 
qeleri adlandirmasi, Karadeniz-Hazar Denizi bolgesi, idi l -~ral  bolgesi 
ve Aral Denizi-Hazar Denizi bolgesi arasinda yer alan on farkli Turk 
toplulugunun dil yalunligini gostermektedir. 

Belli bir grup iqinde degerlendirilen Turk lehqelerinin ilgi ve 
ilivkileri gibi, degigik lehqeler arasi ilgi ve iligkiler de tarihin derinlik- 
lerinden gelen baglantilara dayanmaktadir. 

Bu qaligmada konu tarihi, etnik ve dil baglantilan yonunden 
ele alinacak, Oguz-lpqak ve Kipqak sahasi-Gagavuz Turkqesi tarihi 
dil baglantilan; fonetik, morfolojik ve soz varligi ortakliklan ve etkile- 
ri yonunden degerlendirilecektir. 

Mehmet OZMEN 

~ z n e ,  genellikle yuklemle birlikte, cumlenin iki temel 
ogesinden biri olarak kabul edilir. Gramer sozluklerinde ve soz dizimi 
kaynaklanndaki ozne tanirnlan arasinda da buyiik benzerlikler vardir; 
ancak, oznenin nitelikleri aqiklanirken, her zaman, tanima tam olarak 
uyuldu@ soylenemez. Aynca, benzer omeklerin sik sik tekrarlandigi 
ve benzer omeklerden benzer sonuqlara vanldigi goriilur. 

Kaynaklardaki ozne tasniflerinde kargilqt~glmz gene1 yakla- 
pm, ozneyi, hangi durumda olursa olsun, yuklem kargisinda bir cumle 
ogesi olarak ele alarak tanimlamak; ancak, bu tanima ragmen, oznede, 
"yapan, yapici", yani gerqek anlamda "fail" ozelliklerini aramaktir. 
Boyle bir tasnif veya balug agsi, kargimza gerqek ozne - sozde ozne, 
gramerce ozne - mantikqa ozne ikilemini getirmektedir. Bu ikilem, 
ozneyi bir cumle ogesi olarak "yapan veya olan" olarak niteledikten 
sonra, onda "yapan, yapici, fail" ozelligi aramaktan kaynaklanmakta- 
dir. ~ z n e ,  farkli olqutlerle farkli balug aqilanyla tasnif edilebilir; bu- 
nun iqin bir si~llrlama getirmek de gerekmez. Inceleme yapilan duru- 
ma veya incelemenin hacmine gore, iglev ve yap1 balumndan degigik 
balug aqilanyla tasnifler yapilabilir; ancak, her tasnifin kendi iqerisin- 
de tutarli olmasi gerekmektedir. 

Bugun iqin yapilmasi gereken gey, birbirine benzer tanim ve 
ornekleri irdelemek, tartigmaya aqmak; aynca mevcut balug aqilannin 
diginda farkli balug aqilanyla degerlendirmelere gitmektir. 



Turk Dilinin Zenginleytirilmesinde Derleme Sozlii@'nun Yeri 

Zafer OZTEK 

Dillerin zenginligini gosteren olqutlerden bin de, o dilin soz- 
lugunde yer alan sozcuk sayisidir. Tiirkce Sozliik'teki soz varligi 
75.000 dolayindadir. Bunun 100.000'e ulagmasi beklenmektedir. Sozu 
edilen sozlugun on sozunde, bu zenginlegtirme qaligmalannda iki 
kaynaktan yararlanildlgi belirtilmektedir: 1. Orta ogretim kitaplan, 
gazete ve dergilerin taranmasi ile bulunan sozler; 2. Yabanci Kelime- 
lere Kargilik Bulma Komisyonunun onerileri. 

TDK tarafindan yayimlanan ve on iki ciltten olugan Derleme 
Sozliigii halk arasinda kullanilmakta olan deyiglerin yer aldigi en genig 
iqerikli kaynaktlr. Bu eser, 1932-1960 yillan arasinda binlerce gonullu 
aragtumacinln ulkenin her yaninda derledigi yaklagik 137.000 deyigi 
kapsamaktadir ve bunlann qogu gunumuzde kullanilmaktadir. Turk 
dilinin gerqek zenginligini yansitan bu deyiglerden bazilannin Tiirk~e 
Sozliik'e aktanlmasi Turkqenin zenginlegmesine katlu saglayacaktlr. 

Aktanlacak sozcuklerin seqiminde TDK'nin gene1 ilkeleri 
yani sira gu ozelliklere dikkat edilmelidir: 1) Halk tarafindan yaygin 
olarak kullaniliyor olmasi; 2) TDK Tiirk~e Sozliik'te, bu sozcugun 
yerine daha yaygin olarak kullanilan bir bagka sozcugun bulunmama- 
si; 3) Kullanilmakta olan bir sozcugun yerel aksanla soylenen biqimi 
olmamasi. 

Derleme Sozliigii'nde yer alan ve Tiirk~e Sozliik'e aktanlma- 
sinin uygun olacagi bazi sozcuklere ornekler gunlar olabilir (Parantez 
iqinde deyigin kullanildigi iller belirtilmigtir) 

Aqkl : Oklava ile aqilmg hamur (Manisa, Samsun, 
Ordu, Giresun, Hatay, I b n s )  

Akqakatik : Yagli ve suzulmug yogurttan yapilan ve luga 
saklanan bir qegit peynir (Afyon, Isparta, Burdur, Sivas, Irgehir, 
Yozgat, Irklareli) 

Alaqaklr : Yan olgunlagmg sebze ve meyve (Afyon, 
Isparta, Burdur, Denizli, Kutahya, Konya, Antalya, Mugla, Ankara) 

Bogaz alan : Sulu olmayan bir qegit ayva, ham ayva (Is- 
parta, Aydin, Samsun) 

0zbek Turkqesinde Renk Adlan 

Arzu ERDOGAN OZTURK 

Bir noktadaki igigin herhangi bir goriintusii olarak tanimlanan 
renk kavramni giysilerimizden makyaj malzemelerimize, ev egyala- 
nmzdan arabanuza kadar hayatin her alaninda kigiligimizi ve iq dun- 
y m z i  yansitan bir sembol olarak kullaniyoruz. Oyle ki gunumuzde 
renk seqimleri renk bilimciler tarafindan yorumlaniyor ve kigilerin 
renk tercihlerine mudahalelerde bulunularak hayatlannin olumlu yon- 
de degigtirilebilecegi belirtiliyor. 

Renkler tarih boyunca milletlerin geleneklerinde, inanqlann- 
da ve yagayiglannda ozel bir yere sahip olmugtur. Farkli milletlerin, 
kultiirlerin renklere yaklagirm farkli farklidir. Turkler de eski devirler- 
den itibaren qegitli renk isimleri kullanmglar, sadece atlar iqin kullani- 
lan ozel renk isimleri bile tiiretmiglerdir. Ak, Al, Kzzzl, Kara, Ala, Gok, 
Yegil, Sari Eski Turkqe doneminden beri slkllkla kullanilmg, hatta 
yon ve boy isimleri de renk isimleriyle ifade edilmigtir. Aynca buyuk- 
luk, qokluk ve un gostermek iqin de renk isimleri kullanilmgtir. 

Goqler, yeni kultiirlerle kargilagma ve kaynqma gibi sebep- 
lerle dilde goriilen degigmeye paralel olarak renk isimleri de degigrnig, 
qegitlenrnig ve farkli kullanimlar goriilmeye baglanmgtir. Gunumuzde 
Turkiye Turkqesinde kullandigimz renk; isimleriyle Eski Turkqedeki 
ana renk isimlerini kargilagtirdigimzda degigirnin boyutunu gormek 
mumkundur. 

Bu bildiride oncelikle Ozbek Tiirkqesinde kullanilan renk 
isimleri tespit edilmeye qaligilacak ve bir tasnife tibi tutularak durum- 
lan ortaya konacaktir. Bunun iqin ~zbekistan Bilimler Akademisi 
tarafindan hazirlanan 0zbek Tilining ~zahlz Lugati isimli kapsamli 
sozluk taranacaktir. Boylece Yeni Uygur Turk~esi ile birlikte Turkqe- 
nin dogu grubunu olugturan ve yirmi milyonu agkin 0zbek Turk'u 
tarafindan konugulan 0zbek Turkqesinin renk isimleri ortaya koyula- 
rak zaman iqinde ugradigi degigimler tespit edilecektir. 

Turkqede Ad Koyma Geleneginde Degiyimler 

Jale OZTURK 

Cocuklanna verdigi adlar, bir milletin dili, folkloru, tarihi ve 
kultiirii aqisindan oldukqa onemlidir. Tarih boyunca Turk kigi adlan 



farkli cografya ve inanqlar etkisi ile oldukqa buyuk degigimler goster- 
migtir. 

Aragtirmanin gene1 amaci universite ogrencilerinin ad koyma 
gelenegi konusundaki duguncelerini ve ad konusundaki degigimleri 
tespit etmektir. 

Bu aragtirmada MKu Egitim Fakultesi ogrencilerinden 
rastgele (random) seqilen 500 ogrenciye "Tiirkgede Ad Koyma Gele- 
negi" ile ilgili bir anket uygulanmgtir. 

Bu ankette ogrenci adlan kokenlerine; ogrencilerin anne- 
babalannin egitim duzeylerine, dogum tarihlerine ve cinsiyetlerine 
gore degerlendirilmigtir. Ad koymada etkili olan faktorler ve ogrenci- 
lerin adlanni sevip sevmedikleri, kendi adlanni seqme irnkinlan olsa 
hangi adlan seqecekleri degerlendirilmigtir. Aynca ogrencilerin ad 
koyma konusundaki zevk ve egilimleri ve ad koyarken dikkat edilme- 
si gereken noktalar haklundaki goriigleri tespit edilmigtir. 

Yapilan analizler sonucunda Turkqe kokenli adlara luz og- 
rencilerde erkek ogrencilere gore daha fazla rastlanmgtir. Anne ve 
babanin ogrenim durumlan yukseldikqe, her iki cinsiyette de Turkqe 
adlann oraninin yukseldigi goriilmugtur. l z  ogrenciler arasinda adini 
sevmeyenlerin erkek ogrencilere gore daha qok oldugu belirlenmigtir. 
Ad koyma yollan aragtinldiginda toplumumuzun ad koyma konusun- 
da qok duyarli olmadigi goriilmugtiir. Ad koymada baba ve anne ka- 
dar; dede, babaanne ve amcanin da etkili oldu@ hatta aile buyukleri 
yaninda komgunun, dogum yaptiran ebenin, nufus memurunun ve 
ogretmenin de etkileri oldugu dikkat qekmigtir. 

Bu bulgulara ek olarak tarih boyunca Turklerde ad koyma 
konusundaki egilimler ile elde edilen sonuqlar kargilagtinlmg ve bazi 
onerilerde bulunulmugtur. 

Tiirklerde Niifus S a y ~ m ~  Ve Bununla ilgili Kay~tlar ~zerine  

A. Melek OZYETGIN 

Nufus sayim eski donemlerde, merkezi otoritenin giiqlu ol- 
dugu imparatorluklarda, sosyal kontrol mekanizmasi olarak, insan 
gucunun niteliklerine gore belirlenmesi ve vergilendirilmesi iqin 
onemli bir araq olmugtur, ~zel l ikle  13. yuzyilda Turklerin de iqinde 
bulundugu Asya cografyasinda, ilk sistematik nufus sayimlannin 
yapildigi Turk-Mogol ~m~aratorlugunda, niifus kayitlannin amaci, 
odenecek vergi miktannin tahminini kolaylagtirmak, yetenekli zanaat- 
k2r ve ustalan belirleyerek devlet tegkilitinda qaligtlrmak, aynca ordu- 
lar iqin asker? kaynak temin etmekti. Dolayisiyla o donemlerde yapi- 

lan nufus sayimlannin asker? ve ekonomik olmak uzere iki temel ne- 
deni vardi. 

Bu bildiride ele alinan konunun incelenecegi as11 tarihi qerqe- 
veyi orta zaman Turk-Mogol devletleri ile bu eksende, ilk olarak 
Turklerdeki nufus sayim ve onunla ilgili sinirli sayidaki belge ve 
kayitlann bulundugu Koqo-Turfan Uygur HanliB olugturmaktadir. 
Mogollann yaptigi ilk nufus sayimlannda Uygurlann olup olmadigina 
iligkin kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, Mengii Han'm (1251-59) 
sayirnlannda Uygur nufusunun da yer aldigi bilinmektedir. Uygurlar 
arasindaki diger nufus kayitlan 1284 ve 1296 yillanna aittir. Bugun 
elimizde muhtemelen 13. yuzyila ait Turfan Uygurlanndan kalma 
benzer gekilde haznlanmg aile sicil kayitlan, bu donemin bir anlamda 
nufus beyan belgeleri olarak ozel bir oneme sahiptir. Uygurlarda aile 
belgelerinde geqen tum sicil kayitlan ulug defter olarak adlandlnlan 
defterlere yazilirdi. Benzer bir uygulama Cengiz doneminde koko 
depter "mavi defter" olarak adlandmlan kayitlarda da dikkati qekmek- 
tedir. Gerek idari gerekse sosyal tegkilh balumndan Uygurlann Mo- 
gollar uzerinde buyuk etkileri oldugu bilinmektedir. Cengiz Han'in 
1206 yilindan itibaren uygur yazisiyla muhtemelen Mogolca olarak, 
Mogol devletinin gelenek ve yasalan konusunda kayitlar yaptirdigi 
koko depter, bir anlamda vergi toplamak amaciyla hazirlanmg ilk 
nufus sayim kayitlanni da iqeriyordu. Hem nufus hem de vergi kayit- 
lmni iqeren bu defterlerin Altin Ordu Devletinde de bulundugunu 
kaynaklar bize bildirmektedir. Ancak soz konusu defterler gunumiize 
kadar ulagmamgtir. Konuyla ilgili sinirli bilgilerimiz Gin, Rus ve Fars 
kaynaklanna dayanmaktadir. 

Dilimizdeki Sorunlar 

Rasim OZYUREK 

Bugun ulusqa, Turk Dil Bayramnin yetmig ikinci yilini bu- 
yuk bir cogku ile kutluyoruz. Dilimiz yagammzm aynlmaz bir parqa- 
sidir. Dunyada toplumlann uygarliklara ulagmalan dille gerqekleg- 
rnigtir. Bilindigi gibi, uluslann dilleri, kendi kultiirel kimliklerinin 
belirleyicisi ve koruyucusudur. Ulkemizde, iqinde bulundugumuz son 
yillarda, her nedense toplumsal bilimlere kargi buyuk bir ilgisizlik 
goze qarpmaktadir. Bu ilgisizlik Turk diline de yansimgtir. Okullan- 
mzda, Turk kulturiinun temel ogesi olan Turk dili ikinci plana itilmig- 
tir. O~encilerde gozlenen dil yanhglan, yabanci dil hayranligi, ana 
dilimiz iyice ogretilmeden bir yabanci dille yapilan egitim sonucunda, 
guzel dilimize giren yabanci sozcuklerle Turk dili iyice yoksullagti- 



nlmgtir. ~grencilerimizin sozlu ve yazili anlatimlannda goriilen dil 
yanliglan, beraberinde getirdigi olumsuzluklarla kargimza buyuk 
sorunlar gikarmaktadir. Magazalara ve diikkklara verilen ig yen 
adlannda goriilen yabanci sozcukler, sokaklannuzda bag1 gekmekte- 
dir. Olumsuzluklar Turk dilinde kanayan bir yaradir. Bu yarayi sarma, 
iyilegtinne zamani geldi ve gegiyor. Vakit kaybetmeden bunlann 
uzerine buyuk bir inangla, ozveriyle gidilmeli, dilimiz yabanci dillerin 
boyundurugu altindan kurtanlmalidir. 

Biz bu galigmamzda Turkiye Turkgesinin bugunku sorunla- 
nna hsaca deginmeye galigacagiz. Yapilan aragtirmalar sonucunda bu 
sorunlan iiq ana bagllk alunda topladik: 1.Turkge agisindan Turk dili 
ve edebiyati kitaplanna yansiyan sorunlar. Yazarlann, kendi eserle- 
rinden segilen metinler arasinda buyuk bir ugurumun oldugu tespit 
edilmigtir. 0 te  yandan ozellikle yeni Turk edebiyati ve bat1 edebiya- 
tina ait yazinsal metinlere kitaplarda gok az yer verildigi de gozlen- 
migtir. 2. Programlara iligkin sorunlar: ( Turkge, Turk dili ve edebiyati 
ogretiminde) Programda hangi bilgi ve amaglann kazandmlmak isten- 
digi, davranigsal bir anlatimla agik ve segik bir gekilde belirtilmemig- 
tir. Ders konulan belirlenirken tematik bir anlayigtan uzak kalinmgtir. 
Turk dili ve edebiyah ogretiminde egitim basamaklan arasinda da yer 
yer kopukluklann oldugu goriilmugtur. Programlar hazirlanirken lise 
ogrencilerinin ruhsal geligimleri, bilgi duzeyleri, dil geligimleri goz 
onunde bulundurulmamigtir. Okullarda sozlu ve yazili anlahm, dil 
bilgisi ogretimi, istenilen duzeyde yapilmamaktadir. ~grencilerin 
dinlediklerini, okuduklanni, gorduklerini, duyup du~iinduklerini dog- 
ru, maksada uygun olarak gerek sozle gerekse yaziyla anlatamadiklan 
gozlenmigtir. Derslerde dort temel beceri ogrencilere ayni anda ve- 
rilmemektedir. Ogrenciler okuduklanni anlamalilar; anladiklanni, 
duyduklanni, dugunduklerini, gorduklerini, guzel Turkgemizin en 
do@ ve de en etkili ifade etme yollanyla anlatmalilar. Ana dili once 
ana kucaginda, sirasiyla anaokulunda, ilkogretim ve ortaogretim 
okullannda verilmelidir. Ote yandan liselerde okuyan ogrencilere dil 
ve edebiyat olaylan uzerinde bilimsel, nesnel dugunme aligkanliklan 
kazandinlmalidir. Bu okullarda okuyan ogrenciler, meramlanni an- 
latmada biiyuk bir anlatim guglukleri gekmektedirler. 3. Diger sorun- 
lar: Milli Egitim Bakanligi, kaliteli Turkge, Turk dili ve edebiyati 
ogretmeni yeti~tirme konusunda ortaya kalici bir sistem koyammg- 
tir. Aynca, basin yayin organlannda kargilagtigimz dil yanliglan, 
magazalara ve dukklnlara verilen ig yeri adlannda goriilen yabanci 
sozcukler bag1 gekmektedir. Olumsuzluklar, gocuklanmzin gengleri- 
mizin diline de ginnigtir. Bu olay Turk dilini de etkilernigtir. 

1mll l l a v u z l a r ~  ve Bugiinkii Durumu 

Hayrettin PARLAKYILDIZ 

Turkgemizin geligmesi, dunya dilleri arasinda yerini almasi, 
gelecek nesillere iyi bir dil kullanma aligkanligi kazandinlmasi balu- 
mndan onem arz etmektedir. ~gretmenlerimizin, ogrencilerimizin, 
yazarlanmzin, sanatgilanmzin ve hallumzin dilimizi en do@ gekil- 
de kullanabilmesi balumndan, dille u@agan bilim adamlanrmzin 
mutlaka ortak noktalarda birlegmesi gerektigi kanaatini tagimaktayiz. 
Ulkemizde 1928'de yapilan Harf inlullbindan bu yana imll ile ilgili 
problemler, azalacagi yerde, maalesef baz~  konularda (birlegik kelime- 
lerde,inceltme ve uzatma igaretinde, dilimize giren yabanci kelimele- 
rin yazimnda ve kesme igaretinin kullaniliginda ) devam etmig, go- 
zumu kolaylagtirma, yerini zitlagmalara ve kuralsizla~maya b i r a h g -  
tn. Bu da iilkemizde; gerek okullanmzda, gerekse kururnlar arasinda 
imll ( yazim ) birligini bozmugtur. Bu sebeple, bugun ogetim kurum- 
lannda imll kargagasi devarn etmektedir. Bagka milletlerin dillerinde 
(Fransizcada, ~ngilizcede, Almancada vs.) oturmu~ olan imll kurallan, 
bizde oturmadigindan gok gegitli tarti~malara yo1 agmaktadn. Turk Dil 
Kurumunun imll lulavuzlan, bazi gevrelerce tarti~ilmakta olup bazi 
yillarda kabul gormekle beraber bazi yillarda (bilhassa 1988-1993 
arasinda ) da kabul gormemesi igin kargi tavir olugmugtur. Hllbuki bu 
bir mill? mesele olarak goriilmeli ve mutlaka ortak bir goriige vanlma- 
lidir. 

~rnllmzda, Imll l lavuzlanmzda ve sozluklerirnizde birli- 
gin saglanmasi; gerek egitim ve ogretim kurumlanmzin, gerek sanat- 
gilanrmzin ve gerekse basin-yayin organlanmzin ifade tarzindaki 
butunlugu dilirnizin geleceginin de teminati olacaktir. 

Yukandaki duguncelerden hareket edilerek, 1928 1mlP 
Liigab'ndan 2000 basimli Imll llavuzu'na kadar bir degerlendirme 
yapilacaktir. (Adam yayinlanndan gikan Ana Yaz~m l l a v u z u  da 
degerlendirmede yer alacaktir) Aynca Canakkale ili Merkez ilgede yer 
alan ilkogretim ve ortaogretim kurumlannda gali~an Turkge ve edebi- 
yat ogretmenleri iizerine yapilan imllda ve Te l auzda  Kar~llagllan 
Giiqliikler konulu anket galigmasi uzerinde de durulacaktir. 



Buyuk Harfli lsaltmalarda /k/ Harfiin Okunu~u 

Cetin PEKACAR 

Latin esasli Turk alfabesindeki unsiizler okunurken onlerine 
bir /el unlusu getirilir: be, ce, qe, de gibi. Imll lulavuzlannda buyuk 
harfli lusaltmalarda geqen &/ harflerinin de ince okunmasi gerektigi 
belirtilir. Buna ragmen bazi lusaltmalardaki /k/ harfleri /el unlusuyle 
ince okunurken (AKeMe, MeGeKa, TeCeKa gibi) okunmaktadir. Bu 
problem uzerinde duran iki aragtlrmacidan Emine Giirsoy Naskali, 
Turkiye Turkqesinde yaygin olarak kullmlan buyiik harfli lusaltmala- 
n etraflica inceledigi bir aragtmasinda /N ve /k/ harflerinin bazl lu- 
saltmalarda ince bazilannda ise kalin okunduguna igaret etmekle ye- 
tinrnig; sadece &/ harfini banndlran birkaq hsaltmayi inceleyen Ham- 
za Zulfikar ise kalin okunan &/ harflerinin temsil ettikleri kelimenin 
kalin unlulu olmasindan etkilendigini ifade ederek ince okunuglann 
dogru kabul edilmesi gerektigini belirtmigtir. Dilde birligi saglamak 
iqin belli bir okuma tarzinin ogretilmesi elbette takdir edilebilir; ancak 
kullaniligta ortaya qikan farkliliklann sebeplerinin qozulmesinin dilin 
igleyig mekanizmasinin anlagilmasi iqin gerekli oldugu da kabul edil- 
melidir. 

Ukraynadaki Turkoloji Gelenegi 

Vladimir PIDvOYNIY 

Ukrayna'da Turkoloji bazi sebeplerden dolayi baganli bir 
gekilde geligemiyordu. 1930'1~ yillarda Turkoloji aragtirmalannin 
geligme evresi baglamasina ragmen. A. Knmsluy, V. Dubrovsluy gibi 
Ukrayna, dogu dilleri bilim adamlan olduriildukten sonra Ukrayna'da 
yanm yiizyil Turkoloji yeniden geligmesini beklemek zorunda kalmig- 
tir. Ukrayna bagimslzligini kazandiktan soma Kiev taras Sevqenko 
Universitesinde Turkqe gruplan aqilmgtlr ve 'Ukrayna-Turk tarih ve 
dil iligkileri' sorunlannin bilimsel aragtirmasi baglamgtir. 

Bugun Turkoloji sorunlan Ukraynanin universitelerinde ve 
Bilimler Akademisi Dogu Bilimleri Aragtirma Enstitusunde, l y i v  
Taras Sevqenko Universitesinin bunyesinde qaligan Turk enformasyon 
ve aragtirma merkezinde incelenmektedir. Ama elli yillik duraklama 
kendini gostermektedir. Bir koordinasyon merkezi ve bir bilim ig 
birligi olmamasi, bilimdeki araghrmalan olumsuz yonde etkilemekte- 
dir. 

Ukrayna Turkologlannin yeni nesli 1920'li yillarda baglanan 
Turkiye'nin bilim adamlanyla qaligmasini yenilemek niyetindedir. 
Ukrayna bilim adamlan Turk meslekteglarinin terrninoloji qaligmala- 
nndan, dil politikasi ve Turk dillerinin tarihi incelemesinden fayda- 
lanmak istemektedir. 

Konugmada da Ukrayna Tiirkologlann qaligmasinda ortaya 
pkan metodolojik, teorik, bilimsel sorunlan, bilim adarnlannin bagan- 
lan aydinlatilacaktir. 

Anadolu ~niversitesinin Uzaktan Egitim Programlarlnda 
Yer Alan "Turk Dili" fnternet Yazlllml 

Hulya PILANCI 

Universitelerimizde zorunlu ders olarak okutulmakta olan 
Turk Dili dersi, oaencilerin Turkqe bilgilerinin pekigmesine hizmet 
etmesinin yam sira iigrencilere ana dili bilincini kazandirmaya da 
yoneliktir. Ancak, Turk dili derslerinin zorunlu olarak universite ders 
programlannda yer almasindan bu yana uygulamalarda ~egitli zorluk- 
larla kargilagildigi gozlenmektedir. 

Bu qaligmada, Anadolu ~niversitesi Uzaktan Egitim Prog- 
ramlannda ilk olarak 2003-2004 ogretim yillnda yaklagik 110.000 
ogrenciye uygulanan teknolojik destekli "Turk Dili Program" tanitila- 
cak; bu programn uygulanmasi sirasinda ogrencilerden gelen goriigler 
degerlendirilecektir; programn hedef grubun bagansina etkisi istatis- 
tikler igiginda tartigilacaktir. 

0zbek Dili Edebi Normlarlmn Sekilleniyinde 
Umumturkiy An'analarning O ' r i  

Abdurozik RAFIYEV 

Hozirgi O'zbek adabiy tilining shakillanishi va taraqqiyotida 
o'tgan asming 20. yillaridagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat hamda uning 
ta'siridagi matbuot tili muhim rol o'ynaydi. Bunda quyidagi ikki 
jihatga e'tibor berish lozim: 

1. Sho'ro siyosatida millat tilga munosabat 
2. O'zbek tilshunosligining shakillanish asosida adabiy 

tilning normallashuvi. Ushbu maqolarnizda biz ana shu ikkinchi 
masalaga kengroq to'xtalamiz. 



O'zbek adabiy tili taraqqiyotining yo'nalishi quyidagi uch 
vazifaning qanday xal etishiga bog'liq edi: 

A) Hozirgi tilning eski yozma adabiy tiliga munosabati 
qanday bo'linishini belgilash; 

B) Hozirgi adabiy ti1 qaysi shevalar asosida 
shakllanishini belgilash; 

C) Hozirgi O'zbek tilining boshqa tillar (xususan, rus, 
tojik va boshqa qardosh til) bilan aloqasini belgilash. 

Ta'kidlash lozirnki, hozirgi o'zbek adabiy tili an'anaviy 
tilning, ya'ni XV-X1X. asrdagi O'zbek tilining (chig'atoy yoki eski 
O'zbek tilining) bevosita davomi emas shu bilan birga, hozirgi adabiy 
tilda tarixiy ildizlari mustahkam bo'lgan umumturkiy unsurlar 
anchagina. 20. yillarda O'zbek tilining fonetik, morfoligik normalarini 
belgilashda shunday tarixiy an'analar ma'lum darajada hisobga 
olingan. 

Ti1 siyosatida jadidlar ilgari surgan g'oyalar ilmiy-amaliy 
asosga ega edi. Chunonchi, Botu 1921. yildagi "Ti1 va imlo qurultoyi" 
oldidan O'zbek adabiy tili masalasida quyidagi uch yo'l hususida 
tanqidiy fikr bildiradi. 

1) Chig'atoy turkchasiga tortish. 
2) Janub turkchasiga tortish. 
3) Shim01 turkchasiga tortish. 
shunday o'z semasi mavjudligini faqat muayyan leksemalar 

qurshovida, ya'ni birikmali holatda uchratish mumkin. Masalan 
kelmoq feli "Bu pulga ko'p narsa keladi" gapida "evaziga kelmoq, 
olinmoq" ma'nolarini bildiradi, gelmak fe'li esa bu ma'noda 
qo'llanmaydi. 

O'zbek va Turk tillaridagi qiyoslanayotgan harakat fe'llari 
agenslarining o'ziga xos ifoda xususiyatlari, boshlang'ich va oxirgi 
nuqta valentliklarining reallashuv vositalari, unga monandlik va 
farqlarning sabablarini aniqlashga harakat qilindi. Qiyoslanayotgan 
harakat fe'llari asosan agens valentlikka ega bo'lishi bilan ajralib 
tursa-da, biz ishimizda ularning boshlang'ich va oxirgi nuqta 
valentliklarini aniqlashga ko'proq e'tibor qaratdik. 

Ta'kidlash kerakki, ushbu fe'llarning barchasi ham birdek 
boshlang'ich va oxirgi valentliklarga ega emas, xususan, bu 
valentliklarning reallashuv aktantlaridagi o'ziga xosliklarni ochib 
berishga harakat qildik. Masalan, kelmoqlgelmak fe'llarining 
boshlang'ich va oxirgi nuqta valentlik aktanatlari mantiqiy mavjud 
bo'lsa-da, tilda reallashmagan bo'lishi murnkin. Bu hollarda valentlik 
aktantlari kontekstdan aniqlanadi. 

Gurcuce Sozliigiindeki Tiirk Dilinden Al~nan 
Birkaq Kelime Haklunda 

Luiza RUKHADZE 

Dinsel, siyasi durumu, edebi etkisi, ekonornik ve kultiirel 
ili~kileri ve topraksal yalunh@ oldugundan dolay1 her dilde yabanc~ 
dillerden alinan kelimeler yerlegtirilmektedir. Ad1 geqen qaligmada 
Turk dilinden allnarak Gurcii gerqekliginde yerlegtirilmig ve Gurcuce 
sozlugunde f i s e  edilmig birkag Turk kelimesi incelemekteyiz. 

N. Dmitryev'in kaydettigi gibi Turk dilleri ailesine birbirle- 
riyle yalunda duran otuza kadar dil girmektedir. Onlann kelime 
elemanlan, diger dile girmekle tiplu ayni refleksleri veriyor. 

Boyece kaynak-dilinin bulmasina cevap vermek zor oluyor. 
Bu sirada en onemli olqutlerden ilk once biri tarihsel-ekonomik iligki- 
leri ve topraksal yalunliginin tesbit edilmesi kabul edilir. Tiirk dilin- 
den alinarak Gurcu diline yerlegtirilmig kelimekerin qo@nlugu Tiirk 
dilleri ailesinin Oguz (Osmanlica, Turkqe, Azeri) ve kpqak (Karaqay 
ve Kumuk dilleri) gruplanna giren dillerdendir. 

Bu qdigmamzda Turk dilinden alinan birkaq kelimeyi ince- 
lemekteyiz. (kelimeye soz edilir). inceledigimiz kelimelerde, Gurcu 
diline Turk dilinden allnan kelimelerle ilgili herhangi bir fonetik ka- 
nunlan yerine getinnigtir. 

Turkiye Turkgesi Abzlannda Seslerinin Birbiri ~zer ine  Etkileri 

Turkiye Turk~esinin butun ag~zlannda iq ve d ~ g  sebeplere 
bagli olarak bir~ok ses degigime ugramakta, dolayisiyla da agizlarda 
sayislz ses degigmeleriyle kargilagilmaktadir. 

Zaman, cografya, kultur qevresi, qocuklukta alinan fonetik 
egitim; tarihi, siyasi, sosyal geligmeler; nufus hareketleri, iskdn duru- 
mu, ticari iligkiler, ulag~m imkdnlan veya imkdnsizhklan, taklit egi- 
lirnleri, psikolojik ve ruhsal durumlar bu ses degigmelerinde rol oyna- 
yan belli bag11 d ~ g  sebeplerdir. Birqok fizyolojik etken ile vurgu da 
yine bu ses degigmelerinin iq sebepleri olarak bilinmektedir. Bu bildiri 
ile sadece fizyolojik etken olarak seslerin diger sesler uzerindeki ben- 
zetici, degigtirici etkileri Tiirkiye Turk~esi agizlanndaki ornekleriyle 
a~iklanmay a Gali~ilacaktlr. 

Konugma sirasinda sesleri daha kolay ~ikarrnaya ~aligmak, 
birbirinden farkli oynaklanma veya bogumlanma yerleri olan sesleri 



birbirine yaklagtirarak benzer veya eg sesler qikarma egilimleri Turk- 
qede de ses degigmelerinin a@rlikli sebepleri olarak kabul edilmekte- 
dir. 

Turkiye Turkqesi agizlannda seslerin diger sesler uzerindeki 
benzetici, degigtirici etkilerini gu bagliklar altinda slniflandlrmak ve 
aqiklamak murnkiindiir: 

A. Unlulerin unluler uzerindeki unluyu kendine benzetme etkileri, 
B. ~nsuzlerin unsuzler uzerindeki unsuzu kendine benzetme etki- 

leri, 
C. Unsiizlerin unluler uzerindeki unluyu degigtirici etkileri, 
D. Unlulerin unsuzler uzerindeki unsuzu degigtirici etkileri. 

Kugkusuz ki butiin bu ses degigmelerinde bir degil birqok se- 
bep rol oynamaktadlr. Bir yanda baslun unsur olarak unlu benzegmele- 
ri yonunde ses degigmeleriyle kargilagillrken, bir bagka ornekte de 
unsuzlerin baslun etkisi altinda unlu benzegmeleriyle kargilagilmakta- 
dlr.Turkqe kokenli kelimelerden qok, alinti kelimelerde meydana 
gelen bu degigmelerin de yine Turkqenin ses egilimleri ile ortaya qlk- 
tigl aqiktir. Kolay soyleyig egiliminin sonucu olarak kabul edilen En 
Az Caba Yasasi ile Daha Kuvvetli Olan Yasasi da seslerin diger 
sesler iizerindeki var olan tartigilmaz etkilerini gosteren yasalardir. 
0nemli olani da bu yasalar degil, bu yasalara temel tegkil eden fizyo- 
lojik etkenlerdir. Cunkii, birey en buyuk tasarmfa zihinsel ve fiziksel 
etkinliklerinde gitmekte, bunun iqin de seslerin diger sesler uzerindeki 
benzetici, degigtirici etkilerinden dogal ortamlarda azami derecede 
yararlanmaktadir. Konugma dili iqin de bu yo1 en dogal yoldur. 

Koken Bilgisi Ara~tmnalar~na Katlular 

Gulden SAGOL 

Bu qallgmada koken bilgisi aqisindan henuz tam olarak izahi 
yapilmayan birkaq kelimenin kokeni tartigmaya aqilacak ve bu kelime- 
lerin Turkqenin bilinen ilk donemlerinden itibaren geqinnig olduklm 
degigiklikler gosterilecek, genig bir cografi alana yayilmg olan qegitli 
Turk lehqelerindeki durumlan belirlenecektir. Kelimeler koken olarak 
aragtinlip aqiklanirken soz konusu kelimeler uzerinde bugune kadar 
yapilan aragtirmalar da toplanacak ve gozden geqirilecektir. Aynca bu 
kelimeler anlam bilgisi aqisindan da degerlendirilecektir. 

Konyah Bir Aglz Derleyicisi: Veli Sabri Uyar (1874-1954) 

Konya aglz aragtirmalannin tarihini 1867 yilindan baglatabi- 
liriz. V. A. Maksimov'un Sen Petersburg'da yayimladigi, Karaman- 
Konya Turkqesi ile ilgili eserini ilk qaligma olarak kabul edebiliriz. 
Daha sonraki yillarda; W. F. C. Giese (1907), F. Vincze (1909), 
V. Gordlevski (1916), T. Kowalski (1937), A. M. 0. Rasiinen (1942) 
gibi adlar da Konya agzi ile ilgilenmiglerdir. 

Konya agzi ile ilgilenen Turk aragmcilmn ilk qaligmalan ise 
1918 ylllndan sonra goriilmeye bqlarur. Daha qok makale boyutunda 
ve dizi yazi. biqirninde goriilen bu qahgmalar Ocak ve Yeni Fikir dergi- 
lerinin etrafinda geligir. 0~e tmen le r  Ahmet Nushi [Katircioglu] ile 
Ahmet Necati [Atalayl'nin bu qahgmalan zamaninda yeterince yanlu 
uy andlramaz . 

Daha sonraki yillarda Sadettin Nuzhet [Ergun] ile 
Mehmet Ferit [Ugurl'in hazirladiklw Konya Viliyeti Halkiyat ve 
Harsiyatz ad11 kitap (1926), Muhlis Kemer'in Konya agzi ile yazdigi bir 
oyun (1942), Prof. Dr. A. Caferoglu'nun derlemeleri (1941), Konya 
yerel basinlndaki qegitli irnzalar (Cellleddin Kigmir, A. C, Kendi, A. S. 
Odabagi, vb.) konuyu genig boyutlara tagirlar. 

Bildirimizin konusu olan Veli Sabri Uyar'in qaligmalan ise ne 
acidir ki sagliginda yayimlanamamig, olumunden sonra, Konyali 
kultur adami Mahmut Sural tarafindan duzenlenerek bir gazetede 
tefrika edilmigtir. 80 ylllik omriinu din bilirnlerine oldugu kadar dil ve 
egitim ogretim hizmetlerine de adayan Uyar'in Konya'da derledigi 
kelimeler arasinda bugun unutulup gidenlerin sayis] oldukqa fazladir. 
Ocak ve Yeni Fikir dergilerindekilerle Uyar'inkilerin kargilagtirilma- 
SI, Konya agzinin nasil bir zayiflama gosterdigini ortaya koymakta- 
dlr . 

Kibr~s Agzlnm Belirgin Ses Bilgisi ozellikleri ~ z e r i n e  

Erdogan SARACOGLU 

Bu bildirimizde Klbris agzin~n belirgin ses bilgisi (fone- 
tik) ozellikleri uzerinde durulacaktir. Caligmamizda, Turkiye Turk- 
gesinin yazi dili esas alinarak, Kibns agzlnda goriilen ses degigmeleri 
sozcukler uzerinde kargilagtirmali olarak gosterilecek, boylece l b n s  
agzinln belirgin ses bilgisi ozellikleri saptanacaktir. 



I- &bns Agzl: 
Bilindigi gibi toplumlarda kultur duzeyinin artmasl, kitle 

iletigim araci olan radyo ve televizyonun yayilmasi agiz ozelliklerini 
gittikqe azaltmaktadir. Hem bu etkenler hem de 1974 Bang HarekP- 
tiyla Adanin ikiye boliinmesi ve Turkiye'den buyuk kafileler htilinde 
agirlikli olarak Karadeniz ve Hatay yorelerinden goqmenlerin l b n s ' a  
gelip yerlegmesi, l b n s  agzinin ozelliklerinin zamanla unutulmasina 
sebep olmaktadr. Bunu, hem l b n s  agzinln ses bilgisi ozelliklerinde 
hem de sozcuk dagarciginda gormekteyiz. 

11- Ihbris Agzlnin Ses Bilgisi ~zellikleri: 
Bu bolumde IObns a@imn belirgin ses bilgisi ozellikleri, unlu- 

ler ve unsuzler olmak uzere iki ana baglik alhnda irdelenecektir. Ses 
degigmeleri sozcukler uzerinde sozcuk; baginda, ortaslnda ve sonunda 
olmak uzere, iiq agarnali olarak incelenecek, hangi ses degigmeleri- 
nin dil kurallar~na uydugu veya uymadlgl belirtilerek, Kibns Turk 
halkinin kokeninin agiz ozelliklerine gore, Anadolu'nun hangi yore- 
lerine dayandigi saptanmaya qaligilacaktir. 

Edebi Sanat Terimlerinin Turkqe Karyil~klan ~zer ine  

M. A. Yekta SARAC 

Edebi sanatlar olarak adlandlrrlan dilin soze edebi deger ka- 
tan ozel kullanlmlan klasik kulturiimuzde "belPgat ilrni" ~erqevesinde 
ele alinmghr. BelPgati konu alan Turkqe eserlerde ise qogunlukla 
Osmanli Tiirkqesi sahasinda yazilmg eserler kaynak olarak kullanil- 
mgtir. Osmanli doneminde asirlar boyu bu sahada verilen eserler 
aslinda sanilanin aksine tek bir Gizgiyi izlememiglerdir. Cumhuriyet 
sonrasl konu ile ilgili Gahgmalarda ve kullanilan terimlerde bu farkli 
ekollerin eserleri bir sistem dihilinde olmaksizin birlikte kaynak alin- 
mlgtir. Bu dumm ise soz konusu eserlerin konumuz ile ilgili bir luslm 
terimleri ait olduklan ilmin semantik alanina gore yans~tmamasi neti- 
cesini dogurmugtur. 

Turkqede edebiyat nazariyeleri ile ilgili telif eserlerin tarihi 
14.yy. sonlmna kadar gitmektedir. Aslrlar boyu terimlerin Turkqeleg- 
tirilmesi yoluna gidilmemig olmasi bir gerqektir. Bununla birlikte ayni 
edebi sanat i ~ i n  kullanllan birqok terimden bazilm, hatta bazen en az 
kullanilanlan seqilmigtir. Dolaylsiyla bu seqirnin neye gore yapildigl, 
hangi lustaslam ve begenilerin bunda rol oynadlginin aragtinlmasi, 
konu ile ilgili Turk dugunugunun, zevkinin ve selikaslnln ortaya kon- 
mas1 balumndan gunumuz iqin de yararll sonu~lar dogurabilir. 

Edebi sanatlar ile ilgili terimlerin bu "seqme" ile sinirh, geq- 
rnigine yonelik tespitlerden sonra gunumuzde kullanimda olan terimle- 
rin durumlan qegitli balumlardan ele alinacakt~r. Bilindigi gibi terirnle- 
rin aqlk ve kesin bir anlam olmalldir. Bu anlam ise ait oldugu disipli- 
nin, bilim, sanat ve meslek dahnin; konumuzla ilgili olarak klasik 
edebiyat bilgi ve teorisinin (bellgat) kendi anlam dairesi iqerisinde 
saglam bir zemine oturmalidir. Teklif edilen ve kullanllan terimlerin 
dil balumndan dogrulugu burada yeterli olmamaktadir. Aynca bugiin 
iqin kullanilirligin~ yitirmig geqmigte kalan edebi sanatlar ile yerlegik 
anlamnln herkesqe kavrand~gi terimler kargisindaki tutumun farkll 
olmasi da gerekrnektedir. Yine terim olarak kullanilan kelimelerin 
standart, gunluk dildeki yan anlamlanm mumkun oldugunca digta 
b~ralucl mahiyette olup ilk anda o terimin temel anlamni muhatapta 
qagrrgtmnasi lb - imd~.  Giinumuzde kullanilan edebi sanatlarla ilgili 
terimlerin bu ve diger gartlar qerqevesinde nerede durdugunun tespiti 
ve bunlarla ilgili yaygin orneklerin irdelenmesi bu qahgmada uzerinde 
durulacak konular arasindadlr. 

Turkqede Ses ve Anlam ~liykisinin Farkli Bir Yonii 

Mustafa SAM 

Farkh anlamda kelime elde etmek idn her dilin kendine ozgu 
kurallan vardir. Omegin tiiretme, eklemeli bir dilde yeni anlamh sozciik 
elde etrnek iqin kullanilan en yaygln ve pratik yonternken tek heceli bir 
dil iqin en uygun yo1 tonlamadw. Biikiimlii dillerde soz varligini genig- 
letmek iqin kullanilan en yaygin yontem ise sozciigun ses yaplsini 
degigtirmek veya sozcuge belli sesler eklemektir. 

Bu qaligmada Turkqede ses ve anlam arasindaki iligki incele- 
necektir. Turkqenin ses ozellikleri, kelimelerin anlarnlannl nasll etki- 
lemektedir? Tiiretme, birlegtirme, odiinqleme, Anadolu agizlannln soz 
varligmdan yararlanma gibi yontemlerle soz varliginin genigletildigi 
bilinmektedir. Bu yontemlerde oldugu gibi, yeni anlam11 kelimeler elde 
etrnek i ~ i n ,  dilin en kii~uk yap1 t q i  sayilan seslerin ozelliklerinden yarar- 
lanmak mumkiin mii? Bu ve benzeri sorular, bu qallgmmn esasim olug- 
turacaktlr. 



Ana Dili Egitiminde 0grenme Yontemleri ve Ba~ar~ya Etkileri 

Arif SARICOBAN 

Son elli yili aglun bir suredir dil egitimi ve ogretimini kolay- 
lagtirmak iqin yeni yontem ve yaklagimlar denenmektedir. Ancak 
geligtirilen herhangi bir yontem ya da yaklagimn en iyisi ve en etkini 
oldugunu iddia etmek oldukqa guqtur. Dil egitiminde en onemli olgu, 
ogretmen ya da ogretimden ziyade ogrenci ve ogrenmedir. Bu bag- 
lamda ogrencilerin yeni bilgiyi nasil edindikleri ve bunu gerqeklegti- 
rirken ne tur stratejiler uyguladiklan aragtirmacilann ilgilendikleri en 
onemli konular arasina ginnigtir. 

Dil ogrenimi ile ilgili strateji aragtirmalan 1960'11 yillarda 
baglamgtir. Ozellikle biligsel psikolojideki geligmeler, dil ogrenimi 
stratejileri uzerine yapilan qaligmalan etkilemigtir (Wiliams and 
Burden 1997). 

Bu qaligma, Turkiye'de ilkogretim ikinci kademesinde ogren- 
cilerin Tiirkqe derslerinde uyguladiklan stratejileri irdelemektedir. 
Bunun iqin ogrencilere strateji anketi verilecek ve ogrencilerin kullan- 
diklan stratejiler ile bagan arasinda iligki olup olmadigi aragtinlacak- 
tir. Caligmada aynca baganli ogrenciler ile bagansiz ogrenciler arasin- 
da kullanilan biligsel stratejiler arasinda farklilik olup olmadigi da 
aragt~nlacak ve baganli ogrencilerin kullandiklan stratejilerin bagansiz 
ogrenciler tarafindan da kullanilabilmesi iqin sinif iqi etlunlikler ile 
ilgili oneriler getirilecektir. 

Turkrnen Turkgesinde ~ n l i i  Uzunluklannln Yaz~da 
Gosterilmeyi~inden Kaynaklanan Aktarma Yanli~lari 

Yakup S ARIKAYA 

Bilindigi gibi Turkmen Turkqesinin en karakteristik ozelligi, 
Yakut Turkqesi gibi, Ana Turkqedeki asli (birincil) unlu uzunluklanni 
muhafaza etmig olmasidir. Turkmen Turkqesinde 8'i kisa (a, e, 1, i, o, 
o, u, u), 8'i uzun (aa, a$ 11, ii, 00, oo, uu, uu) olmak uzere, toplam 16 
unlu bulunmaktadir. 

Turkmen Turkqesinde unlu uzunluklannin sadece sozlukler- 
de, parantez iqinde (unlunun yanina iki nokta ust uste konarak) goste- 
rilmesi, bazi hususlann ortaya konmasini zorlagtimgtir. Bu yuzden de 
bu lehqe uzerine qaliganlann, yazida gosterilmeyen bu unlu uzunlukla- 
nna qok dikkat etmeleri gerekmektedir. Konunun iyi bilinmemesi 
yuzunden aktarmalarda bazi yanligliklar yapilabilmektedir. 

Uzun unluler gramerde anlam leksik ve gramatik balumdan 
degigtirme veya degigtirmeme balumndan onemli bir yere sahiptir. 
Unlunun lusa veya uzun olmasi, bazi sozcukleri tur ve gekil bakimn- 
dan ayirt etmeye de yarar. Turkrnen Turkqesinde uzun unlulere, basit 
sozcuklerin yaninda birlegik sozcuklerde ve eklerde de rastlanir. An- 
cak asli uzunluklar genellikle basit sozcuklerde goriilurken, tali (ikin- 
cil, telfi) unlu uzunluklan, morfolojik kategorilerle ilgilidir. Asli 
uzunluklar kelimelerin ilk hecesinde bulunmaktadir. Bu yiizden ekler- 
deki uzunluklar asli uzunluk sayilmamaktadir. 

Turkmen Turk~esinden Turkiye Turkqesine yapilan aktarma- 
larda en fazla kangikliga sebep olanlar, hece yutumuna ugramg "r"1i 
fiillerdir. Bunun yaninda, zarf-fiil eki almg fiillerin hemen ardindan 
gelerek surekli gimdiki zaman yapan "-p duur" gekliyle, ogrenilen 
geqmig zaman eki "-p" ve "dirldir" bildirme ekinin birlegmesinden 
ortaya qikrmg "-pdul-pdir" gekillerinin de birbirine kangtigi goriilmek- 
tedir. Yazida uzunluklann gosterilmemesi yuzunden bu gekiller birbi- 
rine kangtinlarak Turkiye Tiirkqesine yanllg aktanlmaktadir. 

Unluyle biten isimlere yaklagma hiili ekinin gelmesi duru- 
munda da bazi tali uzunluklar meydana gelmektedir. Ancak bunun 
fark edilmesi yukandakilere gore daha kolaydir. Cunku boyle durum- 
larda anlam, metnin veya cumlenin geliginden qikanlabilmektedir. 

Tiirkmence ve Satrang 

Berdi SARIYEV 

Turkqe mantikli ve anlamli bir dildir. Satranq da mantikli bir 
oyundur. Satranq ne kadar mantikli, dogru diigunme sanatina, bilime 
sahip ise Turkqe de ayni sanata, yetenege sahiptir. 

Eski qaglarda Turkler bu oyun ile qok yalundan ilgilenmig- 
lerdir ve hatta qok sayida satranq ustadi yetigtirmigler. Kendi kulturle- 
rinde buna ayn bir yer verdiklerine dair belgeler de bulunmaktadir. 

Turkler eskiden beri kullandiklan bu oyununun kurallann~ 
kendi dillerinin kurallanna benzeterek bir anlagma araci geklinde de- 
gigtirmiglerdir. 

Dilde kargilikli konugma iqin iki kiginin olmasi garttir. Dilde 
konugan vardir. Konugan, bir bildirme igini yerine getirir, haber verir, 
bir gey sorar ve bagkalan verici durumdaki konugana kargilik, dinle- 
yen, alici durumundadir, bildirmenin yoneltildigi kigidir. Bildirigme igi 
bir araciyla gerqeklegir. Bu araci insan haberlegmesinde bir igaret 
dizgisi olarak bilinen dildir. Satranqta "konugan", verici, beyaz taglara 
goqum (hamle) yapan yani harekete ilk baglayan kigidir. 



Dildeki konugmada veya satranqtaki oyunda onemli gartlardan bi- 
ri de egit durumu alma, egit duruma sahip olmadir. 

Seslerin olugumunda dilin hareketi ve satranq tahtasindaki 
DIKEY, YATAY qizgiler. 

Seslerin siniflandinlmasindaki kriterler ve satrang tahtasindalu 
dort kareden olugan merkezlerin yerlegme sistemi, rakamlar. 

~ n l u l e r  ve unsuzlerin olugumu ve satranq tahtasindaki beyaz, si- 
yah kareler. 

Fonemlerin sayisi ve karelerin sayisi. 
Segmental ve suprasegmentel unluler dikey ve qapraz beyaz kare- 

ler. 
Hece kaliplan ve dort kareli ANA MERKEZ. 
~ n l u  uyurnlannm kriterleri ve satrang tahtasinda dort kareden 

olugan merkezlerdeki beyaz karelerin srasi. 
Kelime turleri ve satranq taglan. 
Sekiz sozcuk turii ve degeri bire denk olan piyonlar. 
Isimler grubu ve eylemler grubu vezir ve gah kanadi, bagka bir 

deyigle degeri uqe denk olan AT ve FIL. 
~simlerin gramer kategorileri ve ahn baglangiq pozisyonundan ha- 

reketleri. 
Eylemlerin gramer kategorileri ve filin baglangiq pozisyonundan 

kendine has olan qapraz yondeki hareketleri. 
Dildeki kok ve satranqtaki ana merkez. Dildeki koken, govde ve 

satranqtaki ata merkez. 
Ekler, yapim qekim ekleri, ata merkezin 14 karesi ve ilk pozis- 

yondaki 8'li kareler. 
Curnlede kelimelerin sirasi ve satranq tahtasinda taglann sirasi. 
Ozne - yuklem bolgesi ve vezir - gah kanatlan ... vs. 

Kazak Turkqesinde Tekrarlanma Fonksiyonunun Anlam Dairesi 

Jolgayeva Mayra SATIBALDIKIZI 

Dili insanligin degerli hazinesi olarak tanima - uygar bir top- 
lumun esas kaidelerindendir. 

Dil insanlar arasinda anlagmayi saglayan bir vasitadir. Dil 
dugunceye, mantigin gergege ulagmasidir. Yani dil hayatin tum alanla- 
nni kapsar, boylece "dunya dilleri bir gekil alir". Her dil klinata kendi 
penceresinden bakar. Dilin kapsadigi konulardan biri de harekettir. 
Hareketin daima bir gekilden ikinci bir gekle donuvme surecini vakit 
kavram belirtir. Vakit kavram surece gore sureklilikle eg anlamdadir. 
Bir igin ~ a b u k  veya yavag yapilmasi, birdenbire olmasi, tekrarlanmasi, 

uzamasi yani hareketin baglama noktasindan sonuqlanrna noktasina 
kadar olan araligi tam anlamyla belirten dil kategorisi "hareketin alug 
tarifi" diye adlandinlir. 

Hareketin alug tarifi igin geqme vasfinl belirten qegitli dil se- 
viyelerinde yer alan unsurlan iqeren anlam kategorisidir. Bu katego- 
riyle baglantili olan bolumler ise hareketin yapilig ~ekilleri ve hareke- 
tin geligme safhalandir. Hareketin yapilig ozelliklerinden biri ise tek- 
rarlanma kavramidir. 

Gunumiiz Kazakqasindaki tekrarlanma kavramni anlatan 
fonksyonel grameri de "anlamdan biqime" ilkesi esasinda uygulanir. 

Tekrarlanma fonksiyonel anlam sahasidlr.(F.A.S.) 
Sahanin esas ve tagrasini olugturan dil safhalm: 
Tekrarlanma FAS bolumleri: 
1. Tekrarlanma anlam veren fiiller 
2. Tekrarlanma anlarm veren, fiil olmayan kelime ve isim 

veya sifat tamlamalandr. 
3. Tekrarlanma anlam belirten esas veya tagra (yardimci) 

gramer unsurlan 
Tekrarlanma hareketinin anlam turleri, multiflikatif, 

distributif, interatif kavramlan altinda ayn ayn incelenecektir. 

I n m  Tatar Turkqesinde Belirsizlik 1fade Eden 
Kelimeler ~ z e r i n e  

Hulya SAVRAN 

Bu bildiride, Kmm Tatar Turkqesi metinlerinde kullanilan 
belirsizlik kelimeleri uzerinde durulmug; bu kelimelerin yap1 ve anlam 
ozellikleri ile birlikte ciirnlede dizili~ ve anlam yonunden oynadiklan 
roller incelenmigtir. 

'Kaydadir', 'kaydandir', 'nasildir', 'kimdir' , 'kimnidir' , 
'kimniqdir', 'kimlerdir', 'neiqundir', 'nedir', 'nelerdir', 'negedir' 
veklinde kullanilan bu kelimeler, aslinda soru kelimeleri olmakla bir- 
likte, '+DIr' bildirme ekini alarak as11 anlamlanndan farkli kullanim- 
lara girmiglerdir. 

Cumle diziligine dogrudan katilabilen omekleri varsa da 
('kimdir', 'kimnidir', 'kimniqdir', 'kimlerdir' gibi) gene1 anlamda 
domdan ciimle diziligine katilamazlar ama anlam yonunden cumleyi 
zenginlegtirirler. Curnle diziligine katilabilen 'kimdir', 'kimnidir', 
'kimniqdir', 'kimlerdir', kelime turii olarak belirsizlik zarniri ozelligi- 
ni tagirlarken digerleri baglama edati olarak gorev yaparlar. 



Bu kelimeler, Kmm Tatar Turkqesi ile kargllagtmldiginda, 
Tiirkiye Turkqesi yazi dilinde daha sinirli bir kullanima sahiptirler. 
Turkiye Turkqesinde kullanllan 'nicedir', 'hanidir' gibi kelimeler, 
ozellikle zarf gorevine girerek cumle dizili~ine dogrudan katilabilirler. 

Tiirkiye Turkqesinde daha qok konugma dilinde kendine yer 
etmig olan soz konusu kelimeler, Kmm Tatar Turkqesi yazi dilinde 
anlam zenginlegtiren ve renklendiren ifadeler olarak onem tagirlar. 

Hocendi'nin Lethfet-Niime Ad11 Mesnevisinin 
Yeni Bir Yazma Niishasl ~zer ine  

Aygegul SERTKAYA 

Son ylllara kadar Hocendi'nin Letget-nrime'sinin birisi Uy- 
gur uqu Arap harfli olmak uzere dort yazmasi bilinmekte idi. 

Eleazar Birnbaum'a ait dogu Tiirkqesi ile Arap harfli bir 
mecmua Ib-13b'de Seydi Ahmed Mirz4'nin Ta'aj~uk-name'sini, 14a- 
24b'de Hocendi'nin Le t2fet-ncime'sini, 25b- 105b7de Lutfi'nin Di- 
van'ini ihtiva etmektedir. Boylece Letrifet-nrime yazmalannin saylsi 
bege, yukselir. 

Bilinen beg yazmanin en eski tarihlisi olan ve Uygur harfli 
bilinmeyen bir yazmadan Arap harfleri ile istinsah edildiginiingilizcen 
var rm senin zannettigim Birnbaum yazmasi diger dort nusha ile kar- 
gllagtlnldiginda Letrifet-nrime'nin toplam beyit sayisi 342'ye yuksel- 
mektedir. 

Bildiride bu yeni yazma tanltllacak, tenkitli metnin kurulmasi 
ile ilgili olarak nushalardaki degigiklikler ve imlB Bzellikleri aqlklana- 
cak, nusha kiiltiir tarihimiz iqerisindeki yerine yerleytirilecektir. 

Uygur Harfli Para Belgeleri ve Bazi Metin ~rnekleri 

Osman Fikri SERTKAYA 

Uygurlar 8. yuzylldan 12 yiizyilln ortalanna kadar para birimi 
olarak altin, giimug ve balur kulqelerini kullanmglardlr. Bugun Uygur 
harfleriyle yazilmg 32 para belgesinde para birimleri olarak yastuk (= 
Gin. TING = Fars. Baig); yarmak (= Cin. LIANG, Sogd. Satrr - Sitir 
< Grek. Stater); balur (= Gin, CH'IEN = TS'IEN); vun (= Cin. W ~ N )  
gibi terimlerin kullanildig~ goriilmektedir. 

Yastuk (= Cin, TING' = Fars. Bslig). Takriben 2000 gram agir- 
1iBndaki kiilqedir. Altun yastuk, Kumig yastuk - Kumug yastuk; Cav 
yastuk, Yastuk qav gibi cinsleri vardir. 
Cav Yastuk 200 veya 100 gram ag~rligindad~r. Yani Kiimii~ yastuk'un 
1/10 veya 112O'idir. 

Yarmak (= Gin. LIANG~ - Sogd. Satlr - Sitir c Grek. Stater). 
Takriben 40 gram agirligindaki kiilqedir. Yastuk'un 1150'idir (1 yastuk 
= 50 yarmak). Genellikle Stir yarmak geklinde ikileme olarak, bunun 
yamnda Satir - Sitir, Stir ve Yarmak geklinde ayn ayn da kullan11rm~- 
tlr. 

Baku (= Cin CH'IEN = TS'IEN~). Takriben 4 gram agirliginda- 
ki birimdir. Yastuk'un 11500'i, Yarmak'ln l/lO'idir (1 yastuk = 500 
balur; 1 yarmak = 10 balur). 

Vun (= Gin. wg4). Takriben 0,4 gram aglrligindaki birimdir. 
Yastuk'un 1/5000'i, Yarmak'm 1/100'i, Balur'in lIl0'idir (1 yastuk = 
5000 vun, 1 yarmak s 100 vun; 1 balur = 10 vun). 

Cav5 KBgit para, banknot. Cengiz Hanln olumunden 9 yil soma 
oglu ve hale6 Ogodey Han tarafindan 1236'da bastin1m~t1r. Cav 
yamnda Co ve Yastuk qav, Cav yastuk, Cav yarmak, Balur qav, Vun 
gav, Cungdung bav qav gibi cinsleri vardlr. 

Diger hukuki belgelerde geqen bagka para birirnleri araslnda 
tartma kumug, tamga kumug, kusen yarmalu, kuan balur vs. gibi terim- 
lerin kullanildigi da goriilmektedir. Bir bagka para birimi soyleyigi de 
kangik birimli para miktarlannin qozumudur. 

Para birimi ihtiva eden T. 111. D. 271 (1261042) bulunma igareti 
numarall yayimlanmmg kiiquk bir belgeyi ornek olarak verdim: 

Metin 
1. ydan yil [g(a) O]$(a)p(a)t ay on ya -1 9a m(a) -a tu[rz?] 
2. - 9a s[an]g 9ud [g]u- 9a [ ~ I a v  yastu9k[e]rgek bo[lup.. . 
3. bilen turmij-ta bij yastu9 gav altun. 
4. [. . .]-ni- iv-inteki 0-din kiric[eki? ...I 

Aktarma 
1. Yilan yil(mm) Cakgapat ay(in1n) on(uncu) gununde, bana Tu[n ?] 
2. ya ambara (tohum) dokmeye cav yastuk gerek ol[dugundan.. .] 
3.3. ile. T u m ~ ' t a n  beg yastuk cav aldlm. 
4. [...]'in evindeki odin kiric[eki ?...I 

Bildiride para birimlerinin geqtigi butun ornekler verilecek ve 
birirnlerin qozumu iizerinde derinligine durulacaktir. 

Not:-1) "Dirlig "in, "esirgeme " anlamnda isim olarak kullanlli- 
Sina omek: Elumden gelurin didg itmeyem (SN, 284.9). Tutavuz, 
dirig itmeyevuz can1 (SN, 359.13). 



Not :- 2) "Ding ", "dirtgci ", '7 ding8 ", "ding2 ki "nin isim gibi 
kullaniligina omekler : Dir idi nice dondi bahtum dirig 1 Ki y h  yaba- 
na birahtum dirig (SN, 163.6). Didgl diyup gussa qoh yir idi (SN, 
63.5). 1qi kopdi didi dirigl vu iih (SN, 169.4). Didi i dirigl bu kez 
bildum ug (SN, 177.10). Suheyl iqiin eydur idi hele / Dirigl ki afisuzda 
dugdi ele (SN, 300.1). 

dirigl (bk. dirk I .  . .) 
dirks ki (bk. dirig 1 . . .) 
evl  (Far) 
"Ey " hitap unleminin, isimlerin sonuna eklenerek kullanllan ayni 

anlamdaki "-2 " hitap unlemi ile pekigtirilmigi olan "eyci" unlemi, "ey " 
anlamnda hitap ifadesiyle unlem grubu, olugturmaktadir : Eyl da'vi 
iden ki vardur bilum (SN, 8.11). $ah eydur vezire eyl  pur-huner (SN, 
44.3). Eyl  nig& saiia kim didi ki dok kanum (SN, 101.9). Eyd 
mahbQb-1 mahdQm-1 yighe (BH, 14.9). 

evvlv (Far.) 
"Ey " ve "vciy " unlemlerinin birle~igi olan "eyvciy " unlem, aci ve 

giklyet ifade etmektedir : Eyvly anuii giGgmeleri 'dglk olduriir (ADD, 
51 . 1). Eyvly anufi 01 clzQ gozinden (ADD, 79.4). 

halhaki 
"Ha" tegvik, tembih, hatirlama, VaSrna, begenme, soma, igaret 

etme, tasdik vb. duygulan ifade eden bir unlemdir. "Ha ki", bunun 
"ki" ile pekigtirilmig geklidir. "Ha", baglaq (tekrarli olarak) ve zarf 
olarak da kullanilmaktadir. 

Elimizde birer omegi bulunan "ha" ve "ha ki" unlemleri, tembih 
ifade etmektedir : Elif bigi ha togn 01 zinhar (SN, 20.6). Cunki varasiz 
01 gehre her ikifiuz / Ha ki zinhar bir kapudan girmemiz (YZ, 69.5). 

Not :- "Ha", GN'de 2 yerde "devarnli, durmadan, surekli" anlam- 
lannda zarf olarak - omegin birinde "dumadin" zarf-fiilini pekigtir- 
mektedir - kullanilmgtir : Halki komaz bir kar&a ha surer (GN, 
88a.2). Dun u gun iglediler ha durmadin (GN, 94b.15). 

ha ki (bk. ha / ...) 
'TING: (167 - 8). M, : 6395. Giles: 11.252. "An ingot; a "shoc" of bullion: a 
slab; a cake. An anehor, The needle of a spinning-wheel". 
'LIANG: (1 1+6). M. : 3953. Giles: 7.010. "Two; a couple; a pair (see 864). 
An ounce, sixteen of which g oto the pound (see 2019); a tael or ounce of si 
ver; the unit of Money values. A body of 25 soldiers". (s. 881a). 

CH'IEN = TS'IEN: 921. (167+8). Giles: 1.736. "Copper coin, or cash, 
1.000 of which werw originally equal to the LiANG tacl or Chinese ounce of 
silver. Cash having a squarc hole in the middele for convenicnce in carrying a 
quantity; hence the term "strings of cash." [stands pictorially for CH'UAN 
3.176 complete] Money; wealth. A mace, or the tenth part of a Chinese ounce. 
See 6.378: 7.924). 
4 ~ f i ~ :  (67 + 0). M. : 7129. Giles: 12.633. "The obverse of a coin, as opposed 
to 8061 man4. Numerarive of cash and coins". (s. 1567b). 
'cH'AO: (167 - 4). M. : 258. Giles: 514. "A document; a voucher; a reccipt, 
Taxes. Money orders; Money CH'AO CH'IEN: (Giles 514 + 1735) paper 
Money, cash notes. 

Cikma Durumu Ekinin Nesne Gorevinde Kullanlm~ 

Gulsel SEV 

Cikma hlli ismin kendisinden uzaklagma ifade eden fiillerle 
munasebetini gosterir. Bu h61 de daima eklidir ve isrni fiile baglar. Ek, 
Tiirkiye Turkqesinde iinlu-unsuz uyumuna uyarak +tAn, +dAn biqi- 
mindedir. 

Cikma hllinin temel fonksiyonu sikma, uzaklagma, aynlma 
bildirmektir. Ancak bu ek, zaman, tarz, sebep, kargilagtirma, menge, 
olqii, miktar gibi fonksiyonlarla da kargimza qikar. 

Bu bildiride, qikrna hlli ekinin farkli bir ozelligi yani qikma 
hlli ekiyle kullanilan yapilann cumle iserisinde nesne gorevinde, 
nesne fonksiyonunda kullanim i~lenecektir. 

Gramerlerimizde qikma hilinin bu ozelligine hemen hiq de- 
ginilmemigtir. 

Malzememizin temelini ise geqi~li fiil olup (+I tarnlayicisini 
alabilen), +DAn tarnlayicisini da alabilen fiiller olugturmugtur. Tara- 
malanmz esnasinda Tiirkce Sozluk'te bu konuda tam bir tutarlilik 
olmad~gi gozlenmi~tir. Sozlugun bu konuda yeterli olamayacagi du- 
guncesiyle, gerektiginde, Turk edebiyatinin seqkin omeklerinden de 
konumuzla ilgili malzeme toplanmgtir. Boylece hangi fiillerin, +DAn 
tamlayicisiyla, nesne gorevinde kullanildiklan da tespit edilmigtir. 

Bildiride, yer tamlayicisi veya dolayli tumleq gorevinde ol- 
dugu bilinen +Dan% yapilann aslinda nesneden hiqbir farlu olmadik- 
lan, cumlenin anlamnda da herhangi bir degigime yo1 asmadiklan 
duguncesiyle, cumle ogesi balumndan da nesne gibi igletilmesi gerek- 
tigi tezi savunulacaktir. 



Fen Bilimleri Sozliiklerinde Tiirkce Kelime Kullanlrn~ 

Orhan SEVGI 

Universite qaliganlan ve genelde bilimle u@agan uzmanlar 
bilim dallannda kullandklan kelimelerin kendi dillerinden olmasina 
ozen gostermeli ve yoksa uretmelidir. Zira bilim adarm yeni nesnele- 
re, olaylara ve sureqlere isim verecek veya yabanci dilde verilmi~ 
isimlerin Turkqe kargiligini bulacak sinirdaki kigidir. Bilim alaninda 
kullanilacak olan kelimeleri uretirken uzmanlik gerektiren bir bilim 
dalimn bilinmesi yani slra iyi bir Turkqe bilgisine de sahip olunmasl 
gerekir. Bilim dilinin kelime zenginliginin en iyi gostergeleri ise 
sozluklerdir. Bu yapitlar ilgili konunun uzmanlannin veya sadece o 
konuya uzaktan ilgi duyanlann bakacaa kelime iqerigine sahiptir. 
Dolayisiyla konuyla ilgili kavramlann Turkqe kargihklannin buluna- 
cagi en emin kaynaklardir. Tabii burada sozlugu hazirlayanin konuya 
balug aqisi onemlidir. Bu qaligmamzda fen bilimlerinde yazllmg 
olup, en yaygin olarak kullanilan sozliiklerin her birinde kelimelerin; 
1) kokeninin belirtilip belirtilmedigine, 2) Turkqe kokenli olup olma- 
diBna, 3) yabanci kokenliyse Turkqe ses uyumuna uygun yazilip 
yazilmadi@na bakllacaktlr. Boylece fen bilimlerinde yazilmg birqok 
sozluk bu degigkenlerle taranip oranlan ve yillara gore degigimleri 
ortaya konulacaktir. Elde edilen sonuqlarla incelenen sozliiklerin 
Turkqe kelime kullanim aqisindan degerlendirilmesi yapilacak, sozluk 
hazirlanirken dikkat edilmesi gereken hususlar haklunda onerilerde 
bulunulacak, aynca bu qaligmalmn da katlulanyla Fen bilimlerinde 
Turkqe kelime kullanimnin arttinlmasina iligkin goriig ve qozum 
onerileri sunulacaktlr. 

Orta Tiirkcede Arapga ve Farscadan 
Alint~larda Tiirkgeleytirme 

Tanju ORAL SEYHAN 

Bilindigi uzere dillerin esas ozelligini tegkil eden ses yapila- 
ndir. Alinti kelimeler, ozellikle de girdikleri dilde kendilerine genig 
bir kullanim alani bulanlar, qoklukla o dilin ses bilgisi ozelliklerini 
kazanirlar. 

Bu bildiride, vezne uyma endigesi tagimadigi iqin Orta Turk- 
qe donemine ait oncelikle harekeli nesir metinlerinden hareket ederek 
allnti kelimelerdeki belirgin unlu ve unsuz degigmeleri, ses hadiseleri 

tespit edilip siniflandinlmaya qaligilmg; bunlann give bolgelerine gore 
farklilik gosterip gostermedigi uzerinde durulmugtur. 

Konugma dilindeki degigmeler yazi diline gore qok daha hizli 
ve yaygin olup qegitlilik de arz etmektedir; ancak ortak anlagma siste- 
minin temsilcisi olan yazi dilinde bunlann gosterilmesi iqin genellikle 
zamanla kurallagrmg bir yap1 ozelligini gostermesi gerekmektedir. 
Bunlarda soyleyig ozelliklerine ender rastlanmakta, ayni kelimenin 
esas itibanyla orijinal imlPsina uyulmakta, Turkqelegmig gekilleri 
bunlara oranla az sayida goriilmektedir. Bu balumdan ikili bir yazimla 
kargilagilmaktadir. (0rnek: Nehcii'l-Feradis'te en qok rastlanilan 
Turkqelegtirme gekli sonda bulunmayan qift unsuz arasinda unlu tiire- 
mesi: 4abr 9116,17; 1117, - 4ablr 9116, 4abur 3411 3,4511 1, 4618, giikr 
5115 - gukur 2617; Duaii's-Seyf: 2ali9 202b113, 2ali91an 201d12, 
va9it-[t]a 203d11, 'afuv 200all vb.). Elbette konugma dilinin etkisinde 
kalan mustensihler bunlann diqinda tutulmahdlr. Dil qaligmalannda 
degigiklikleri daha bir eg zarnanli gosteren agiz ozellikli metinler edebi 
deger taglmasalar da bu balumdan onem tagimaktadlr. 

Kazan Tatar ve Tiirkiye Tiirkcesinde Alluylar ve Kargylar 

Elfine SIBGATULLINA 

Alluglar ve kargiglar hallun iyilik veya kotuluk gordugu 
kigiler haklundaki duygulanm, o kigilerle ilgili odullendirme, 
cezalandirma ve intikam alma anlayigini dile getiriyorlar. Kazan Tatar 
dilindeki alluglan ve kargiglan inceleyerek biz folklorda, eski 
edebiyatlmzda destan, lusa, beyitlerde (agtlarda), bugunku nazim ve 
nesir eserlerimizde yaygin gekilde kullanilrmg ornekleri ve onlann 
qe~itli gekillerini (varyantlanni) bulduk. Bu ornekleri Turkiye Tiirkqe- 
sindeki allug ve kargiglarla kargilagtirarak, cumle yapilan, cumle oge- 
leri ve ciimle ogelerini olugturan unsurlar uzerinde anlarn ve yap1 
iligkileri aqisindan durduk. 

Allug ve kargiglarda, as11 hedef teklik ikinci kigidir. Cumlede 
genellikle gizli ozne olan ikinci teklik kigiden olugan ozneler Tatar ve 
Turk dilllerinde kargimza en qok qikan oznelerdir. 

Hayirdua ve beddua olarak da adlandinlan allug ve 
kargiglarda Kazan Tatar dilinde yaygin gekilde kullmlan ozne de 
Allah'tir. Onun iqin <<Tengre>>, c<Hoday>>, <<Halo>, <<Rabbim>> adlan da 
kullmlir: <<Allaning kah kahere suksin>>, <<Hoday kursetmesenn, 
eRabbim uze saklasin>> vb. 

Cumle ogeleri agsindan iki dilde epey benzerliklerle beraber 
bazi farkli yonlere de rastladik. MeselP: istegin hiklyesi ile kurulan 



yuklemler ve - asica\ -esice ile kurulan yuklemler Kazan Tatar dilindc 
bagka bir gekilde kullanilirlar: <<Gomerge rehet kurmeseng idem, aTa, 
magina tigilsa idem, << Bugazing yirtilgirim, <<Rehmet toskerem vb 
c<Kargq*, c<beddoga>> yerine Tatar dilinde  legn neb, uNeletm, uKa- 
her>> gibi kelimeler de gelebilir. 

Atasozleri ve deyirnler gibi, allug ve kargiglar kaliplagma 
ozelligine sahiptir. Bu yuzden meghur ilim Nekiy Isenbet onlan aTa- 
tar teleneng frazeologik suzlege~ne (Kazan, Tatarstan kitap negriyati, 
2 cildde, - 1989.) koymugtur. 

Orhon, Yenisey Yaz~tlan ile B a ~ k u r t  Destanlanmn 
Benzerlikleri ve Ortakliklar~ 

Ahmet SULEYMANOV 

"Eski Turk devri"ne ait Orhon-Yenisey tag yazmasinda onu 
folklora has epik uzun giirlere yaklagtiran belgeler pek qok: H2- 
olaylar bir yonde epik plan1 aqddiyor Kultegin. Bilgi Kagan hep kutsal 
igleri yapan kigiler olarak ideallegtiriliyor, ama kargi taraf kurnaz zat 
olarak agagilanarak gosteriliyor. Ayn alinirsa bu genel Turk aniti 
kahramanlan Bqkurt hallunin "Urak Batir" denilen tamamen mitolo- 
jik, "Zeyetulek ile Hivhiliv", "Kuzeykurpez ile ansulu" denilen yan 
mitolojik destanlm kahramanlan gibi aynl il&i giider ile baglantiya 
girme yetenegine sahip. Orada ayni zamanda "Ural Batur" destanin- 
daki yer uzeri dunyasini olgunlagtuan kahramamn, kutsal Humay, 
Akbozat denilen at obrazlan, "sonuncu Hartay", "Yok Mergen" des- 
tanlanndaki ayn vak'alann tevsirlenmesi yaninda, ahenkler, benzer- 
likler ve ortak taraflan var. Bunun sebebi tipoloji ile degil, bu eserleri 
doguruculann genetik koklerinin ortakli@ ile anlatiliyor. Etnologlar 
Bagkurtun ayn boy-kabilelerinin Altay, Guney Sibirya ile bagh oldu- 
gunu i spa t lag .  Bu fikir Orhon-Yenisey tag yazitlmnda-Bagkurt 
halluni hasil edici boy-kabileleri hahrlatan kavimler, "Kuziynurpez ile 
Mayansulu" destanimn T. S Belayev varyantinda, "Kunur boga" 
denilen sal Bagkurt destaninda ve Bagkurt halk icadinin bagka anitla- 
nnda irhg, Altay taraflan dile alinmasi ile de kuvvetleniyor. 

Turkiye Turkgesi ve 0zbek Turkgesindeki Haraket 
Fiillerinin I(lyasi Tahlili 

Cumali SABANOV 

Bilindigi uzere her dilin geligirninde onun leksikasi en qabuk 
degigebilen tabaka hesaplanmaktadir. Bu nedenle leksikoloji uzerine 
yapilan aragtirmalann onemi qok buyuktur. ozellikle dillerin luyasi 
yonden inceleme kendine has sonuqlar qikarmaktadr. Turkoloji ala- 
ninda dillerin kargilikli luyaslama haklunda bir kaq araghrmalar ya- 
pilmg olsada yapilan bu araqtmalar yeterli degildir. Biz bu konuda 
hem Turkiye Tiirkqesi hemde ozbek Turkqesinde faal olarak kullm- 
lan hareket fiilerinin luyasi incelenmesi iizerine olup, onda tarihi olu- 
gumlanna gore genel Turkiy sayilan haraket fiillerinin leksik- seman- 
tik geligme agamasi, ozbek Turkqesi ve Turkiye Turk~esinde ifade 
gekillerinin genel ve ozel yonleri, konugmada kullamm irnkaniyet 
dereceleri, genel olarak bu dil birliklerinin kardeg diller 
leksemasindaki yerini belirleme hem de onlan luyaslayarak tahlil 
etmek esasinda Turkoloji alaninda haraket fiillerinin semantik gelig- 
mesine ait as11 yonelmeler aqiklanarak verildi. Aragtumazin 

as11 iqerigi olan ketmoq-gitmek, kelmoq- gelmek, 
chlkmoq- qikmak, kirmoq- girmek, yurmoq- y i i~mek,  

bormoq- varmak fiillerinin luyasi tahlilinde onlann semantik yonden 
ortak ve farkli yonleri gosterildi. Vazifeler, ozbek Turkqesi ve Turkiye 
Turkqesindeki ketmoq- gitmek, kelmoq- gelmek, 

chikmoq- qikmak, kirrnoq- girmek, yurmoq- y u ~ m e k ,  
bormoq- varmak fiillerinin realleri ve ifade ~ekillerini belirlemek; bu 
fiiller sementikasindaki genel ve ozel yonlerinin olugumunu goster- 
mek; faal haraket fiillerinin soz dizimi dairesinde luyaslayarak gos- 
termek; bu fiillerin semantik modelleri irnkaniyetlerini gostererek her 
iki kardeg dildeki faal haraket fiillerine ait farkli gekillerinin anlam 
iligkilerini ve bunlann terciimede veriligi, eg anlarnli kullanimni be- 
lirtmekten ibaret diye belirledik. 

Bu fiillerin birlegmeleri dairesi incelenip, agens ve lokalis 
birlegmelerinin ifadelenig usulleri ozbek Turkqesindeki kargiliklan ile 
luyaslanmg halde belirtilerek verildi. ozbek Tiirkqesinde ve Turkiye 
Turkqesinde luyaslanan haraket fiilleri agenslerinin kendine has ifade 
ozellikleri, baglangiq ve son nokta birlegmelerinin gerqeklegme vaslta- 
lan, ona uygun ve farkhliklann sebeplerini belirlenmeye qaligildi. 
Arqtirmada ad1 geqen faal haraket fiilerinin semantik birlegimi ve 
sintakslik iqindeki benzer, genel ve farkli yonler gosterilerek verildi. 



Tiirkcede Simdiki Zaman Ekleri ve Zaman 
Belirleyicilerle Kullarurm 

Hatice $AHIN 

Tiirk dilinde fiil igletimi sirasinda belli bir doneme kadar 
mustakil bir gimdiki zaman eki goriilmemektedir. Bat1 Turkqesinde 
Ahmet Fakih'te ilk ornegi goriilen -yor eki ile XV. yy. metinlerinden 
itibaren takip edebildigimiz -rnAktA ve -mAdA ekleri bugun gimdiki 
zamam kargllayan ekler olarak kullanillr. 

Zaman belirleyicileri, bir fiilin a n l m n i  zaman kavram ile 
sinlrlandmr. Fiilin bildirdigi zamana onemli bir aynnfi katarak hareke- 
tin hangi zaman dilimi iqinde ger~eklegtigini bildirir. Ancak, soz ko- 
nusu belirleyiciler olmadan sadece temsil ettikleri zaman dilimini 
anlatan zaman ekleri, belirleyicilerle kullamldi&nda bilinen zamandan 
farkli bir zamani ve durumu aktarabilirler. Tek bagina geliyorum qe- 
kimi, gimdiki zarnan kavrarmni anlafirken bugiin geliyorum ya da 
biraz sonra geliyorum gibi yargiIar y&n gelecek zamanl aktarmakta- 
dlr. 

Ayni gekilde gelirim yargisinda genig zaman ve belki de bir 
ihtimal, bir niyet anlahlmg olsa da bugiin gelirim ya da yarin gelirim 
kullanimlannda one qikan yargi, zaman degil niyet ya da ihtimaldir. 

Buna gore zaman belirleyicilerinin sadece fiilin anlatfia ay- 
nnti ya da belirlilik katmasi degil, qekimli fiile zaman kavramnin 
diglnda baz~  ozel anlamlar yiiklemesi de soz konusudur. Boyle oldugu 
iqin fiil qekimleri bu aqidan da ele al~nmalid~r. 

Bu bildiride ozellikle gimdiki zaman ekleriyle kullanilan za- 
man belirleyicilerinin anlatima katlusi ve etkisi ele alinmaya qaligila- 
cak, gimdiki zaman ekleri arasindaki farlu ortaya koymada zaman 
belirleyicilerinin rolu tartigilacaktir. 

Kosova'da Tiirkce Egitim ve 0gretim 

Cevdet SANLI 

Kosova, 1389 I. Kosova Savagi'ndan sonra 1912'ye kadar 
kesintisiz olarak Turk hamiyet i  altinda kalnughr. Osmanli oncesi 
Turk h&miyetinin butiin Balkanlar'i kapsamasi sonucu olarak Turk- 
qe, bu cografyada 1500 yl11 aglun sureden beri varligini devam ettir- 
mektedir. Yer adlan, su adlan, gahis adlannda Turkqenin varligi bir- 
qok Balkan dilinin edebi eserlerinde de yerini almghr (Gng.bilgi iqin 
bkz. Prof. Dr. Yusuf Hamza, "Balkan Tiirklugii",T.C.Kul.Bak.yay.). 

Kosova, 1389 savagindan sonra ~ s k u p  Sancagi'na bag land^. 
1878 yilinda bagkent Prizren olmak uzere 6 kazadan olugan bir villyet 
hlline geldi. Osmanli Devleti, h&miyetini ve medeniyetini geligtir- 
mek iqin bu bolgelere aluncilan ve Anadolu'dan Musluman Turk 
unsurlann~ yerlegtirdi. Gunumuze kadar yetigen birqok gair, yazar ve 
ilim adam eserlerini kultur dili olan Turkqe ile verirken; Osmanl~ 
alfabesini ve 1928'den sonra da bugunkii Turk alfabesini kullandi. 

Bu cografyada. Turkqe butun halklann ortak iletigim vasitasi 
oldu; hatta Turkqe konugmak, Turkqe yazmak, toplum iqinde geligmig- 
ligin, gehirliligin ifadesi olmugtur. Bugun Kosova'da resmi rakamlara 
gore 12.000 civannda Turk olmasina ragmen, Turkge konuganlann ve 
Turkqe anlayanlann sayisi tahmini olarak bunun 10 kafidlr. 

Bu ~ahgmada, Kosova'da Turkqe Egitim ve ogretimin dunu 
bugunu ve yanni ele almacaktlr. Cahgmamz gu ana bagMardan olu- 
gacaktir: 

Osmanl~ Oncesi Kosova'da Turkqe Egitim ve 0gretim 
Osmanll Sonrasl Kosova'da Tiirk~e Egitim ve ogrerim 
192- 195 1 yillan arasi Turkge Egitim ve 0gretim 
195 1 - 1974 yillan arasi Turkqe Egitim ve 0gretim 
1974-1999 yillan arasi Turkge Egitim ve 0gretim 
1999-2003 yillan arasi Turkqe Egitim ve 0gretim 
2003-2004 yillan arasi Turkqe Egitim ve 0gretim 
Kosova'da Turkqe Egitim ve 0gretimin Yanni 

Miktar Zarfi Olarak Kullanllan Kelimelere Lengiiistik Bir Balu~ 

Mesut SEN 

Dilimizde miktar ya da azlik qokluk zarfi ad1 ile tanimlanan 
kelimeler, sifat, zarf ve fiillerin onune getirilerek gorev ve anlam ba- 
lamndan ustunluk, en ustunluk ve aginhk fonksiyonlannda miktar ve 
derece bildirirler. 

Dil bilgisi kitaplannda qinlik fonksiyonunda miktar zarfi 
olarak umumiyetle az, azicik, biraz, b ir~ok,  ~ o k ,  ~ o k ~ a ,  eksik, fazla, 
fazlaca, gayet, hep, hepten, kismen, pek, pek gok, seyrek, sik kelimeleri 
gosterilmektedir. Bunlara fevkaldde, harikulGde, olaganiistii, alabildi- 
gine gibi kelimeler de illve edilmektedir. 

Hllbuki dilimizde acayip, inanilmaz, korkun~, miithig gibi si- 
fat gorevindeki kelimeler de miktar zarfi olarak kullanilmaktadlr. Soz 
konusu kelimeler dil bilgisi kitaplannda miktar zarfi olarak gosteril- 
medikleri gibi, onlann miktar zarfi gorevinde kullanilmasi goklukla dil 



yanligi olarak degerlendirilmektedir. Bu tur kelimelerin uq ornekleri 
olan manyak ho$urna gitti, acayip yakzg.zklz cocuk, deh~e t  giizel gibi 
kullaniglar busbutun yadirganmakta, hatta qeviri kokan tabirler olarak 
dahi goriilmektedir. 

Tebligimizde miktar zarfi olarak kullanilan bu tur kelimeleri 
Turk dilinin tarihi ve qagdag giveleri yaninda diger dillerle de mukaye- 
se edecegiz ve lenguistik bir degerlendirmede bulunacagiz. 

Simdilik yadirganan bazi kullaniglann tarihi givelerde de bu- 
lundugunu belirtmekle yetinelim. MeselP Babumame'de geqen gu 
cumleler kayda gayandir: Mundak savuk ve kar ve capkunda acab zszk 
ve amn u farcigatlzk ykrge kkldiik. "Boyle soguk, kar ve tipinin oldugu 
bir sirada qok sicak, rahat ve emin bir yere geldik." Egergi 01 taglarca 
buland Lmestiir, kozge hakir koriiniir; veli garfb bLrk taglardur. "Ger- 
qi o daglar kadar yuksek degildir, goze kii~iik goriinur; ancak qok sarp 
daglardir." 01 vzlciyatlamzii latcifatlarznz kiJi nkgiik unutkay! Bu 
fursatta bir kavun kkltiiriip kdiler; kksip yLgec, garfb ta'sir kzldz. Ta- 
mcim yzglap &dim. "01 villyetlerin (Fergana, Semerkand, Klbil) leta- 
fetlerini insan nasil unutur! Bu sualar bir kavun getirdiler; kesip yi- 
yince qok etkiledi. Neredeyse aglayacaktim." Bu curnlelerde geqen 
acab ve gari'b kelimelerinin as11 anlarnlanndan farkli olarak 'qok, 
fazla' anlamnda aginlik ifade ettigi aqiktir. Yine konumuzla ~ o k  ya- 
lundan ilgisi olmamakla birlikte yukanda geqen hakir kelimesinin de 
sifat olarak 'kuquk' manasinda kullanildigi goriilmektedir 

$u hllde acayip, inanzlmaz, korkunc, muthis gibi gagma, hay- 
ret uyandirma, begenme, korkma, dehgete dugme ifadesi veren kelime- 
lerin aginlik fonksiyonunda miktar zarfi olarak kullanilmasi tarihi 
metinlerde de geqmektedir. Bu durum bagka diller iqin de geqerlidir. 
Bugiin genq insanlann dilinde yer alan acayip, manyak, deh~e t  gibi 
kelimelerin miktar zarfi olarak kullanilmasini basit bir dil yanligi ola- 
rak gormek dogru degildir. Diger dillerle kargilagtirdigimzda ve len- 
guistik bir degerlendirmeye tPbi tuttugumuzda bu kullaniglann geri- 
sinde bir "dil duygusu" oldugu goriilur. Sagma, hayret uyandirma, qok 
begenme, korkma, dehgete dugme ifadesi veren kelimeler birqok dilde 
miktar zarfi olarak kullanilmaya elveriglidir. 

Turkqe Kelimelerin Soz Yapisiyla 1lgili Cali~malarin Dil Bilimi 
Metodolojisi Balum~ndan Degerlendirilmesi ve Baz~  Teklifler 

Almas SEYHUL 

Asirlardir dunyadaki akraba dillerinin (olsun yalun kardeg - 
Altay dilleri, olsun uzak akraba - Ural-Altay dilleri) ekseriyetinin 

koklerin gekil yapisi bakimndan fonosemantik, leksik kurulugu Avru- 
pa dilciliginin talimi esasinda kurulmug gramatik-semantik kalibinda 
tasvir edilir. Hilbuki dillerin tipoloji (an'anevi-morfonoloji) tasnifi 
gramatik kurulugqa keskin farklanan dillerin ozumlugunu aksetteren 
"gramatiklerin" mevcut olmasinin ne kadar vacip oldugunu aydin 
gosterir. Buna gore de kurulugqa farklanan her bir dil grubunun bu 
arada Turk ve Mogol dillerinin birtakim spesifik hususiyetleri h l l l  da 
yeterince ogrenilip meydana qikanlmamg yahut da mubaheseli kalir.' 
Turk ve Mogol dillerinin gramatik aynca onlann mantiki kurulmasi 
tarihi balumdan kelimelerin gekil yapisi bakimndan kendine mahsus- 
luklanni meydana qikarma tegebbiisu A.N.Konovov'un N. A. 
Baskakov'un, Abduali Kaydar'in, Buybine Oruzbaeva'nin Firidun 
Celilov'un, Erden Kajibekov'un, Jemal Mankeeva'nin ve de Trofim 
Bertogaev'in, Valentin Rassadin'in, Ulzi Dondukov'un Aleksandr 
Scerbak'in, Agamusa Ahundov'un, Emine Gursoy-Naskali'nin, Gurer 
Gulseven'in, Osman Sertkaya'nin eserlerinde kendini aydin gosterir. 

Raporumuzda sunulan konu ile ilgili agagidaki problemler 
haklunda bahsedilecek: 1) Yalun kardeg bir ortak kokun ya da kok 
ogesinin en eski biqimi ve ona paralel olarak geligen butiin biqimlerini 
nasil bir ideografik sistem olarak belirlemek murnkundur. 2) Aragtiran 
dillerde bir ortak kokun ya da kok ogesinin iqerdigi her ses genellikle 
koken (etimon) ad1 verilen kaynak sozcukte ona denk (olan) seslerle 
fonosemantik balumdan nasil kargilagtinlmalidir. 

Tarafimzdan bu unsurlara (ve problemlere) Turkolojide ilk 
defa bir heceli kokler 4 kognitiv (ideografik) paradigmalar (1.Tabiat: 
canli ve cansiz 

' Bu konudaki giiriigler i ~ i n  bk. Agamusa A. Ahundov. "Tiirk Dillerinin Man- 
tzki Tipinin Kurulmasz ~zerine Bir Tecriibe". UTDK 1992 (26 Eyliil 1992 -1 
Ekim 1992). -Ankara 1996. s. 483. 

Turk Kulturiinde Yo1 Kavrami ve Sozleri: Ugur, C~gir, Tilur 

1. Yo1 somut anlamyla sozluklerde "karada, havada, suda bir 
yerden bir yere gitmek iqin agilan uzaklik, tarik; karada insan veya 
hayvanlann geqmesi iqin aqilan veya kendi kendine olugmug, yuriime- 
ye uygun yer" olarak aqiklanir. Ayni kelime Turkqede ve diger pek 
qok dilde "davranig biqimi; sistem, usul, tarz; gaye, ugur, maksat" 
gibi alt anlam katmanlan kazanir. 



Insanoglu, Maden Cagi'na kadar "yol"suz topraklarda dola- 
gip suriileriyle birlikte ~ignedigi topraklar uzerinde dogal yollar olug- 
turmugtur. Maden devrinde, ticaret ve ma1 mubadelesi Kalay Yolu 
(Cornouaille, Seine Vadisi, Rh6ne Vadisi), Amber Yolu (Baltik Deni- 
zi, Karadeniz, Adriyatik) ve jPek Yolu (Gin, ltalya) gibi unlu tarihi 
yollar ortaya ~lkmasini saglar. 

Turkler, tarihin en eski ve geligmig ticaret yolu sayilan ipek 
Yolu rotasina qok yalun bolgelerde, kirni zaman da dogrudan dogruya 
bu guzergata yagamglardir. Gerek bu rotaya yalunlik, gerekse tum 
kultiirlerde oldugu gibi, Turklerde de yolun hayati bir unsur olugu, 
Turk~ede "yol" anlamli bir ~ o k  sozun dogmasim saglar. Turk~ede yo1 
soziiyle birlikte oruk, sokak, sokmak, yolak, siirlev, czlga, czlkz, eskin, 
tarak, uprak,  ugur, pgzr, tzklr gibi, bugun "yol" alt anlam katmanin- 
dan aynlmg ve farkh anlarnlar kazanmg veya "yol" anlarmni agizlar- 
da koruyan kelimeler vardir ' 

Bu bildiride ugur, pgrr ve tzkzr sozlerinin, alt anlam katman- 
lannda "yol"u banndirdiklan ortaya konmaya ~aligilacak; metaforla- 
garak kazandiklan olumlu ve olumsuz ust anlam katmanlan ("zaman; 
ugur, baht, talih; uygunluk", "yo1 kesici, haydutWvb.) incelenecektir. 
1 0 .  N. Tuna, "Osmanlicada Mogolca OdunG Kelimeler" ad11 makale- 
sinde czlga, czlkz "ggir, patika, dag yolu" sozunu de listeler. Bu soz 
lurg. cllga, Tat. yzlga "dar bir vadide akan dere" bi~imlerinde l p ~ a k  
leh~elerinde yagamaktad~ (Osman Nedim Tuna, "Osmanlicada Mo- 
golca O d u n ~  Kelimeler" TM 1972, 220.s.) Ttu. agizlannda czlgavu, 
czlkavu, cllgz, czlglt, czlka, czlkz, clrga, pkla, plka, plgz "dar, tag11 yol, 
patika; kagni veya araba izi; su yolu" (DS III); e ~ k i n  "aqik admlarla 
hizli yuriiyen at" (Osmanli doneminde "seferlere igtirak etme vazifesi 
olan yeni~erinin sefere pkmas~"). Aynca ogel, em sozunun "uzun 
yol" anlamiyla kullanildiginl kaydeder (TKTG I, 345). u~urak  "dag- 
lardan, ormanlardan inen sarp ve dik yol" (DS XI); tarak "ke~i  yolu" 
(DS X); yolak "ke~i  yolu, ark, oluk, kagni vb. izi" (DS XI); siirlev 
"dar, ince yol" (KzTTS); Tat., Bgk. sukmak "sokak (TTAS 11) 

Uygur Halk Destan~ "Akulamberdihan" ve $aman Dini 

Abdubesir SUKURI 

Bu bildiride Lopnur'daki Bigim Niyaz adindaki birinin ag- 
zindan dinlenrnig olan kadim hadiseler hiklye edilmektedir. Bu destan 
Uygurlardaki "Cin Tomiir batir" destaninin en kadim gekli sayilir. 

Saman dini goriiglerince beyan edilrnig olarak Mogol-Cengiz istilisin- 
dan mustesnadir. 

Koktiirk Yaz~ Abidelerinin flmi-~le~tirel 
Metinlerini Hazlrlama Yontemi 

1. Eski zamanlarda el yazma kitaplan birbirinden go@fiil- 
d u g  zarnan yanligliklara yo1 verildigi sir degil. Bunu 1894 yilin- 
dan bugiine kadar basllan Orhon yavtlan haklunda da soylemek mum- 
kiindiir. 

2 V.Thomsen'den ve W.Radloff'tan sonra Orhon ya- 
zitlari ile ugragan uzmanlar da bastirdiklari metinlerde bazi kusurla- 
ra yo1 vermiglerdir. V.Thomsen'den ve W.Radloff'tan faydalanan ilk 
bilim adamlari P.Melioranski de, S.Malov da bast~rdklan Koktiirk metin- 
lerinde kelirnelerin yaziliginda ~ o k  yanligliklara yo1 vermiglerdir. 
Melioranski'den, Malov'dan faydalananlar da onlann kusurlanni 
tekrarlamakla kendileri de yeni kusurlara yo1 vermiglerdir. Bunun i ~ i n  
gimdiki donemde eski fotokopi ve estanpajlara dayanmakla Kok- 
tiirk yazitlarinin ilmi - tenkidi metnini hazulamaya biiyuk ihtiyag 
vardlr. 

3. Ilk luyaslama ve incelemelerin H.N.Orkun'un Kokturk 
yazitlanni bastirdigi zaman daha ~ o k  V.Thomsen7in, lusmen de W. 
Radloff un bastimg oldugu metinlere dayandlgi ortaya ~ikar.  Prof. 
A.$ukiirlu, A.Aydarov ve bagkalan ise S.Malov'un 1951 yilinda bas- 
tirdigi "Eski Turk Yazili Abideleri" kitabindan faydalamglardlr. 

4. Basilmig olan Kokturk metinlerindeki kusurlar Kokturk 
yazitlanndan pkmlan eski estanpaj ve fotokopilerle belirlenmektedir. 
hcelemeler kusurlann V.Thomsen ve W.Radloff un da okunuglannda 
goriinmektedir. Mesell, Kul-tigin abidesinde yir:sayu kelime birlegmesi 
metinde ~ i f t e  nokta ile ayri yazildigi hllde Radloff, Melioranski, 
Orkun onu bitigik hllde yazmglar. Bu abidede bulukdalu kelimesini 
Radloff, Melioranski, Malov, Orkun bulandalu geklinde yazrmglarh. 

Koktiirk Yaz~ Dilinin i m l b ~  

Elgen SUKURLU 

1. Orhon Yazitlan 1893 yilinda ilk defa okundugu gunden 
100 yildan fazla bir zaman ge~mesine bakmayarak bu abideler uzerin- 



deki metinlerin irnlfsi ile tam olarak aragtinlmanuqtlr. Boyle aragtlr- 
malann yapilmamasi, bu yazltlann sabit imlfsinin olmamasl fikrini 
yaratmgtlr. 

2. Soz kokunun onunde, ortaslnda ve sonunda unlu seslerin 
yazilig kanunlannl ogrenmekle Koktiirk edebi dilinin imlf ozelliklerini 
ogrenip ortaya qikarmak olumludur. Kokturk metinlerinde unlu ses- 
lerden bin kelimenin oniinde ve ortasinda yazilmadlgi hllde, o birisi 
soziin onunde, ortasinda ve sonunda yazilmlgtir. Kokturk alfabesinde 
unsiiz sesleri ifade eden yazl igaretleri, demek olur ki tam gekilde eski 
Turk dilinin arka ve on damak ahengi uzerinde kurulmugtur. 

3. Koktiirk edebi dilinin imlfsinda kelime kokenlerinin ya- 
ziligi ile eklerin yaziligi arasinda farkll ozellikler vardlr. Bu abidelerde 
eklerin yaziligi kelime kokenlerinden farkll olarak daha sabit olmugtur. 
Kokturk edebi dilinde igletilmig eklerin her birinin irnlf kurallan ol- 
mugtur. Fakat bu eklerin imlf ozelliklerini aynlikta ogrenmek daha 
qok gereklidir. 

4. Kokturk yazitlannda kelimelerin noktalanmasinl ilk defa 
V.Tomsen aragtmmgtlr. Ancak o, yazlll abidelerde tek tek kelimeler 
arasinda noktalanmanin mahiyetini ogrenebilmigse de, iki, uq ve daha 
artik kelimenin bir yerde noktalanmasinln nedenini ogrenmemigtir. Bu 
yazitlarda birlegik kelimelerin ve cumlelerin kendi noktalanma kural- 
lan olmugtur. 

Muhtar ~vezoglu'nun "Kok Serek" Hikiyesindeki 
Tasvir Fiillerinin $ekil ve Anlam Yaplsi 

Ferhat TAMIR 

Turk~ede yeni mefhumlan kargllama yollmndan birisi keli- 
me gruplan tegkil etmektir. Kelime gruplannin en qok kullanilan turle- 
rinden birisi de birlegik fiiller yapmaktir. Birlegik fiillerin onemli bir 
h s m  ise tasvir fiilleridir. Tasvir fiilleri, fiillerin gosterdigi ig, hareket 
veya oluglann nasil meydana geldiklerini gosteren birlegik fiillerdir. 
Kazak Turk~esinde tasvir fiilleri hem konugma dilinde hem de yazl 
dilinde -meself Turkiye Tukqesi edebi diline gore- ~ o k  sik ve qok 
sayida kullanilmaktadir. Bu sik kullaniligln sonucu olarak Kazak 
Turk~esi gramerlerinin bir h s m ,  fiillerin gramer kategorilerine hare- 
ketin olug tarzl (amaldzA otuw szypatz) kategorisini de ilfve etmekte- 
dirler. 

Bu tebligde, Kazak Tiirkqesinde qok sik kullanllan tasvir fiil- 
lerinin, Kazaklann en buyuk yazarlanndan birisi olan Muhtar 
Avazoglu'nun "Kok Serek" isimli uzun hikfyesinde geqen ornekleri- 

nin uzerinde durulacak, bu birlegik fiillerin gekil ve anlam yapilan 
izah edilmeye ~aligllacaktlr. 

Agagldaki ornekler, incelenecek tasvir fiil yapllanndan birka- 
~ldir .  

Fiil + -p zarf-fiili+kal- yardlmcl fiili 
Fiil + -p zarf-fiili+al- yardimci fiili 

Cagdag apqak Grubu Turk Lehqelerinde -p 
Zarf-fiil Ekinin -mAgA Anlamlnda Kullanlligl 

Mustafa TANG 

Sondan eklemeli bir dil olan Turkqede zarf-fiiller olduk~a ig- 
lek bir gorev ustlenirler. Bu eklerden -P zarf-fiili Turk~enin en eski 
ve en iglek eklerinden biridir. Hem tarihi lehqelerimizde hem de Gag- 
dag lehqelerimizin tarnarmnda kargirmza qlkar. 13. yiizyildan itibaren 
lehqelere aynlmaya baglayan Tiirk dili mevcut gramer ogelerinde de 
birtalum anlam geligme ve degigmelerine ugrar. Bunun sonucu olarak 
da zarf-fiil eklerinin var olan anlam ve iglevlerinde birt&m degigme- 
ler ve geligmeler olugur. Igte bu geligme ve degigmelerin yagandigl 
eklerden biri de Cagdag Ihpqak Grubu Turk leh~elerinde yaygin bir 
kullanirm olan -P zarf-fiil ekidir. Ek bu leh~elerde yonelme, bagla- 
ma, giri~me bildiren kirni fiillerden once -mAgA anlamnda kullani- 
lir. Ekin bu anlam ve iglevde kullanirm ise tarihi lehqelerden farkll bir 
durumu ortaya koyar. Bu yonuyle -A zarf-fiil ekinin Cagatay Turkqe- 
sindeki -mA@ anlarmyla kullan~llgi ile ortaklik gosterir. -P zarf- 
fiilinin -mAgA anlarmni kazanmasina yardim eden bu fiiller, Kazak- 
~ a d a  jonel- 'yonel-', Nogaycada basla- 'basla- ' ket- 'git-', , pk- 'pk- 
', Karaqay-Malkar Turk~esinde bagla- 'ba~la-', tebre- 'basla-, hare- 
kete gep' fiilleridir. Ekin bu anlam ve iglevde kullaniligina dair omek- 
ler ~aligmamizda verilecektir. 

Macar Dilindeki Eski Turk Alintl Kelimelerine 
Gore Eski Tiirk Yap1 Ekleri 

Edit TASNADI 

Bilindigi gibi Macarlar 9. yuzyilln sonunda bugunku yurdu- 
muza yerlegmeden once uzun yuzyillar boyunca qegitli Turk kavim ve 
halklanyla yalun iligkiler iqindeydi. Bu donemlerden ne Macarlardan 



ne de temas ettigimiz Turklerden yazilar kaldi bize. Ne var ki Macar 
dilinde hdlen kullanilan iki yuzden fazla eski Turk alinti kelimesi, bu 
eski ve uzun siiren beraberligimizin canli taniklan, bu arada omegin 
Turk Bulgarlannin dil agsindan Slavlagmasi nedeniyle eski Bulgar 
Turk dilinin hemen hemen yegibe kalintilandir. Bu alinti kelimelere 
dayanarak, fonetik incelemeler yuz ylldu yapilmaktadir, fakat biz 
bagka aqidan kelimelerimizi incelemeye CaligacaBz. Macar dilinde 
kok kelimeler goriinen bu kelimelerin birqoklan kaynak Turk dilinde 
kok kelimeleri degildi, dolayisiyla eski Turk dillerinin sozcuk varllgi- 
nin zenginlegme yollanni inceleme olanagini da sagliyor bize. Birlegik 
kelime ome3  de bulunur, fakat ~ o k  daha onemlisi kelime turemenin 
butun baglica yontemlerine: fiilden ve isimden fiil, isimden ve fiilden 
isim yapirmna omekler goriilmektedir. Turk Dil Kurumunun 3. Ulus- 
lararasi Turk Dil Kurultayi'nda Macarcadaki eski Tiirk alinti sozcukle- 
rine dayanarak fiil yapim eklerini gozden geqirdikten sonra bu sefer, 
omekleri daha da bol olan isim yapim eklerini, isimden aynca fiilden 
isim yapan ek gruplanni derlemeye $aligacagiz. 

Tiirk Dilinden Bat1 Mogol Lehsesine Girmi~ Tanm Tenninolojisi 

Maria Magdolna TATAR 

Arkeologlann dogruladlklan gibi Mogolistan'da sulama du- 
zenine dayali m m ,  Uygur hanligindan beri yaygin bir gekilde yapil- 
maktaydl (Kiselev 1957: 45-6, Perlee 1957: 45-6, Tihonov 1966: 30). 
Temel terminolojinin Turk~e  kokenli oldugu Mogolca tanm termino- 
lojisinden anlasildigi gibi Mogollar bu duzeni Turklerden devralmg- 
lardir, om. Klasik Mog. arbav veya Halka Mogolcasi < Turkqe 
~I-JM; bugudav/buuday < Turkqe bugdav; tarivdtaria 'ekin', 
tarivalangltarvalan - .  'tarlaya uygun toprak < Turkqe tarv-, Klasik Mo- 
golca k r  'sarap' < Uygurca h, Klasik Mog. & 'saman tozu' < 
Turkqe 'gevrek' vs. gibi. Bu eski tabaka, daha once etimoloji 
aqisindan ele alinmamg olan ban sozciikleri de kapsamaktadir, om. 
ilk bagta Yenisey yoresinde bulunan riinik bir yazltta tespit edilen 
(Malov 1952: 95) ve dolayisiyla guphesiz Turkqeden Mogolcaya giren 
bir sozcuk olan angls 'tarla' gibi. Aynca Tuvacada da (andazin geklin- 
de, Vaynsteyn 1972: 1972: 168-9) bulunan Klasik Mog. ancisun 'sa- 
ban' geklinde bir sozcuk vardir. Mogolcadan Manquya da giren bu 
sozcuk, Turkqeden bir alintl olarak degil, Parnir daglannda konugulan 
Iran dillerinden gelrnig olsa gerek. 0 dillerde m, bir kazmayi qek- 
mek iqin kullanilan ip veya ince sogut dallannin adidlr (Mukhiddinov 
1980b: 245-8). Topragi ~evirmeden toprakta sadece bir ~ i z g i  birakan 

bu yontem, sabanin eski bir geklidir. 0rnegin bor gibi bir kelimenin 
Mogolcaya Uygurcadan girmig bir sozcuk olduw fakat aslinda Orta 
Pers dilinden geldiB (Doerfer, TMEN 1:2, Clauson 1972: 354) diigu- 
nulurse tablonun karmagikligi ortaya gkar. 

Yukanda bahsettigimiz sozcukler, Mogolcanin agizlannda 
yaygindlr. Mongur denilen Mogol grubu, 14. yuzyilda Cinlilerin ara- 
slna yerlegti. Orada Cinlilerin tanm teknolojisini devralmakla beraber 
Turkqe kokenli Mogolca terminolojiyi de korudular (Rbna-Tas 1959: 
445-472). Boylece sozcuklerin 14. yuzyildan once odunq al~nmg 
oldugu anlagillr. Fakat bat1 Mogol agizlannda daha yeni bir devirde 
&nm$ bir tanm terminolojisi de vardu. Bu tebligimde hem bu yeni 
sozciikleri hem de gimdiye kadar yeterince aqlkliga kavugmmg, 
Mogollar arasinda genig bir bolgede kullanilan belirli bazi daha eski 
kelimeleri de etimolojik a~idan  ele almak istiyorum. 

Do@ Slav Dillerinde Tiirk Sozleri 

Nuriyeva MINAHANIM TEKLELI 

Turk sozleri Serqi Slavyanlann, o cumleden gen i~  RUS 
muhitinin ictimai, siyasi, iqtisadi, medeni ve elmi heyatinin bir FOX 

sahelerini ehate edir. Bu dillerdeki Turk sozlerini ehate dairesine gore 
bele qruplagdirmaq olar: 

I. Yagayigla, meskunlagma ile bagli sozler: qulan, qerdak, 
yurt, saray, stan, barak, salag, konura, kirpiq, waq, arba, maydan, 
divan, torba, utyuq, sunduk, arkan, bardak, karandag, qeprak, almaz... 

11. ~nzibati, huquqi, sosial-iqtisadi heyatla bag11 sozler: yarllk, 
pay, bazar, kazna, denqa, tamqa, katorqa, surquC, tovar, tovarig, talan, 
bans alhn.. . 

111. Geyim adlan: kaftan, garovar, terlik, kazakin, guba, ~apka, 
kolpak, gal, baglik, kugak, tesma, serqa, kuma~,  kapot ... 

IV. Herbi sahe sozleri: tabor, karaul, nabat, buncuq, yataqan, 
kobura, esaul, ulan, atarnan, boqatir.. . 

V. Tebii hadiseler ve co$afi anlayig adlan: yayla, buran, 
burya, uraqan, sel, yar, tuman, urman, tayqa ... 

VI. Yemek ve iqki adlan: balik, izyum, gaglik, xalva, pilav, 
buza, yogurt, gixir, araka, lapga, piroq,, ka la~ ,  kovriqa.. . 

VII. Bitki adlan: arbuz, tut, karma, kizil, ayva, karaaqaq, 
kovil, vignya, baklajan, naranja.. . 

VIII. Heyvan-qug adlan: karqa, gakal, barsuk, kaban, 
balamut, kamsa, sudak, qebak, baxmut, tabun, tarakan vs. minlerle 



Turk sozleri Ruslann hem edebibedii dilinde ve gundelik unsiyyetinde 
mohkem yer tutmuglar. 

Turk lugevi vahidlerinin Rus dilinde varligi Turk-Rus 
elaqelerinin ehemiyyetini ve tarixi zeruret gostericisi olma faktini 
tesdiqleyir. 

Bu sozlerin muhum qismi Turklerin hele qedimden sosial- 
medeni heyatdalu erken ugurlanni eksetdirir. 

Turkqe ve Japoncada "Say@ Dili" Kavram ~zerine  

Ayge Nur TEKMEN 

Japoncada anlatlm biqimleri iqinde yer alan ve saygz dili a& 
verilen bir yap1 vardir. Saygi dili, konugma o r t m ,  katilimcilann ko- 
numu, iligkisi ve konu gibi qegitli etmenleri goz onunde bulundurarak 
konugmacinin tercih ettigi dil kullanimdlr. Kikuchi (2000: 91), saygz 
dilini 'ayni konunun anlatilmasina ragmen, anlatlm biqiminin degigti- 
rilmesine bagli olarak saygi veya kibarlik diiguncesinin aktanlmasini 
amaqlayan anlati biqimi' olarak tanimlar. Bu tanimlama saygz dili 
aragt~rmalannda 'uqlu siniflandirma' ad1 altinda kargimza qikan yu- 
celtme dili (sonkeigo), konu olan kigi ki bu dinleyici da olabilir yucel- 
tildigi anlatim biqimi, mutevazi dil (kenjogo), eylemi yapan kigi veya 
konugmacinin alqalhlarak dinleyici veya eylemden etkilenen kiginin 
dolayli olarak yuceltildigi anlatim biqimi ve kibar dil (teineigo), din- 
leyiciye yonelik kullanilan yuceltme a n l m  iqermeyen anlatim biqim- 
leri geklinde siniflandinlan yapilan kapsar. 

Turkqede kibar anlatimlar uzerine yapilan qaligmalarda ge- 
nellikle 11. qogul kiai veya qogul eki kullanim uzerinde durulmaktadir. 
Oysa Tiirkqede de saygz dili olarak siniflandirabilecegimiz bir yapinin 
uarliBndan soz edebiliriz. Sugiyama (Tekrnen) (2000), Turkqedeki 
saygi dilini eylernler aqisindan ele almg ve yukandaki uqlu siniflan- 
dirma yontemiyle siniflandingtir. 

Bu qaligmada, bir yandan saygz dili k a v r m  irdelenirken di- 
ger yandan Tiirkqede de var oldugunu dugundiigiimuz saygi dili yapl- 
lan uzerinde durulacaktir. 

Tiirkiye Tiirkqesinde Turevdevlik 

Turkqe genig bir alanda konugulan, pek qok lehqesi olan, pek 
qok dille aligverige girmig, oldukqa eski ve koklu bir dildir. Tarihi 
sureq iqerisinde iq ve dig sebeplerle soz varliginin, ses, biqim ve dizim 
yonlerinden degigme ve geligme gostermesi de dogaldir. 

Turkiye Turkqesinin soz varligi da Turk dili tarihi surecine 
bagli olarak iqsel; hem diger lehqeler hem de diger dillerin etkisiyle 
digsal geligme ve degigmeler geqirmigtir. Bu nedenle eg sesli, eg an- 
larnli, kargit anlamli ve "turevdeg" ogeler aqisindan oldukqa zengindir. 

Tarihsel olarak tek bir biqimden geligen farkli sozcuk veya bi- 
qim birimlere turevdeg (etimon/cognates) ad1 verilir. Turevdegler, ayni 
kok veya govdenin farkli biqimleridir. Dilin tarihi iqinde bir veya daha 
qok biqim birimden olugan bir sozcuk farkli seslik geligimler gostere- 
bilir; farkli, fonetik dallanmalara u@ayabilir. Bu aqidan baluldiginda 
bi~lu-biqki", "bang-van$", "kagan-kagan-kaan-hakan-had', "talu- 
dahi-ddde-M' gibi ornekler hemen goze qarpar. Arapqadan dilirnize 
giren "siiret" sozcugunun bugun hem "surat" (yuz) hem de "suret" 
(kopya) olmak uzere iki turevdegi vardir. Ayni gekilde "gevk-gavk" da 
birer turevdegtir. Goriildugu gibi koken bilgisel balumdan ayni soz- 
cuklerden olugmalanna kargin, ses degigikliklerinin yo1 aqtigi anlam 
degigmeleri de ortaya qikrmgtlr. 

Bu qaligmada tiirevdeglik uzerinde durulmug, Turkiye Turkqe- 
sinde bu turden ogeler tespit edilmig, yeri geldikqe bu ogelerin ortaya 
qikma nedenleri ortaya konulmaya qaligilmgtir. 

Fiilimsi Teorisi ve Turk Dillerinde Ses Sln~flandwrnas~ 

Litip TOHTI 

1980'lerin sonlannda uretici soz dizimi bilimi iqinde fiilimsi 
teorisinin ortaya atilmasindan bu yana dil bilimciler ~n~ilizce'de 'bir 
geyin olmasina sebep olmak' anlamndaki ettirgenlige sahip oldugu 
goriinumundeki goriinmez soyut fiil ogesi uzerine tartlgmalar yapma 
konusunda yogunlagtilar. Aslinda, bu tiir bir oge Turk dillerinde 
(Turkic Languages) goriilebilir ve gerqek bir son ek ile gosterilir. Bu 
nedenle, ayni durumu ayni teorik qerqeve iqinde tartigabiliriz. Aynca, 
bunu yaparken edilgen, donuglii ve igteg gibi ayni gruptaki diger ses 
ogelerini goz ardi edemeyiz. Bu makalede esas olarak Uygur ve diger 
rurk dillerindeki fiillerde ses degigimleri, uretici soz dizimi biliminde 



yer alan fiilimsi 'light verb' teorisi qerqevesinde incelenmektedir. 
Ayni zamanda ses degigimleri ile ortaya qikan ilgili tartigmalarda art19 
ve azaligi agaq gemasiyla gostermektedir. 

Turkgenin Yazlrmnda Enteresan Bir Ha& Giizel "h" 

Umit TOKATLI 

Turk~ede "h" sesi yoktu. Dolayisiyla ne Kokturk ne de Uy- 
gur alfabelerinde kargilig~ harf de yoktu. Turkqeye giren Farsqa ve 
Arapqa kelimelerle, bu sesin yaziya geqirilmesine gerek duyulmug ve 
Uygur alfabesindeki kalin siradan k ile kargilanmgti. Arap alfabesiyle 
Turkqenin yazim, bu sesin bir degil, iiq ayn harfle yazildigini goster- 
migtir. Bunlann aynm iqin, "noktaslz h" "noktah veya hlnlhh h" 
t ve goze benzetildiginden, once "gozlu h soma da yaygin ismiyle 
"giizel h" adlan kullamlagelmigtir. "Giizel h" ince siradan bir unsuz 

olmasiyla ve kelime baginda, ortasinda ve sonunda ayn gekillerde 
yazilmasiyla eNE, diger h'den aynllr. Ama ses degeri, kelimenin her 
yerinde h'dir. Hiq degigmez. Bir imlP benzerliginden dolayi hiqbir 
ilgisi olmayan bagka bir sesin guzel h diye anilip bilinmesi, birqok 
kangikliklara yo1 aqmgtir. 

Avusturya Aryiv Belgelerine Giire Turkiye Tiirkgesi 

Kertsin TOMENENDAL 

Avusturya, asirlar boyunca Osmanli Devleti'nin komgusu 
olmugtur. Uzun siiren savagli bir qagin ardindan iki ulke ve kultur 
arasinda bir yalunlagma baglamgtir. Geqmigte korkulan rakip Osmanli 
Devleti, ozellikle Tiirk diliyle Avusturyali bilim adamlannin dikkatini 
qekrnig, bu dikkat bir ilgiye donugmug ve sonuq olarak dunyada kendi- 
sini oncu qaligmalanyla kanitlayan Viyana Turkoloji Ekolu olugmug- 
tur. Avrupa'nin ilk Turkqe Sozlugu Avusturya topraklannda Megiser 
tarafindan yayimlanmg, bunu Mesignien de Meninski'nin eseri izle- 
migtir. Burada merhum Prof. Dr. Andreas Tietze'nin Tiirkiye Turkqe- 
sinin Etimolojik Sozlugu'nu de anmak gerekir. 

Tiirkiye'nin Avusturya iqin siyasi onerninden dolayi Avus- 
turyali diplomatlar 1918 yilina degin Turkqe de ogrenmiglerdir. Bu 
diplomatlardan biri, Avusturya Cumhuriyeti'nin Turkiye'deki ilk 

elqisi August Ritter von Kral'dir. Avusturyali diplomat, 1924 - 1932 
yillan araslndaki sefirlik gorevinde, qagdag Turk reformlannin domk 
noktasina qiktigi donemde, ozellikle dil devrimini incelemig ve konu- 
ya iligkin olarak Viyana'ya raporlar sunmugtur. Caligma, 1926 tarihin- 
deki Bakii Turkoloji Kurultayi'ndan Kral'in Viyana'ya tayin edilig 
tarihine kadar geqen donemdeki izlenimleri inceleyecektir. Avusturya 
Devlet Argivleri'nde konuya iligkin gimdiye kadar degerlendirilmemig 
zengin malzeme bulunmaktadir. 

Kitab-I Mukaddes'in bk Tiirkge Cevirileri 

Funda TOPRAK 

Yuzyillarca bagka toplumlan ve dinleri iqinde banndlran 
Osmanli Imparatorlugu hoggorii ve saygi temelinde diger hak dinlere 
genig ozgurluk sunmugtur. Bunlar iqinde Hristiyanlar ve Museviler 
onernli mevkilere yukselebilmig, kendi ibadethanelerinde ibadetlerini 
yapabilmiglerdir. Bu hoggorii ve ozgurlugun bir sonucu olarak Kitab-i 
Mukaddes (Tevrat ve Incil) bizzat Osmanli padigahlannin emriyle 
Turkqeye de qevrilmigtir. Bugun Hollanda Leiden ~niversitesi Kutup- 
hanesinde iki ayn kigi tarafindan yapilan Kitab-1 Mukaddes Tercume- 
leri bulunmaktadir. 

Bunlardan ilki kutuphanenin Turkqe yazmalar katalogunda 
Cod. Or. 386 numarasiyla kayitli, Yahya bin Ishak tarafindan yapilan 
1659 tarihli tercume olup H&i adiyla bilinmektedir. Bu tercume beg 
ayn yazmadan olugmaktadir. 

Diger Kitsb-1 Mukaddes qevirisi Osmanli padigahlanndan IV. 
Mehmet'in emriyle saray tercumani Ali Ufki Beye yaptinlmgtir. Ali 
Ufki Beyin bir de Turkqe gramer kitabi yazdigi bilinmektedir (1666). 
Kutuphane katalogunda Cod. Or. 390 numarayla kayitli bu terciime de 
beg ayn yazmadan olugmaktadir. (Cod. Or. 390a-b-c-d-e). Tercume 
1663-1664 tarihlerinde ~stanbul'da tarnamlanrmgtir. 

Caligmanuz uzerinde ~aligip yayimlamayi dugunerek mikro- 
filmlerini getirdigimiz bu yazmalann tanitlm ve dil ozellikleri aqisin- 
dan degerlendirilmesi temelinde yapimli olup Turk dili tarihi metinle- 
rinin ortaya konulmasi a~isindan onemlidir. ~zel l ikle  qeviride kullani- 
Ian Turkqe dini terimlerin tiiretimi ve kullanim gekilleri Turk~e dini 
terimler haklunda bizlere fikir verebilecektir. 



{(I)$) ve {-(I) $-) Eklerinde Siireqle~me fSlevi 

Cengiz TOSUN 

Gerek ad fiil yapan {-ig ] eki, gerek fiilden fiil yapan {-iv-] 
eki olsun, her ikisi de getirildikleri fiillerde sure~legmeyi baglahrlar. 
Her iki ekte de ortak ozellik bu sureq iglevinin birincil olarak ortaya 
gikmasidir. 

Ad fiili yapan {-ig} ekinin "lulig ad1 olarak ozellikle "lulivin 
tarzi" iglevi, soz konusu sureqlegmenin bir sonucudur. Fiilden fiil 
yapan { -  i~ - }  eki konusunda ise, Turk~e dil bilgisi kitaplannda gramer 
yazarlanmz gunlan soylemektedirler: 

Prof. Dr. Muhmem ERGIN "Turk Dil Bilgisi" (1972) : 
{-ig-] ekinin yaptigi, fiiller bir ortaklagma veya bir olug ifade 

ederler. Ortaklagma ifade eden fiiller ise donuglu fiillerle bazi pasif 
fiillere benzer gekilde bir kendi kendine olma bildirirler.. . {-$-I ekinin 
as11 fonksiyonu ortaklik ifade etmek, ortaklagma ile yapilan fiiller 
meydana getirmektir. Olug fonksiyonu bu ortaklavma fonksiyonuna 
dayanmakta, ondan pkmv goriinmektedir.. . Olug farklan, ayni fiilden 
hep olug ifade eden fakat ayn ayn manalara gelen ayn ayn fiiller 
ortaya pkanr. 

Sayin Ergin burada & derken adlandlramadigl bu sure$- 
legmeyi ifade etmeye pligrmgtlr. 

Sayin Tahir Nejat GENCAN Dil Bilgisi (1971) kitabinda, "ig- 
teg eylemlerin beginci ozelliginden soz ederken, {-(I) g-} ekiyle ture- 
mig oldugu hllde igteglik anlam bulunmayan eylemlerimiz var" diye- 
rek gelig-, yatig-, girig-, gibi filleri omeklemigtir. Goriildugu gibi soy- 
lenmek istenen gey bu sure~legme-iglevidir. 

Sayin Prof. Dr. Tahsin Banguoglu da Tiirkcenin Grameri, 
1974 kitabinda, {-ig-] fiilleri ad1 altinda, u$uncu maddede: "Bu ekin 
ortaklqa fiil anlatimndan geldikleri anlagilan donuglu ve tek kimseli 
{-ig-} fiilleri de dilimizde yaygindir. Ancak bunlar 'kendi kendine, 
i~inden olmak' gibi bir anlam ozelligi tagirlar ve qok yerde {-in-} 
donuglu fiillerinden aynlirlar: silun-: kendini s~kmak, sikig-: kendili- 
ginden sihlmak, gelig-, biizug-, burug-, uyug-, hzig.. . vb. 

Sayln Banguoglu'da, "kendi kendine, i~inden olmak" gibi 
ifadelerle durumu agiklayamamgtir. 

Sayin Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Tiirkiye Tiirk~esi Gra- 
meri, 2003 adli kitabinda, "{(I) g - } 1 - (U) v - } eki, eklendigi ge~ivsiz 
i'iil kok ve govdelerinden 'kendiliginden o lu~ '  bildiren fiiller de turet- 
i~ri~tir." diyerek " a ~ q ,  ally-, bula~-, deprey- vb", orneklerde s~raladigi- 
1 1  i, .  ' ) i ~  t'iillerdeki kendiliginden olurjma $lev ve anlam], ekteki ortak- 
la;;ti~ii i~levinin degi~me ve geli~mesinden olu~mu~tur.  { -  (I) rj - / - (U) 

- } eki burada bir ivlev kaymasina ugrayarak 'olug' bildiren bir tii- 
retme eki niteligi kazanmgtir.. . Agirlag-, bulq-, tutug-, yalug- gibi 
olugma fiillerinde ozneye bagli olmayan kendiliginden olugma-iglev ve 
anlam egemendir. Bu fiiller i~inde: aqig-, girig-, oynag-, titrev- gibi 
yineleme ve pekigtirme anlatim tagiyanlar vardu." demektedir. 

Sonu$ olarak diyebiliriz ki fiilin tanimnda zaten "olug" soz- 
ciigu vardir: butun fiiller olug gosterir. oyleyse, yukarda adlannl ver- 
digim dil bilgisi yazarlannin agagi yukan ortak goriigu olan: 'olug, 
kendi kendine olma, kendi kendine, i~inden olmak, kendiliginden 
olug, kendiliginden olugma, yineleme, pekigtirme gibi ifadelerle belir- 
tilen iglev, ne ekteki ortaklagma iglevinin degigme ve geligmesinden 
olugmug ne de iglev kaymasina ugrayarak 'olug' bildiren bir turetme 
eki niteligi kazanmgor. Bu {-IS] ve {-I$-] eklerinde farkedilemeyen, 
ortaklik ve donugliiliik iglevlerinin diginda kalan ve ta bagindan beri 
var olan siire~legrne iglevidir. 

Tiirkge Ogretimindeki Sorunlann Kaynaa 
~zerine  Sln~f ~gretmenlerinin Goriiyleri 

Mesiha TOSUNOGLU 

Insanlar hayatlan boyunca igine dogduklan toplumun kiiltu- 
riinii kazanmaya ve toplumla butunlegmeye ~aliglrlar. Bu ama~la dili 
dugunme ve anlqma araci olarak kullanirlar. 

Dil, toplumun butiin kultur birikimini yeni nesillere aktarma- 
da en etkili yoldur; milletin asular boyunca yarattigi duguncelerin, 
inandlgi degerlerin, yagadia duygulann sozle, yaziyla, muzikle, eg- 
yayla, tavula ve uretimle ortaya koydugu mirasln kalibidir. Bir yandan 
bu mirasi olugtunnaya devam ederken bir yandan da yetigecek bireyle- 
re iqine dogdugu toplumun deger, norm ve sosyal, kulturel unsurlm 
kazandiran dil, milliyet kimliginin kazanilmasinda en onemli vazifeyi 
goriir. 

Kulturii besleyen ve geligtiren dilimizin yeni nesillere aktan- 
larak gelecege taginmasi milletimizin bekasi aqlsindan gok onemli bir 
husustur. Cunkii bir rnilleti var eden, milletin bireylerini ac~da, kivang 
ta, tasada birlegtiren, ayni duygu, dugiince ve ulkude olmalanni sagla- 
y ~ a k  milli birligi tesis eden ve milleti gelecege tagiyan dildir. 

1nsan ve toplum aqisindan ~ o k  buyuk onemi olan dilin varli- 
kesintisiz surdurebilmesi ve geligmesi, iyi bir dil egitimine bagli- 

dir. Bu konuda Mill? Egitim Bakanliglna ozellikle de ilkogretim okul- 
lannin ilk kademelerine buyuk gorevler ve sorumluluklar dugmekte- 
dir . 



Okul Gagma kadar yetigkin duzeyine yalun edinilmig olsa da 
sistemli bir ogetim ve dil bilinci, yapilacak Turk~e  ogretimi ile ka- 
zandmhr. I lko~et im okullanndan itibaren dil egitimi alan~ ~ocuk,  
kendi dili ile diigiinmek, dinleme, konugma becerilerini geligtirir ve 
okuma ile yazma becerilerini kazanarak iletigimde yetkinlegir. 

Milli egitim sisteminin butun alanlannda oldugu gibi ilkogre- 
tim okullannda verilen Turkqe egitiminde de somnlar yaganmaktadlr. 
Bu ~al~gmada; ilkogretim okullannda gorev yapan sin~f ogretmenleri- 
nin Turk~e  ogretirnindeki sorunlann kaynaklan ile ilgili goriigleri ele 
alinmaktadir. ~gretmen, ders kitab~, program, araqgereG ve ortam 
karg~lag~lan sorunlann kayna@ olarak goriilmektedir. 

Tiirkqenin ba@msiz bir dil olarak yagamasi ve varligini de- 
vam ettirmesi, bu somnlmn qozulmesine baghdir. 

Harf fnlullb~ndan Bugiine Kadar Tiirkqe Kelimelerin 
1mllsi ~zerine  Bir Degerlendirme 

Lan-y a TSENG 

Latin kokenli yeni Turk harflerine ge~ildigi 1928'den sonraki 
yillar iqinde meydana gelen geligmeler, eski harflerle yazilan donem- 
lerdeki ~egitli ses ve gekil degigiklikleri, bunlmn yaziya yansitilma 
qabalm, aksakl~klar ve bunlara bagli imll sorunlan bu qahgmanin 
oziinu olugturmaktad~r. 

Bu bildiride sesqil imlinin hikimiyeti alt~nda Turkqenin 70 
y ~ l l ~ k  bir ge~migi ve soyleyige bagli imlldaki duzenlemeler ele alina- 
cak, sapmalar gosterilecektir. Soyleyigin yaziya ne kadar yans~t~ldig~ 
veya soyleyigle yazi iligkisi iizerinde de dumlacaktir. 

Batl kokenli kelimelerin imllsin~n, Turkqenin ses duzenine 
uygun hlle getirilmesi, yalnizca soyleyigte kalmakta, yaziya yansi- 
mamaktadir. Bu tiir kelimeler i~ inde  zamanla Turkqe soyleyigi ile 
yazlya yans~tilmig, baz~  biqimlerden donug yapilmg, Ingilizce yaz~hg- 
lar esas al~nmaya baglanmgtir. Bunun iqin kart - card, luks - lux, 
kulup - club, ~ o v  - show ornekleri verilebilir. 

Harf inlullbindan sonra esas al~nan 1stanbul agz~nda kapali e 
(4 sesi ile nazal n (5) unsuzunun bulunmamasi gerek~e gosterilerek 
kaldmlmasi, harf SaylSlN en aza indirmek aq~sindan isabetli olmugsa 
da tarihi ses bilgisi ile olan bag1 k o p m g t ~ r .  Bugune kadar qozum- 
lenmemig bir mesele, yabancl kelimelerin imllsidir; ornegin yaz111gi 
ritm olan kelimenin ritim olarak okundugu goriilmektedir. 

Harf inlullbindan sonra imllya yans~t~lan ses olaylan da gu 
bqliklar altinda toplan~p degerlendirilmeye qahgilmgtir: 

1 - y sesinin daraltici etkisinin yaziya yans~t~lmasi; 
2- mAk'li mastarlara iinliiyle baglayan ek getirildiginde yu- 

mugak g (g) sesinin yaziya yansitilmasi. 
1- y unsuziiniin yazlya yans~t~lmasi haklunda i K. 65'' te gu 

tabloya yer ~erilmigtir:~ 

Kelimelerin Koku ve 
Konusma Sekli Imll $ekli 
Eklerin Asli 
baghy acak baglayacak 
bag-la-y-acak 
baghyan baglayan 
bag-la-y -an 
baglamyan baglamayan 
bq-la-ma-yan 
baglamya baglamay a 
bag-la-ma-y -a 
bagl~yarak baglayarak 
bag-la-y -arak 

y unsuzuniin a, e unlulerini daraltmasi ozelliginin yaziya tam 
olarak yansit~lmasi, 1928'den 1965 ylllna kadar surmiigtur. 1965'ten 
bu yana y'nin daraltlci etkisi, konugma dilinde siiriirken yazl dilinde 
ise sadece gimdiki zaman ekinde goriilmektedir. Bu durum, koken 
imlfs~nin giderek onem kazand~gin~ gostermektedir. 

2- Yaptig~mz taramalara gore son y~llarda -mAyA ve -mAyl 
biqimlerinin imllya h%im oldugunu, -nuigA, -mAgl bidmlerinin artlk 
yaz~da goriilmedigini soyleyebiliriz. Gorev balumndan birbirine yahn 
olan bu iki ekten -mAgA, -mAgl biqiminin kullan~lmamas~n~n sebeple- 
ri arasinda soyleyigteki zorluk da say~labilir. 

Yeni harflerle getirilmi~ olan imlf duzeni, istikrarl~ durumda 
birligi saglarmg; istikrars~z olan, sik sik degigen dummlarda ise imlf 
ve sijyleyig aqis~ndan sorunlar yaratmgtir. 

Son yillarda soyleyigle imllnin farklilagtigi ve bu farklilaa- 
manin giderek biiyudiigii konusu da incelenmeye qaligilm~gtir. 

1 TDK, Yeni Imlci Kilavuzu, TDK yay.: 235, 'ITK Bas., Anka- 

ra 1965. 
2 I. K. 65'. 19. s. 



Mahblibu'l-Kullib'da K i ~ i  Ad ve Unvanlan 

Guzin TURAL 

Her kulturde.oze1 isimlerin onemli bir yeri vardir. Diller ara- 
sinda ozel isimlere verilen manalar ve ad koyma gelenekleri arasinda 
farklar oldugu gibi; milletlerin ayni veya farkh, tarihi veya qagdag 
devrelerinde, qegitli sosyal tabakalannda farkliliklar olabilir. Unvanla- 
n tespit qaligmalan o unvanin kullanildigi donemin devlet tegkilltinda, 
yargi, medrese veya bagka kururnlannda qallganlann, mensup olanla- 
nn nasil adlandinldigini ogrenmemizi temin noktasinda faydali ol- 
maktadir. 

Nevlyi'nin MahbQbu'E-KulQb isimli eseri pendname tiiriinde 
bir eserdir. Eserde qegitli meslek ve mevki sahiplerinden bahsedilmek- 
tedir. Neviiyi'nin yazdigi eserlerin sonuncusu olan, kelime hazinesi 
genig bu eserin kigi ad ve unvanlannin ozel bir phgma yapilarak orta- 
ya qikanlmasi maksadi ile bu qaligma planlanmgtir. Yapilacak qalig- 
mada ortaya qikacak olan kigi ad ve unvanlannin yap1 balumndan ne 
qegit kelime olduklan uzerinde durulmasi, kokeninin aragtinlmasi, 
mana balumndan kelimede etkileme, etkilenme veya mana kaymala- 
nnin olup olmadi&nin aragtinlmasi hedeflenmektedir. 

Turk Kelimesinin As11 

Zikri TURAN 

Turk kelimesi haklunda beyan edilen ancak tartigilir durumu 
hllen suren tespitleri ve fikirleri, tamamen, kelimenin Turk dili iqin- 
deki sey~seferinden hareket ederek kesin bir sonuca baglamak mum- 
kundur. 

Kelimenin kokenini tespit etmek iqin bagvurulan baglica yol- 
lar uq madde hllinde ozetlenebilir: Kelimeyi ilk buldugumuz yer olan 
Kitabelerden daha eski tarihli olmalanna bakarak Eski Cin, Bizans vb. 
kayltlanndaki gekillerden yola qikmak ("turkut, turkue, tork, tiehle, 
tiele" gibi); Turk devlet gelenegi, aile ve halk kulturii unsurlanni ifade 
edip gekilce benzer goriilen bazi kelimeleri Turk kelimesiyle iligkilen- 
dirmek ya da bir gahis, soy veya Turk kavminin ad1 iken zamanla 
kazandigi g u ~  ve konumla butun bir milletin ad1 olmasina baglamak 
("tore, turen-gibi; Selquklu, Osmanli, I p q a k  gibi); ve Tureyig, 
Efrasiyab gibi tarihi olaylarla da kangik rivayetler iqerdigine inanilan 
efsane ve destanlann yorumundan beslenen iligkilendirmeler. 

Ancak, boyle son derece inkigaf etmig bir kelimeyi, yabanci 
kaynaklardaki muayyen kayitlara dayanarak yuriitiilen koken iliqki- 
lendirmesi metot balurmndan tamamen yanlig; kelimenin dilimizdeki, 
yine inkigaf etrnig bir ya da birkaq gekil ve anlarm arasindaki mantikli 
ilgilere dayanrnak, muadil bagka iligkilendirmeler kargisinda, aynen 
onlar gibi eksiklikle kusurludur. Efsane ve rivayetlere dayanan iligki- 
lendirmeler ise kelimenin kokenine ait dil qozumlemelerine esas ali- 
narnazlar ve dogrusu aragtincilann bu konuda dikkatsiz olduklan de 
pek soylenemez. 

Bu bildiri, Turk kelimesinin qegitli donem ve sahalarda dili- 
mizin iqindeki tabii geligim surecinde kazandigi butun anlam ve bazi 
gekil farklannl esas alarak onun tarih-kultur sureqlerini anlatan metin- 
lerde ortaklik kurdugu paralel bagka qekil ve anlamlarla iligkilerini de 
iqeren etrafli bir kargilagtirmaya dayanmaktadu. Dilimizin bize bah- 
gettigi kelime-ek iligkisi ses ve anlam degigmeleri tecriibelerinin kont- 
rolu altinda yapilan bu kargilagtmna, Turk kelimesinin koku ve bu- 
gunku durumu haklunda, bagta umulandan qok' daha verimli sonuqlar 
vennigtir. 

Krgzistan'da Tiirk Dili ogretimi Haklunda Krglz Yaylnlar~ 

Venera, TURATBEG HZ1 

1991'de Sovyetler Birligi dagildiktan sonra Turkiye ve l r g i -  
zistan arasindaki siyasi ve ticar? munasebetlerin yani sira kulturel 
munasebetler de artmgtir. Bu cumleden olarak bir taraftan iki ulke 
arasinda ogrenci mubadelesi baglama, birqok l r g i z  ogrenci Turki- 
ye'de tahsil gormugtur ve hllen de gormektedir. Manas ~niversitesi 
23 Eylul 1996'da kurulduktan sonra Turkiye'den de Irgizistan'a 
ogrenci akin1 (geligi) hizlanrmgtir. $u anda da Manas ve diger iiniver- 
sitelerde birqok Turk ogrenci okumaktadir. 

Manas Universitesinde 1996'dan beri Turk dunyasinin qegitli 
bolgelerinden gelen ogrenciler ile Turk hocalar tarafindan baganli bir 
gekilde Tiirk~e ogretmekte ve ogrenciler lisans devresinde derslerin 
biiyiik bir lusmni ogrendikleri bu Turkqe ile takip etmektedirler. Ayni 
gekilde Irgizistan'in buyuk universitelerinden BGU'da da baganli bir 
gekilde l r g i z  hocalan tarafindan Turkqe ogretilmekte ve bir kisim 
dersler Turkqe yapilmaktadir. 

1991'den itibaren ortaya qikan bir bagka dikkate deger gelig- 
me ise Irgizistan'da sadece Manas Universitesinde degil, hatta ondan 
once diger universitelerde de Turk dilinin ogretimine baglanilmasi ve 
kii$umsenemeyecek bir sayida ogretmenin ve ogrencinin Turkqe ile 



muhatap olmasidir. Gergekten de gu siralarda bilhassa bagkent Big- 
kek'te kuqumsenemeyecek sayida ogretmen Turkge ogretimi ile meg- 
gul olmaktadir. Bunlann bir lusm Turk, bir lusrm ise Krgiz'dir. Bu- 
gun Irgizistan'da ve bilhassa Bigkek'te hayatln hemen her zemininde 
zamanlnda Tiirkge bilen bir Kirgiz'a rastlamak murnkiindur ve ilk 
balugta gagirtici goriinse de bu tabii bir hadisedir. Bu durumun hem 
Irgizistan kultur hayah igin hem de Turk dilinin yayilig cografyasi 
igin gok dikkate deger oldugu agikbr. Tebligimiz bu gergege igaret 
edecektir. 

Cemiyet Geli~mesi ve Dil-Yazl Meselesi 

Hagim TURD1 

1. Vncesvz 
Dewrin vtishi ile, Cemi jet terek ki kill jor. Bu nin a egiship, 

In sanlarin Dili mu terekki edi jor. Bu xi1 terek ki jat, Jazu mesi le sini 
kelty xyp chilun cak. Bezi Jazu lar, Degishtyrili cek; Mesilen: 
Arabjazusun, Latin we Sila wije Jazu larina Deghish tin1 mihsi gebi. 
Bezi Jazu lar Isti ma1 din kalicak. Mesilen: Eski Tyrk we Eski Ujghur 
Jazu lari gebi. 

Burada pakat 3 la mo him a mil warmishtir. Bu nu l.si Ha 
kimi jet 2.si Din 3.si Cemijet terek kijati. 

2. Tyrk Dilin Terek IQjatl 
Tyrk Dili toplam 6 terek kijat Dewri ji gechir mishtir. Bular a 

shaghi da belirtilmishtir: 
(1) Altaj Dili Dewri (2) Hon Dili Dewri (3) Eski Tyrk Dewri 

(4) Eski Ujghur Dili Dewri (5) Osrnnli Dili Dewri (6) Chaghi dash 
Tyrk Dili Dewri.. . 

3. Tyrk Jazusun Te Reklujatl 
Tyrk Jazu sida toplam 6 terek kijat dewriji gechir mishtir. Bu- 

lar asha ghida belir tilmishtir. 
(1) Hon Jazusu Dewri (2) Eski Tyrk Jazusu Dewri (3) Eski 

Ujghur Jazusu Dewri (4) Erep we Paris Jazusu Dewri (5) Latin we 
Silawije Jazusu Dewri. 

4. Tyrk Dilin Shlm D ~ l u  Durumu 
Tyrk Dili, Tyrk Kaghan lighin Jimiril gen din tartip ta hazir a 

kader, Parchili nishinla Xali bolalMajla gel di. Kazak Dili, Kirghiz 
Dili, Vzbek Dili, Tyrk men Dili, Azerbej can Dili, Ujghur Dili gebi 
keli meler, Ulusler arasin da gok byjyk Ba zar a e rishmishtir. Hal 
buki, bu larin zadi hech han gisi, Hetta hem me side Tyrk Dili or nu nu 
basip tural majacak. 

5. Tyrk Jazusun Shim Diki Durumu 
Tyrk kaghan lighin jimiri lip getmishi ile, Eski Tyrk Jazusu 

isti maldin kal mish tir. Islam Dinin kabul etilmshi ile, Eski Ujghur 
Jazusu da Istimal din kal mishtir. Eski Tyrk Jazusu, shim de pakat 
Orxun-Jenisej Dash Bitik leri ile Tat kikat onun we kitapl arida sak lan 
mishtir. Eski Ujghur Jazusu olsa, Tat Ki kat o run we kitap lari dila 
dejil. HettaMon ghul we Shi we kebi Millet lerin Gyn dilik Istimallida 
mu Kollani jorlar. Pekin dili Eski Xan saraji Mozji dimu, Del mushu 
Jazu ile jazilmush intajin kvp DvletArxip lari saklini jorlar. 

Tyrk Xalki olsak, ajri-ajri durumda, Arap, Silawijan, Latin 
Jazu larini kol lunu joruz. Bu xi1 durum keng Tyrk Xalkin Telep-Arzu 
sigha ejghun dejil. 

6. Tyrk Dil Jazusun Tekdiri 
Trky Dil Jazu Vnce sinde Ikkila jol war mishtir. Bunu birsi 

Hajatli jolu jene birsi Mamatli Jolu. Burada 3 mohim Amil war 
mishtir. Bnu birin cisi, haki mi jet, Ikkin cisi, Keng Tyrk xalk amma 
sin arzusu. Ychyn cisi, Dil-jazu Uzman larin bilim swwi jesi. Dvrtyn 
cisi, Tyrk Dil Jazu sun Cemi jet Terek kijati a ujghun olush jaki olal 
mas lighi. 

Tiirkcede er-Ii- Fiili 
Vahit T m K  

Turkgenin ilk yazili metinlerinden itibaren birtalum sozluk 
unsurlanni gramerlik unsurlara gevirerek gegitli iglevlerle kullandigini 
giirmekteyiz. Bu sozluk unsurlannin bir lusm gramerlik unsur duru- 
muna geldikten sonra tarihi sureg igerisinde tam bir ek goriinumune 
biiriinmug ve artik ayirt edilemez olmug, bir lusrmnin eklegme siireci 
devam etmekte, bir lusm ise anlam yukunu bogaltrmg, gramerlik iglev 
yiiklii kelime olarak varligini surdurmektedir. 

Orhun metinlerinde "muktedir olmak anlaminda bir sozluk 
kelimesi olarak kullanilan "u-" fiili, Tiirkiye Turkqesi iqin ilk bakigta 
fark edilemeyecek bir gramerlik unsur olmugtur ve bu olugum da 
Tiirk~enin tarihi siirecinde izlenebilmektedir. Ayni durum "tur-" fiili 
igin de ge~erlidir, ancak bu fiil bir taraftan da sozluk kelimesi olarak 
yavamaya devam etmektedir. ~zer inde  duracagimz "er" fiili de ilk 
metinlerden itibaren hem sozluk kelimesi olarak, hem de gramerlik 
unsur olarak kargimza qikar. Sozluk unsuru olarak "olmak, var ol- 
mak" anlamnda kullanilirken, gramerlik unsur olarak da hem fiillerin 
birlegik gekimlerini kurmakta hem de sifat qekirnlerini olugturmakta 
kullanilir. Turkqe gramerlerin isim cumlesi olarak adlandirdigi yapila- 
nn igerisinde de baglangiqta yine "er-" fiilini go r i i~z .  Bu durum bu- 



gun de devam etmekle birlikte gorev "tur-" fiilinin eklegmig biqimiyle 
paylagilmgtir. 

"Er-" fiilinin cevheri fiil olarak kullanilmasi, anlamli kelime 
olarak kullanimna gore daha yeni bir biqim olmali. Cunku benzer pek 
qok ornek Turkqenin yazili tarihinde izlenebilmektedir. Eklemeli bir 
dil, dogal olarak eklerin yetersiz kaldigi durumlarda bu yetersizligi ya 
kendi bunyesinden birtalum unsurlarla ya da alintilarla gidermeye 
qaligacakhr. 

Turk Destanlarinda ve Halk HikPyelerinde Sahdara, Kabilelere 
ve Yerlere Ad VeriImesi Adet ve inanqlari 

Fikret TURKMEN 

Turk kulturiinde ad verme gelenek ve inanqlan bagli bagina 
bir kurum ozelligi tagimaktadir. Milletlerin geqmiginden gunumuze 
gelinceye kadar ki geqirdigi kulturel donugumleri, degigen inanqlan 
hem verilen adlarda hem de verilig gekillerinde takip etmek mumkun- 
dur. 

Hun doneminden beri yazili kaynaklara geqen bu konu uze- 
rinde yeterli ciddiyetle duruldugu dylenemez. Hun devleti igindeki 
bazi boy ve gahis adlannin Cin kaynaklannda Cince yazildigi iqin 
~ozulmeleri buyuk guqlukler arz etmektedir. Buna ragmen tespit edi- 
lebilen Turkqe adlar, o donemdeki ad ve unvanlann giinumuz Turk 
dunyasinda hi22 kullanlldigini soyleyebiliriz. Tumen, Batur, Oguz, 
Alqi, Kutbek vb. isirnler bunlardan birkaqidir. (bkz. Dr. Varis 
Abdurrahman, "Turklerin ad Koyma Gelenekleri Uzerine Bir 1ncele- 
me." Milli Folklor, S. 61, ss. 124-133.) Oguz Kagan Destanl'ndaki 
Gun, Ay, Yildiz, Gok, Dag ve Deniz isimleri de Turklerdeki tabiat ve 
tabiatla ilgili inaniglann ne kadar onemli oldugunu gostermektedir. 

Oguz Kagan Destani'nda tabiat olaylanna hatta gunluk olay- 
lara bag11 isimlendirmeler Louis Bruhl, "ilkel toplumlar kendi adlanni 
gerqek ve kutsal sayarlar. Aynca, adlann gahsiyetin bagimsiz bir sem- 
bolu olduguna inanirlar," demektedir. (Orhun Abliz, "Isllmiyetten 
0nceki Uygurlann 1sim Koyug Sanati". Xinjiang Tezkeresi'nden 
naklen, Dr. Varis Abdurrahman, agm.). Turklerde de bu goriig dogru- 
lanmaktadir. Eski Turklerde qocuga ad koyma kutsal kabul edilmia ve 
qegitli torenler yapmak suretiyle kurumlaghnlmgtir. 

Ad bilimi, butun dunyada canhlann, nesne, kavram, arazi vb. 
her geyin ozellikleri dikkate alinarak digerlerinden farkli oldugunu 
gostermek iqin aragtirma yapan bilim dali olarak tarif edilmektedir. 

Turklerde adin ve ad vermenin kutsal kabul edilmesi destan- 
larda ve halk hikiiyelerinde yer alan "ad verme motiWnde goriilmek- 
tedir. Destanlarda ve halk hikiiyelerinde qocuga adinln bir kahraman- 
Ilk yaphktan sonra verilmesi ve bu adin da yapilan kahramanliga bag11 
olarak seqilmesi Turklerde ad vermenin onernini gostermektedir. Dede 
Korkut Kitabi'nda, Dede Korkut'un kahramanlik yapan, qocuklara ad 
vermesi ile ilgili motifler bunun en guzel omegidir. 

Bildirimizde Turklerde gahlslara, kabilelere ve yerlere ad ve- 
rilmesiyle ilgili iidet ve inanqlar ele alinacak ve bu ldet ve inanqlann 
Turk destanlannda ve halk hiklyelerinde yer alan orneklerine degini- 
lecektir. 

Gagavuz Tiirkqesinde 1lgi Cumleleri 

Gagavuz Tiirkqesi soz diziminin (sentaksinin), ozellikle sifat 
fiillerin (partisip) yerine yaygin olarak kullan~lan ilgi cumleleri (ing. 
relative clause) ele alindiginda, diger yagayan Turk givelerinden ayn- 
lan ozel bir yap1 sergiledigi goriilmektedir. 

llgi cumlesi, bir bagisim (head noun) ve bu bagismi niteleyen 
(modifier) bir curnlecikten olugur. llgi cumlesi ile bagisim araslnda 
karplikli sentaktik iligki mevcuttur: Ilgi cumlesi bagismi tanunlarken 
ba~isim de aqikqa veya goriinmeden ilgi cumlesi iqinde sentaktik bir 
rol oynar. Bu yapilar Hint-Avrupa dillerinde (om. lngilizce) qok sik 
gorebilecegimiz yapilardir: 

And I will give fresh cheese every person [who will pass 
by]. 

Yukandaki ornekte kalin karakterlerle yazilmg lusim butun 
bir ilgi ciimlesini temsil eder; every person 'her kigi' ba~isimdir ve 
koqeli parantez i~indeki ciimlecik bu bagismi niteler. Bagisim, eg 
gondergeli (coreferant) olarak ilgi cumlesinin oznesi gorevindedir ve 
niteleyici cumlecikte, SON zamiri who 'kim' tarafindan temsil edilir. 

Verdigimiz Ingilizce ciimle gerqekte agagidaki Gagavuzca 
ciimlenin bir qevirisidir: 

Da her bir kigiye kim geqqek buradan ben taze piinir 
vercem. * 

(*I999 yilinda Gagavuz Yeri'nde (Moldova Cumhuriyeti) 
k r l e m i ~  oldugumuz ve doktora tezimizde kullandigimz yayimlan- 
-$ metinlerden alinmgtir.) 

Turkge ve diger modern Turk givelerinde bir ismi nitelemek 
slfat-fiiller kullanilir. Yukandaki gibi zaman ve gahis eki almg, 



bitimli bir fiilin kullanildigi omekler nadir olarak ve sadece yazi dilin- 
de goriilur (om. Tiirkqedeki ki'li birlegik curnleler). Gagavuz Turkqe- 
sinde yazi ve konugma dilinde qok yaygin olarak bitimli fiillerle ku- 
rulmug ilgi cumleleri kullanilmaktadir. 

Turk tipli sifat-fiil (partisip) yapisi ile Hint-Avrupa tipli ilgi 
cumlesi yapilan arasinda gu farklar goze qarpmaktadir: a) Partisipli 
yapilarda niteleyen onde, nitelenen sonda yer alir; ilgi curnleli yapilar- 
da ise niteleyen nitelenenden soma gelir. b) Ilgi cumlesinin fiili bitim- 
lidir, zaman-kip gahis eklerini alir; partisipler ise bitimsiz fiil huviye- 
tindedir. c) llgi cumlesi nitelenen bagisimle eg gondergeli bir unsur 
iqerir; partisipli yapilarda buna kargilik gelecek bir unsur yer almaz. 

Bu yazimzda Gagavuz Turkqesindeki ilgi cumlelerini, bunla- 
nn kurulugunda gorev alan ilgi zamiri ve baglaglan aynca cumlede 
yerine getirdikleri sentaktik gorevleri tasvin* bir qerqevede ele alaca- 
glz. 

Karakalpak $airi ~ j i n i ~ a z  ve "Kan$lk" Dili ijzerine 

Ceyhun Vedat UYGUR 

Bu bildiride XIX. yuzyil Karakalpak gairlerinden ~ j i n i ~ a z  
Qosibay Uli 'nin giirlerinde kullandlgi dil, 47 adet giirden hareketle ele 
alinacaktir. Boylece ~jiniyaz'in dili fonetik, morfolojik ve leksik 
duzeyde ortaya konulacaktir. ~jiniyaz'in, bir tur "olga-bolga" Turkqe- 
si ornegi olan giir dilinin, Karakalpak ve Cagatay (0zbek) yazi dilleri 
arasinda gegig donemini yansittigl vurgulanarak Karakalpak edebiya- 
tinin baglangici meselesi tartlgilacaktir. Sonuqta, "etnik dil" ile "ust 
dil" gerqegi arasindaki iligkinin sosyolojik ve edebi sonuqlan ve yan- 
simalan tespit edilmeye qaligilacaktu. 

Molla Nesreddin Dergisinin Dil Anlay181 

Erdogan UYGUR 

XX. yuzyil baglannda Azerbaycan'da dil konusunda ciddi 
tartigmalar yaganir: Bir lusim gair ve yazar, Gaspirali Ismail (185 1- 
1914)'in "Dilde, jikirde, i ~ t e  birlik" dusturundan hareketle, ortak 
Tiirkqenin Istanbul givesi olmasi gerektigini savunarak, eserlerinde bu 
giveye sikqa muracaat eder. Bir bagka kesim de Arapqa, Farsqa veya 
Rusqaya sempatiyle bakar. 

Dil anlayiginda ortaya qikan bu farkli yonelmeler, ya milli 
baglann korunmasi ve guqlendirilmesi isteginden ya dini rabitanin 
surduriilmesi arzusundan ya da bat1 medeniyetiyle ili~kilerin geligti- 
rilmesinde Rusya'yi ve bu ulkenin dilini araci olarak benimseme du- 
guncesinden kaynaklanmaktadir. 

Dilde ulusalciligi savunan bir kesim ise Tiflis'te Geyret mat- 
baasinda Celil Mernmedguluzade (1 866- 1932)'nin onculugunde y ayin 
hayatma baglayan Molla Nesreddin (1 906- 193 1) dergisi araciligiyla, 
Azerbaycan'da bazi kesimlerce "Cobanlann dili" denilerek kuqumse- 
nen Turkqeyi savunur. Farsqa, Arapqa ve Rusqaya kargi q~kan bu ke- 
sim, h a k n  konugtugu dili edebi dil hlline getinne ugragisi verir. Is- 
tanbul givesini savunan aydinlara, bu givede Arapqa ve Farsqa tarnla- 
malar oldugu gerekqesiyle muhalefet eder. 

Molla Nesreddin dergisi, 7 Nisan 1906'da qikan ilk sayisin- 
dan itibaren Azerbaycan haknin kultur luymetlerine ve diline sahip 
qlkacagini ve bunun mucadelesini verecegini i l k  etmekle kalmaz, 
Mirze Feteli Ahundov (1 8 12- 1878)'un Turk dili iqin Latin alfabesinin 
Arap alfabesinden daha kullanlgli oldugu tezini de israrla savunur. 

Bu bildiriyle Azerbaycan'daki toplumsal sorunlan irdelemek 
ve qozumler uretmek yaninda, Turkqeyi yabanci unsurlardan anndu- 
mak gorevini de ustlenen Molla Nesreddin dergisinin, dil konusunda 
gosterdigi faaliyetlerin boyutlan ve sonuqlan tarihsel bir sureg gozeti- 
lerek bilimsel anlaylga uygun bir biqimde incelenecek ve Turk diline 
yaphgi hizmetler sorgulanacaktir. 

~ l e t i ~ i m  A$lsmdan Ters Tekrar 

Kerime USTUNOVA 

Duygu ve diiguncelerin aktanmnda guqlu ve etkileyici bir 
anlatim saglayabilmek iqin insanoglunun buldugu araqlardan, yarar- 
landla anlahm yollanndan biri de tekrarlardir. Her tiirlu dil uriinunde 
kangimza qikan ses, ek, sozcuk vb. tekrarlann anlatim gucunu artinci 
bir nitelik taydigi bilinir. Sozleri hatirda tutabilme, kalicilik saglama, 
lusa yoldan amaca ulagma, olu~turdugu melodi nedeniyle insana zevk 
verme gibi nedenlerle tarih boyu tekrarlarla ahenk saglamg; mesajla- 
nn ezberlenmesini amaglamig; bilinq altimza yerlegen dille muzik 
arasindaki iligkiyi canli tutmuguz. 

Ters tekrar, insanoglunun iletigimde siklikla yararlandigi bir 
anlahm yoludur. Duz yazi ve gunluk konugma dilinde de zaman za- 
man giir dilinin ogelerinden yararlanilir. Bir yandan bilgi aktanm 
gergeklegirken, bir yandan da dinleyici uzerinde heyecan, duygu 



uyandinlmak istenir. Boylece iki iglev uzlagtinlrmg olur. Ters tekrar, 
bazen qiplak gozle goriilur biqimde, bazen gizlenmig, iistu ortulmug 
biqimde qikar kargimza. Baglangiqta yalniz biqime yonelik olugturu- 
lan, ilk balugta fark edilen, yiizey yapida yer alan ters tekrarlar, dilin 
geligmesiyle birlikte derin yapiya qekilmig, ilk balugta fark edilmeye- 
cek bir konumda sunulmugtur okuyana. Maksat, tekrar yapildigini 
gizlemek, tekrardan kaqinmaktir. Ardigik ciimlelerin birbirini tersten 
tekrarlamasiyla tattinlan duygu, basit bir siralama cambazliginin, soz 
dizimi figuriinun sonucu degildir. Bazen anlarn olarak; aktanlanlar, 
ters tekrann olugturdugu ahenkle desteklenmekte, sanki metinle muzi- 
gin birbirini tamamlamasi soz konusu olmaktadir. Anlarmn ters tekrar- 
la butunlegmesi sonucunda tattinlan duygu yuku de yogun olmaktadir. 
Olagan durumlar anlatilirken tekduze anlatimn hemen ardindan gelen 
beklenmedik bir soylem dinleyeni gagirtarak etkileyecektir. Konugan, 
dinleyeni uyanik tutmak, istedigi luvarna getirmek iqin bu tur bir anla- 
tim yolunu seqerken bir yandan da soze giirsellik katacaktir. 

1889 Ylllnda Orhun Yazltlannl nk Olarak Ke~feden 
N. M. Yadrintsev'in r~ivinden Bilinmeyen Anlt Kopyalan 

Dmitriy D. VASILYEV 

Nikolay Mihayloviq Yadrintsev (18.10.1842 - 07.06.1894) 
Sibirya'nin Omsk kentinde domug, Sankt-Petersburg Universitesinde 
ogretim gormiig, bundan soma qegitli Sibirya kentlerinde ~aligarak 
gazeteler yayimlarmg ve amator olarak Sibirya tarihi konulannda 
aragtirmalarda bulunmugtu, 1889 yilinda Orhun nehrinin luyisinda Kul 
Tegin ve kardegi Bilge Kagan anitlanni kegfettikten soma 1891'de 
Ongin nehrinin luyisinda Boyan Cor Kagan anitini bulan Yadrintsev, 
bu onemli buluglar sayesinde Turkoloji tarihinde silinmez iz birakmg- 
ti. 

0 donemde, yani Kokturk yazitlannin V. Tomsen ve W. 
Radloff tarafindan okunmasindan once, Runik yazitlanma etnik men- 
~ e i  hususunda qok tartigildigini hatirlatmak gerektir. Bu yazitlann Got, 
Mongol, Kalmuk ve hatta islaviar tarafindan yazilmasi haklundaki 
varsayimlar one suriiluyordu. N. M. Yadrintsev, o zamanlarda az bilim 
adarmnin dugiindugu gibi, Abel Remusat (1788-1832) tarafindan ifade 
edilen goriigu destekleyerek, Orhun ve Yenisey yazitlannin mengeinin 
Turk oldugunu belirtmigti. 

Defalarca Yenisey Runik yazitlannin gormug olan N. M. 
Yadrintsev, yeni yazitlan ke~fetmek uzere, 1889 yilinda, o zamanlarda 
Cin'in bir kismi olan Mogolistan'a bir bilimsel seyahat yaprmgb. Bu 
tehlikeli ve maceralarla dolu seyyaha, en buyiik Kokturk yazitlann 

bulunmasiyla sonuqlanrmgti. Yadrintsev resim ve cam levhalar uze- 
rinde yapilan fotograflar Seklinde yazitlann ilk kopyalanin da qekrniv- 
ti. Sadece bu kopyalar W. W. Radloffun eline dugtukten sonra, As- 
ya'nm merkezine Rusya Bilimler Akademisi Orhun Aragtirma Ekibi 
gonderilmigti. 

Orhun anitlannin ilk fotograflannin bulundugu, N. M. 
Yadrintsev'in foto argivi, 1782 yilinda kurulan 1rkutsk Devlet Muze- 
si'nde tarafimzdan bulunmugtur. Fotog'aflarda anitlar, W.W. Radloff 
tarafindan yapilan ve Rusya Bilimler Akademisi Sankt-Petersburg 
Sarkiyat Enstitusunde bulunan ipekte basilmg kopyalardan daha iyi 
goriinuyor, uzerindeki epigrafiik metinlerde daha buyuk derecede oku- 
naklidlr. N. M. Yadrintsev'in yaptlklan fotokopilerin, Orhun yazitlan- 
run sonraki yayinlan ile luyaslanmasi yardirmyla okunmaz hale gelmig 
veya korunmamg bazi igaretler ihya edilebilir, bu igaretlerin yeni 
anlagilmasi iqin yeni varyantlar onerilebilir, bir de anitlann ilk bulun- 
duklan yerleri ve durumlan belirlenebilir. Orhun yazitlannin ilk ola- 
rak kegfeden N. M. Yadrintsev'in argivindeki az bilinen malzemeler, 
sadece Tiirk Runoloji tarihine degil, Kijktiirk yaz1t1annm kaynak bili- 
mi ve tekstoloji balumndan incelenmesine de yarar getirebilir. 

Oguz Grubu Turk Dillerinde Sade Cumle 

Sevindik VELIYEV 

Turk Dillerinde sade cumle problemi sintaksisin en qok 
maraq doguran sahelerindendir. Sade cumle bu qohum dillerin 
sintaktik qurulugunda oziinii esas vahid kimi gosterir. Bu problem 
miirekkeh ve mubahiseli, genig ve qoxcohetlidir. Buraya cutterkibli 
ciimle, onun bag uzvleri olan mubteda ve xeberin qurulugu, bag ve 
ikinci dereceli uzvlerin sade ciimlede yeri, buraxilmasi hallan 
(ellipsisi), tokterkibli sade cumle, onun tipleri, uslubi-semantik 
xiisusiyyeleri, novler arasinda olan oxgar ve ferqli cohetler, sade cum- 
lenin meqsed ve inlonasiyaya gore novleri ve s. Mosoleler daxikldir. 
Ciimlenin esas olametini tegkil eden predikativlik, bitkin intionasiya, 
modalliq ve bunlann dilde tezahur formlan vs. kimi bir sira nezeri 
meselelerde sade cumle problemi qer~evesinde aragdinlir. 

Oguz qrubu Turk dillerinin materiallan esasinda bu proble- 
min oyronilmesi neinki sade cumlenin qedim tiplerini, eyni zamanda 
qohum diller arasinda olan umumi munasibetleri, tarixi inkigaf prose- 
sim, tetrospektiv planda inki~afini da izlemeye komek edir. Bu mesele 
ile elaqedar B. A. Serebrenniknv ve N. Z. Haciyevanin fikirleri boyiik 
maraq dogurur: Ogor Turk dillerinin ciimle kurulu~unun tiplerini 



bagqa dillerin cumle qurulugu ile muqayise etsek, agq-aydin gormek 
olar ki, Turk dillerindeki sade cumle ustunluk tegkil edir. Mubaligesiz 
demek olar ki, Turk dillerinde sade curnle mumkiin budaq cumlelerin 
butun potensiallanni ehtiva etmeye, bag cumlenin tegkiline zidd olma- 
yan qaydalara uygun quruluglu cumle evozedicileri yaratmaga cehd 
gosterir. Dogrudur, bezi muasir Turk dillerinde, xususile Turk, Azer- 
baycan ve qaqauz dillerinde bu meyl mueyyen derecede zaiflemigdir. 
Buna baxmayaraq. Turk dillerinin inkigafinin ilkin merhelelerinde o, 
mueyyenlegdirici olmug ve demek olan ki, ekser muasir Turk dillerine 
indi de tesir gostermekdedir. 

Hazlrda Turk dillerinin sintaksisinin oyrenilmesi yeni 
merheleye qedem qoymugtur. Faktlann toplanmasi ve sistemli tasnifi 
tesviri sintaksisden nezeri sintaksise, oradan da suprasintaksise 
keqidin ozulu olmugdur. Turk dilleri sintaksisinde nezeri 
umumilegdirmeler apanlmasi ayn-ayn Turk dillerinin sintaksisi 
sahesinde apanlrmg tedqiqat iglerinin tenqidi gelulde oyrenilmesi izahi 
ve iimumilegdirilmesi meselesini on plana ~ e k i r  Tekce konkret bir dil 
seviyyesinde apenlma aragtlnlmalar qerqivesinde Turk dillerini 
sintaktik quruluglanmn, o ciimleden sade c u d e  probleminin umumi, 
aparci xiisusiyyetlerini aydinlagtlrmaq murnkun deyil. 

Oguz qrupuna daxil olan Azerbaycan, Turk, Turkmen ve 
Qaqauz dillerinin sintaksisinde sade cumlenin yeri, movqeyi esas 
seciyyevi xusasiyyetleri, fonksiyalan, struktur-semantik tipleri, terkib 
hisseleri, mentiqi qramrnatik cehetlerinin umum tiirkoloji kontekstde 
aragtinlmasi indi qox vacibdir ve xugirsi ehemiyyet kasb edir. 

Dede Korkut Anlatilarinda Soz Tekrarlan 

Hanifi VURAL 

Dede Korkut Hikiyeleri, gerek iqerik gerekse dil balumndan 
oldukqa zengin bir malzemeye kaynakllk etmektedirler. Olugum su- 
reqleri daha eskilere (IX-XI. yy.) dayanmasina ragmen, XV. yuzyildan 
sonra yaziya geqirilmig olan bu Oguznameler, asirlar boyu genig bir 
Turk cografyasinda dilden dile dolaglr olmuglardir. Turk dilinin bu 
onemli gaheserinin bu kadar sevilmesinde ve hi12 tazeligini koruma- 
sinda destansi dilinin rolu buyuktur denilebilir. Yan manzum, yari 
mensur bu anlatilann aluciligi ve giirsel iislQbu, bunlann her Turk 
insaninin gonlunde yer edinmesinde onemli bir etken olmugtur. Bu 
uslcbu olugturan, boylesi bir anlatlm tarzini giizel lulan unsurlan arag- 
tirma geregi, bizi hikiyelerdeki soz tekrarlan uzerinde dunnaya yo- 
neltti. Her dil bilgisi ogesinin bilinenin diginda daha bagka gorevler 

ustlenebilecegi gerqeginden hareketle, soz tekrarlannin/ikilemelerin 
de aynca anlatima bir renk, bir ahenk kattigi dugunulebilir. Dede Kor- 
kut Hikiyeleri'ne bu gozle baktigimzda, kuquk hacmine ragmen 
azimsanamayacak sayida ve duzeyde soz tekrarlanna imkin tanidigini 
gorduk. Mensur bolumlerdeki dilin de en az manzum bolumlerdeki 
kadar ses unsurunu one qikartmasinda bu metinlerdeki tekrarlar onem- 
li gorevler yuklenmektedir. Bugun yagayan Turkqernizde bu gramer 
birliklerinin geqmigten geligerek varligini surdunnesinde asirlar boyu 
qokqa anlatilanlokunan Dede Korkut Hikiyeleri'ndeki omeklerinin 
katlusi da dugunulebilir. "Kas kas" gulmek, "buldur buldur" gozyagi 
ifadelerindeki ikilemeler ve benzerleri, ha2  dilirnizde mevcut olan 
kaqil~klanmn kaynagl balumndan da onemli fikirler vermektedir. Bu 
~aligmada Dede Korkut Hikiyeleri'ndeki tekrarlar uzerinde sistematik 
bir qaligma yapilmgtir. 

0mer Asim Aksoy'un Usul-i Tahrir ve Edebiyat Dersleri 
Eserinde Tiirkqe ogretimi ~zerine ~ir'~eger1endirme 

Halil Ibrahim YAKAR 

Omer Aslm Aksoy, 95 yillik omruniin kirk yili agkin 
bir suresini Turk Dil Kurumunun qaligmalanna ayirmig; uzun, titiz 
ve yogun mesailer sonucu, Turkqenin unutulmaya yiiz tutmug soz 
degerlerinin derlenmesiyle meydana getirilen Derleme ve Tarama Soz- 
luklerinin hazlrlanmasinda biiyuk katlulan olmug bir Tiirk~e sevdahsz'd~r. 
~betmenlik, savcil~k, avukatllk ve milletvekilligi gorevlerinde bulunan 
Aksoy, butiin bu gorevleri boyunca Turk dili ile ilgili qaligmalanni hep 
surdurmug ve 70'in iizerinde kitap ve onlarca makale kaleme almgtir. 
Yagadigi surece Turk dilinin ogretilmesinde onemli bir kilometre tag1 
olan yazar, daha genqlik qaglannda (26) iken, ulkenin siyasi ve eko- 
nomik durumunun pek de iq aqici olmadigi bir donemde, Gazi Antep 
Lisesi'nde edebiyat ogretmenligi yaptigi 1924 yilmda, dersine girdigi 
8. smifin (giinumuzde lise-1) edebiyat ders kitabm kendi gayretiyle 
olugturmug, gapirograf yontemiyle 80 adet qogaltarak ogrencilerine 
birer tane verrnigtir. Uszil-i Tahrir ve Edebiyat Dersleri ad11 705 sayfa- 
lik rika yazi stiliyle yaz i lm~  bu eserin yazlldigi yilda, henuz lise 
edebiyat mufredati olugturulmadigi iqin yazar; kitabin iqerigini 
kendi metoduna gore belirlemigtir. 1924, 1927 ve 1929 yillannda 
lise edebiyat mufredatlarinda ortaya konulan amaqlar bir egitimci 
ongoliisuyle bu eserde onceden yakalanrmghr. 0 zamana kadar lise 
edebiyat kitaplannda yer almayan batili tiirler ve bahli edebi gahsiyetler 
ilk defa bu eserde yer almigtir. 'Mebhas' bagligi altinda 25 bolum 



ve bu bolumlerin alt bagligini olugturan 690 konu iglenmigtir. Usul-i 
Tahrir (kompozisyon) bolumlerinde Turk dilinin ozelliklerini ve 
inceliklerini igleyen yazar, hem ogrencinin Turkqeyi kurallarina 
gore oaenmesini amaqlamg hem de ogrencide edebi zevkin olugma- 
sina yardimci olmugtur. Eser, bir ders kitabl huviyetinde yazild~gi iqin 
oaencinin, oaenirken eBtilmesini de amaqlarmgtlr. Bolum sonlarina 
koydugu temrinler (aligtirmalar) vasitasiyla ogrencinin Turkqesini 
geligtirmesini ve Turkqe diigunme yetenegini kazanmasim saglarmgtlr. 

Cumhuriyet Doneminin ilk lise edebiyat ders kitaplanndan 
biri olan eser uzerinde, daha once herhangi bir bilimsel qaligma 
yapilmadigi gibi, yazma oldugu iqin eserin varllgl sinirll bir qevre- 
de kalmigtir. Bu bildiride, sorumlu bir Cumhuriyet ogretmeni- 
nin, imk2nslzhklar iqinde bulunmasina ragmen hedef kitlesi egitim 
ve ogrenci olunca her geyi bir tarafa birakarak ortaya koydugu bu eser 
tanitilacak, ozellikle de Turkqe ogetirninde takip ettig yontemler ele 
ahnacaktlr. 

Turkqede Son Cocuga Verilen Adlar 

Kigi adlandirmalannda, toplumlann kultiir tarihindeki yeri, 
sosyal antropolojik durumuyla iligkili birqok sebep soz konusudur. 

Turk kulturiinde onemli bir yer tutan ad venne gelenegi; bu- 
gune kadar qegitli yonleriyle ele alinmg, ad seqiminde izlenen yollar 
degigik yaklagimlarla s~niflandinlmlgtir. Bazi noktalarda farkllliklar 
gostennekle birlikte, bu siniflandirmalann buyiik bir lusmnda, qocuk- 
lann do& suasina gore verilen adlarla, bu yondeki istekleri dile 
getiren adlar konusuna deginilmernigtir. 

Bildiride qocuklara ad vermede etken olan yollara genel ola- 
rak deginildikten sonra, dogum sirasina gore qocuklara ad verilmesi ve 
qocuk saylsinin belirlenmesine yonelik tercih ve istekleri dile getiren 
adlar konusu iglenerek, son olmasl dilenen qocuga verilen adlar iize- 
rinde durulacaktir. Elde edilen veriler, diger Turk boylanyla, kulturel 
aqidan paralel kullanirnlar da goz onune alinarak kargilagtinlacak ve 
bu adlar, anlam ve yap1 bakirmndan degerlendirilecektir. 

Hollanda'da Tiirkqe ogretimi 

Banu YAMAN 

Bu qali~mada Hollanda'da te~nel egitim duzeyinde oBenim 
goren ve ana dili Turkqe olan ogrencilerin, bu ogrencilerin ailelerinin, 
aynca ana dili dersine giren Tiirkqe ogretmenlerinin ve Hollandali 
ogretmenlerin Turkqe ve Hollandaca egitime yonelik goriiglerinin 
alinmasi hedeflenmigtir. Oaencilerin ana dil ve ikinci dile yonelik 
goriig ve beklentileri, ogretmenlerin uygulanan egitim politikasina 
yonelik goriig ve beklentileri, ailelerin uygulanan ana dili egitimine 
yonelik goriig ve beklentileri ile Hollandali ogretmenlerin sinif orta- 
rmnda ana dili farkli olan ogrencilere yonelik goriig ve beklentileri, 
uygulanan egitim politikasina yonelik goriig ve beklentileri uygulanan 
goriigme formu ile degerlendirilecektir. 

Aragtmaci tarafindan geligtirilen goriigme fonnlan yardimci 
aragtlrmacilar tarafindan Hollanda'da uygulanmaktadlr Aynca Hol- 
landa'da ana dili (Turkqe) ogretmenligi yapan iki ogretmen de formla- 
nn uygulanmasinda ve ozellikle Hollandali o@etrnenlerle Hollandaca 
yapilan goriigmenin Turkqeye qevirilerinde araghrmaclya yardimci 
olrnaktadlrlar. 

~ z b e k  Tiirkqesindeki Edatlann Yap~lan ve 
Kullan~mlar~ 

Turk dilinin eklemeli yapisi dolayislyla dilin igleyigi eklerle 
ve bazi gorevli kelimelerle saglanmaktadir. Turk dilinin igleyiginde 
kelimeler aras~nda anlam ilgisi kuran edatlann da son derece onemli 
bir yeri ve rolii vardir. ~zel l ikle  son qekim edatlan, kelimeler arasinda 
anlam kopriileri kurmak suretiyle dilin igleyigine onemli olqude katlu- 
da bulunurlar. 

Turk dilinin eski ve yaygin kollanndan birisi olan 0zbek 
Tiirkgesinde de edatlar, dilin igleyiginde genig bir yer tutmaktadlr. 
0zbek Tiirkqesindeki edatlann qogu diger Turk lehqelerinde de kulla- 
mlan edatlardir: bag.qa, aid, beri, ii~iin, qadar, e'tibaren, diye, kore, 
kebi, ozge, iizre, evvel.. . Bazi edatlar ise, 0zbek Turkqesi ve ona yalun 
lehgelere mahsustur: nari, sari, tagqari, taman, adlin, togrisida, 
haqzda, aldin, tufeyli, sebebli, bais, qaramey, keyin ... Bu balumdan 
0zbek Tiirkqesindeki edatlann yapilan ve kullanimlan genel Turkolo- 
Ji aqisindan ilgi qekici olabilecek verilere sahiptir. 



Biitun bunlar dikkate alinarak bu bildirimde 0zbek Turk~e- 
sindeki edatlar yapilan ve kullanimlan balumndan ele alinacaktir. 
0ncelikle 0zbek Turkqesindeki edatlann, kokenleri ve yapilan balu- 
mndan tek tek incelenecektir. Daha sonra ise edatlar, edebi eserlerde- 
ki kullanimlan degerlendirilecektir. 

Turkge ve Tatarcada Cumle Semantigi Agisindan 
0znesiz Edilgen Ciimleler 

Paga YAVUZARSLAN 

Modern Turkiye Turk~esinin bugunkii sozluklerinde Fati hC 
linde bulunan pek qok fiilin kokunu, ancak Turk dilinin tarihi devir- 
lerdeki metinlerinde tespit edebiliyoruz. Buna mukabil Tatarcada, 
Turk~e  sozluklerde qati hsinde bulunan fiillerin kok gekillerini bu 
dilin sozluklerinde ve soz diziminde gorebiliyoruz. Bunun yani slra 
Tiirkqede yalin qatida kullamlan bir fiil, Tatarcada farkli qatilarda 
kullamlmaktadu. Amacimz her iki lehqeyi ogrenmeye qaliganlara, bu 
farkliliklan gostermek ve tarihi devirde ortak bir dile bag11 olan iki 
lehqenin kendi bunyesinde olugturdugu aynliklan, kargilqtirmali 
olarak ortaya koymak olacaktir. 

Tarihi donemlerde bir dile bagli olan bu iki kol, zamanla bir- 
birinden uzaklagmg ve iki ayni lehqe hdline gelmigtir. Bu iki aynl 
l eh~e ,  temelde ortak bir dilden qiktigi iqin, ortak gramer ozellikleri ve 
ortak leksikal degerler tagimaktadir. Ne var ki, bu benzerliklerin yani 
sira her iki lehqe de Ortak Tiirkqeden farkli soz varliklan ve farkli 
gramer yapilanni almglardir. Hatta zamanla her iki lehqenin kendi 
bunyesinde olugturdugu dil ozellikleri ve leksikal degerlerde oldukqa 
qoktur. Lehqeler arasindaki bu farklilagmada, yer aldiklan cografyada 
beraber yagadiklan veya komgu bulunduklan halklann dilinin ve kul- 
tiiriinun etkisi de baslun olmugtur. Bu sebeple her iki lehqe (Tatarca- 
Tiirkqe)nin, hem tarihi sureq iqinde hem de bulunduklan degigik kul- 
turler iqinde kendilerine ozgu olugturduklan dil ozellikleri vardir. 1gte 
bu ozellikler, bunlann ayn ayn lehqeler h6line gelmesini saglamg ve 
ortak bir dile bagli olan bu iki lehqeyi, gramer duzlemlerinde birbirin- 
den uzaklagtimgtir. Ancak bu aynliklar ve ortak dilden alinan qegitli 
farklihklar, Turk dilinin sorunlanni qozmede ~ o g u  zaman ige yara- 
maktadir. Biz bu bildiride, hem Tatarca ile Turkqenin qatl sisternine 
hem de Turk dilinin qati sitemindeki bazi sorunlan qozmede lehqeler 
arasi yapilacak kargilagtirmalann geregine deginecegiz. 

Turk Dilinde Cok Anlaml~llk ve Sebebleri 

Sozcuklerin birden qok kavram yansitmasi olarak tanimlana- 
bilecek ~ o k  anlamlzlzk (polysemy), sozcuklerin farkll baglamlarda 
kullanilmasi, sosyal qevre, deyim ve ad aktanm, yeniden yorumlama, 
yabanci etki, mental bakig a~isindaki farkliliklar, nesneler uzerindeki 
odaklann degigtirilmesi gibi pek ~ o k  sebeple ortaya ~ikabilir. Bu bildi- 
ride, Turk dilinin en eski sozlugu olan Divanu Lugati't-Tiirk'teki soz 
varligi ile Turk~e Sozluk'te yer alan soz varli$ kargilagtinlarak Tiirk 
dilindeki qok anlamliligin en ~ o k  hangi sebeplerle ortaya qktigi ortaya 
konmaya qaligilmgtir. 

Bildiride, G. Lakoff'un prototip teorisi esas alinmg, qok an- 
lamhliga bu aqdan balulmgtir. Cekirdek anlam ve bu anlam merke- 
zinden qikarak genigleyen kargilikli iligkili anlam aglan, G. Lakoff'un 
deyimiyle zgznsal kategori (radial category) olugturulmaya qaligilmig- 
tlr . 

Gegmiyten Gunumuze Turkge-Bulgarca ve 
Bulgarca Turkge SozluMer 

Hayriye ~ u l e ~ m a n o ~ l u - ~ ~ ~ 1 S O ~  

Bulgar kultur tarihinde Turk dilinin onemli bir yeri vardir. 
Bulgarlar, Osmanli devletinin resmi dili olan Tiirkqeyi ogrenme ihti- 
yaci duymuglar ve birtalum gramer kitaplan ve sozlukler hazirlamg- 
lardir. Sozluk alaninda ilk izlere XV-XVIII. yuzyil derlemelerinde 
rastlanmaktadir. Bunlar, derlemelerden bazilannin sonuna eklenmig 
listelerdir. Mustakil sozluklerin hazirlanmasina XIX. yuzyilln ikinci 
qeyreginde baglanmgtir. Mustakil bir sozluk olarak ve zamanin soz- 
liikquluk anlayigina gore hazirlanmg ilk el yazmasi Turkqe-Bulgarca 
sozliik 1827 yilindandir. Anonim bir derleyenin uriinu olan bu sozlu- 
gun ozelligi gudur ki Turkqe kelimelerin Arap harfleriyle yazlldiklan 
gibi, bunlann Bulgarca kargiliklm da, aqiklamalm da yine Arap harf- 
leriyle yazilmig ve Kiril harfleri kullanilmarmgtir. 

Tanzimatin ildnindan sonra Bulgarlann kulturel kallunmasin- 
da baglatilan genig qapta atilimlar sozlukquluk alanlna da yansimgtu. 
1850'lerden baglayarak, 1878'de Berlin Bang Antlagmasi'yla Osmanli 
h2kirniyetinden aynlan Prenslik Bulgaristan'mda dzluk<uluk alanm- 
da qaligmalar surduriilmugtur. Birkaq dilde hazirlanmg sozluklerde de 
Turkqeye yer verilmigtir. XIX. yuzyllin son Turkqe-Bulgarca sozlugu 



1896 tarihinde yayimlanmgtir. Sozlukteki Turkqe kelimelerin trans- 
kripsiyonu Kiril harfleriyle verilmig, Bulgarca kargiliklanndan once de 
her kelimenin gramer belirtisi hakkinda bilgi verilmigtir. Tiirkqe keli- 
melerin etimolojisini belirten lusaltmalar da bulunmaktadir. 

XX. yuzyilda Turkqe-Bulgarca ve Bulgarca-Turkqe sozlukle- 
rin yayimlanmasina devarn edilmigtir. Say1 balumndan oldugu gibi, 
nitelik balumndan da bu tur sozlukler bir onceki yuzyilda derlenmig 
sozluklerden farklanmaktadir. 

Turkiye'de Yazi Devrimini izleyen yillarda Bulgaristan'da 
yayimlanan Tiirkqe-Bulgarca ve Bulgarca-Turkqe sozluklerde Turkqe 
kelimeler bolumleri Latin esasli yeni Turk harfleriyle yazilrmgtir. Yeni 
harflerle yazilmg ilk Turk~e-Bulgarca sozluk 1930 yilindandir. 

lkinci Dunya Savagi'ndan sonra Bulgaristan'da leksikoloji ve 
leksikografi qaligmalan hiz kazanarak birqok sozluk yayimlanmgtir. 
Turkqe-Bulgarca ve Bulgarca-Tiirkqe sozlukler alaninda da bir gelig- 
me olmugtur. XX. yuzyilin ikinci yansinda Bulgar Bilimler Akademi- 
sinden ekipler tarafindan iki biiyuk sozluk hazirlanmgtu: 1958'de 
yayimlanan Turkqe-Bulgarca Sozluk ve 1962'de yayimlanan Bulgar- 
ca-Turkqe sozluk gunumuzde de onemini yitinnig degildir. Bu do- 
nemde ozel sozlukler de yayirnlanmigtir. Bunlardan Askeri Turkqe- 
Bulgarca Deyimler Sozlugu, Bulgarca-Turkqe Tematik Sozluk gibi 
sozlukler belirtilebilir. 

Turk-Bulgar dil iligkilerine igik tutan daha iki ozel sozliik de 
XX. yuzyilin sonlannda hazirlanmgtir: Gunumuzun Bulgar baslninda 
Turkqe kelimeler sozlugu 2000 yilinda, Bulgarcada Tiirkqe Kelimeler 
Sozlugu de geqmigten bugune Bulgarcada Tiirkqe kelimeleri kapsayan 
buyuk sozluk 2002 yilinda yayimlanmigtir. 

XIX. yiizyildan bu yana yayimlanmg soz konusu turden soz- 
liiklerin hiqbirinde Turkiyeli muellife rastlanmamasi dikkati qekmek- 
tedir. 

Saha (Yakut) Turkqesinde Yukleme ve Yonelme HPli 
Eklerinin 1yelik Ekleriyle Kullamrnl 

Hiiseyin YILDIRIM 

Kabul goren genel goriiglere gore, Saha Turkqesi, Cuvag 
Turkqesi ile birlikte Turk dilinin Ana Turkqe doneminde aynlmgtir. 
Bu lehqede yiikleme ve yonelme hili eklerinin isimlerle dogrudan 
kullanim, ~ogunlukla, diger Turk lehqelerindeki kullanimlarla ben- 
zerdir. Yukleme hlli eki unsuzle biten isim tabanlanna her zaman +I; 
unluyle biten isim tabanlanna +nI geklinde eklenir. Yonelme hili eki 

ise, sonu genig iinlii ve diftongla bitenlere +gA; dar unlu ve 1, r, y ile 
bitenlere +gA; k, p, s ve t ile bitenlere + kA; x ile bitenlere +xA; 
nazal seslerden (m, n, fi) sonra +iiA geklindedir. 

Ancak, soz konusu hi1 eklerinin, iyelik eklerinden sonraki 
kullanimlan degigiktir. Bugun lehqelerin qogunda, teklik 3. gahis iye- 
lik ekinden soma kullanilan +n yukleme hili eki, Saha Turkqesinde 
butun iyelik eklerinden sonra kullanilan tek yiikleme hili ekidir. BU 
kullanim ozelligi eski Turkqede de goriilmektedir. Aynca, yonelme 
hlli ekinin iyelik eklerinden sonraki kullanimi da, dogrudan isimlere 
gelen tegkillerden farklihr. Saha Turkqesinde iyelik eklerinden sonra 
yonelme hili eki olarak +Ar 1 +gAr ekleri kullanilir. Bu gekillerin 
benzer ornekleri, genel Tiirkqenin tarihi donemlerinde, bazi isimlerde, 
ozellikle de yonelme / yon gosterme hili eki almg zarnirlerde kalip- 
lagmg olarak goriilmektedir. 

Faruk YILDIRIM 

Anadolu agizlanndaki varligi on dokuzuncu yuzyilin son qey- 
reginden, Karamanlicadaki varligi ise yirminci yuzytlin ilk yansindan 
itibaren seslendirilmig olan -(y)IgIn zarf-fiilinin, yapisi ve fonksiyon- 
lan birkaq degerli bilimsel ~aligmayla tespit edilmigtir. 

-(y)IgIn zarf-fiilinin Anadolu agizlannda varligini ilk olarak 
1885'te J6zsef Thury ortaya koymugtur. 0 tarihten itibaren, Jean 
Deny, Tadeusz Kowalski, Ahmet Caferoglu, Nuri Yuce, Zeynep 
Korkmaz, Tuncer Gulensoy, Leyli Karahan, Cemil Giilseren, Ahmet 
Gungen ve Faruk Ylldinm, bu ekin Anadolu agizlanndaki varliglna 
deginmigler; Jean Deny ve Janos Eckmann da soz konusu zarf-fiih 
Karamanlicadaki durumuna iligkin yazilar yazmglardir. 

Bu yazida, soz konusu zarf-fiile iligkin daha onceki qaligma- 
lar degerlendirilecek; ekin yapisi ve fonksiyonlan ele alinacak, Ana- 
dolu agizlmndaki dagilim yorumlanacak ve Hazar otesi Tiirkmenlei- 
nin de bu eki kullandigina deginilecektir. Yazt, Ortodoks Turkler 
tarafindan konugulan ve batili bilim adamlan tarafindan "Karamanh- 
ca" olarak adlandinlan agizlann diger Anadolu agizlmyla siki iligki- 
sinin oldugunu gostermek ve -(y)IgIn zarf-fiilinin Anadolu agizlannl 
Tiirkmen Turkqesine baglayan gekillerden biri oldugunu ortaya key- 
mak amaciyla kaleme alinmgtir. 



l r g u  Tiirkgesinde Zaman 1fade Eden Soz Kaliplar~ 

Naciye YILDIZ 

Soz kaliplan, dillerin soz zenginliklerinden birini olugturmak- 
tadir. ffirg~z Turkleri arasinda da zarnani belirtmek uzere, Kirgiz 
Turkqesinin soz varliklmndan olan kaliplar kullanilmaktadir. Bu 
kaliplarla yil, mevsim, ay, gun ve belirli bir zaman dilimi ifade edil- 
mektedir. Genellikle takvimden, ayin veya gunegin batmasi gibi koz- 
mik olaylardan ve bazi iglerin gerqeklegmesi iqin gerekli olan zaman 
diliminden hareketle, bir folklor dili olarak meydana gelen bu kaliplar, 
hem zamani ifade etme hem de uslitp guzelligi aqisindan fonksiyonel- 
dirler. Bu kaliplar, ayni zamanda toplumun hayat tarzinln da gosterge- 
leridir. Zamani algilama, yagaylg bidmi ile yalundan iligkilidir. Gun- 
luk hayatla baglantlli olan sut pigirme ile et pigirme arasindaki zaman 
farlu gibi detaylar, bu kaliplarda yansitilmaktadir. 

Bu tebligde, zaman ifade eden soz kal~plan ifade ettikleri 
zamanlar aqisindan degerlendirilip gramer yapilan uzerinde durula- 
caktir. 

Tiirkiye Tiirkolojisinde Cuvaqga Araqtlrmalarimn Sorunlari 

Emine YILMAZ 

Cuvagqa aragtirmalannin tarihi batida iki yuzy~la yaklagmg 
ve bu sure iqerisinde son derece yetkin sozliik, gramer ve aynnti qa- 
ligmalan ortaya konmug olmakla birlikte Turkiye Turkolojisi iqin 
Cuvagqa bilinmezligini h212 surdurmektedir. 

Turkiye'de Cuvag~a uzerine bagimsiz qaligmalar zaten yok 
denecek kadar azdir. Bununla birlikte bagka bir qaligma iqerisinde 
herhangi bir nedenle Cuvagqaya deginildiginde, Cuvagqanin daha 
yazimnin buyuk bir soruna donugtugu, ozellikle Paasonen'den alin- 
mig orneklerin aktmmnin neredeyse tumuyle yanhg oldugu, goriil- 
mektedir. 1994 yillnda Turk Dilleri Aru.jtzrmalun'nda yayirnladi&m 
"Tiirke y - 0, Halag@ h-, Cuvqca i-, y-, v- Uzerine" ad11 yazimda 
Cuvagqanin transkripsiyonu ve Cuvagqa aragtirmalannda dikkate 
alinmasi gereken temel hususlar uzerinde durmugtum. Ancak yeni 
yayinlarda da Cuvagqa yazilamadlgini gormek mumkundur. 

Bildiride bagta Paasonnen sozlugu olmak uzere Cuvagqa soz- 
luklerin kullanim ve Cuvagqanin temel kaynaklan konusu ele alina- 
caktir. 

Karakalpakistan 0zerk Cumhuriyeti'nde Dil ve Geliqimi 

Salih YILMAZ 

Gunumuzde ~zbekistan'a bagli ozerk cumhuriyet olan 
Karakalpakistan, Karakalpak Turklerinin yagadigi bir ulkedir. Kara- 
kalpak Turkleri asillan itibanyla X-XII. yuzyillarda yagayan Peqenek- 
lerin ahfadindandirlar. 1990'11 yillarda Sovyetler Birligi'nin qokrneye 
baglamasiyla da 1991 yilinda 0zbekistan9a bagli ozerk bir cumhuriyet 
olmak kaydiyla SSCB'den aynlmgtir. Gunumuzde Karakalpakistan 

a yillarca suren dil karmagasindan kurtularak resmi dilini Turkqenin 
lehqelerinden olan 0zbekqe ve Karakalpakqa olarak ilib etmigtir. 
Fakat Sovyetler zarnaninda uygulanan Rusqanin biitun ulkede hikim 
lulinmasi politikasi sebebiyle gunumuzde Karakalpakqanin ve Ozbek- 
Fenin ogretilmesinde biiyuk siluntilar qekilmektedir. Aynca Latin 
harflerine geqig karmnin alinmasi da dil uzerindeki tartigmalm artir- 
mgtir. 29 Haziran - 25 Agustos 2003 tarihleri arasinda 
Karakalpakistan'da yapmg oldugumuz ankete gore qogunluk Latin 
harflerine gedgte zorlanmgtir. Latin harflerine geqigte zorlananlann 
~ogunlugunu da 30 yagindan buyukler olugturmaktadir. Bunun en 
buyuk nedeni de Latin harflerine yeni geqilmesi dolayisiyla ortaya 
qikan zorluklar ve Latin harfleriyle yazilmg kitaplann sayisinin az 
olmasidir. Karakalpakistan hukitmeti butun karmagaya ragmen Turk 
dunyasinin birligini saglamak ve Rusya'nin etkisinden hizli bir gekilde 
kurtulmak amaciyla Latin harflerine geqilmesini desteklemektedir. BU 
amaqla da gerekli goriilen butun imkBnlanni seferber etmektedir. 
Fakat bizim yaptigimz ankette de goriilecegi gibi geqmigin izlerini 
yok etmek hem daha qok qabaya hem de yardima ihtiyaq duymaktadir. 

Bir "Dizim Birimi" Terimi Olan "Sifat"i Dogru Anbyor muyuz? 

Engin YILMAZ 

Insan dili, en geligmig ve en yetkin 'Bildirigme sistemi'dir. 
Cagdag dil bilgisi aragtlrmalm, bir dilin dog as in^, mant~gini, igleyigini 
ve sistematigini ortaya koymayi amaqlar. Bir "Dizim birimi" olan 
s~fat, dildeki diger birimler gibi, bulundugu baglam iqinde anlam, iglev 
ve deger kazanir. Bu meseleyle ilgili salt biqime veya salt anlama 
dayanan yaklagimlar ve belirlemeler kapsayic~ olmaktan uzak, tutarsiz 
ve geqersizdir. Bize gore; sifat ile ilgili sorulara/sorunlara cevap ara- 
yabilmek/qozum onerileri getirebilmek iqin, Turkqenin yapisinin, ilgili 



sifatlann -baglam i~indeki- kullanim ozelliklerinin, anlamlann~n, iglev 
ve degerlerinin bir butun olarak degerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu aragtlrmada Turkiye Turk~esi kesit olarak allnmg ve eg 
zamanli bir yontem izlenmigtir. Bagta 'TDK-Turk~e Sozluk' olmak 
uzere diger Turk~e Sozliik'lerden, Cagdag edebi metinlerden taramalar 
yapllmg, elde edilen ornekler 'iglevci' bir yaklaglmla diger dillere ait 
slfatlarla kargilaghnlarak yorurnlanmgtir. Aragtimamzda slfatlarla 
ilgili gu sorulara/sorunlara cevaplar/~ozum onerileri getirilmesi amap 
lanmgtir: 

i) Klasik dil bilgisi kaynaklan araslnda 'Sifatin bir dil bil- 
gisi terimi olarak adlandmlmasmda, tanimlanmaslnda ve baglam i ~ e -  
risinde belirlenmesinde bazi farkllliklar vardlr. Soz konusu kaynaklar- 
da genellikle "sifat" terimi tercih edilirken, bazi kaynaklarda ise "on 
ad" terimi yeglenmigtir. Buna gore; dil bilgisine ait terimler adlandm- 
llrken, sadece baglamdaki konumun dikkate alinmasl isabetli bir yo1 
mudur? Bir slfat baglam i~ inde  her zaman ve mutlaka bir addan once 
mi gelir? Eger bu konum degigirse, aynl birim slfat kimligini kaybeder 
mi? 

ii) Belirtme sifatlannln alt grubunda yer alan 'belgisiz (Be- 
lirsizlik) sifat' terimilkavrami da ust smifla, yani "belirtme" teri- 
rnilkavram ile ~eligmektedir. Bu durumda "belirtili belirsiz" gibi bir 
paradoks ortaya Cikmaktadir. Oysa bu mevcut kabul, "mantik" bilirni- 
nin en temel ilkelerinden birisi olan "~eligmezlik"1e aylunllk tegkil 
etmektedir. 

iii) Niteleme sifatlan, herhangi bir baglayiciya ihtiya~ duy- 
madan art arda siralanabilmektedir. Bu siralanmada dil i ~ i  ve dil dl91 
etkenlerin rol oynadigl soylenebilir. Acaba Niteleme Sifatlan kendi 
iqinde bir slraya, bir diizene, bir kurala gore mi siralanmaktadir? Yok- 
sa bu dizilig bir rastlantinln veya metin ureticilerinin kigisel tercihleri- 
nin bir sonucu mudur? Biz, bu konuda sifatlann duyulanmiza ve algi- 
lanmza dayall semantik i~eriklerinin ve nitelenen ogenin ozune ya- 
lunlik'ln, yani 'ozliik' boyutunun (intrinsicalness) belirleyici olduguna 
inaniyoruz. 

iv) Mevcut kaynaklarda yer alan 'Slfatlar'm Diger Kelime 
Turlerine Kaymasl' meselesinde de bazi tutarsizliklar vardir. Kaynak- 
larda bir sifat soz diziminde; ad Cekim eklerinden herhangi birisini 
veya yiiklemlik ekini alirsa, 'ad' (adlagmg sifat) olarak kabul edil- 
mektedir. Meselb; kaynaklarda ''Say1 sifat1m"nin durumal~ekime gore 
ad ve sifat olarak; "soru sifat1an"nm ve "gosterme s~fatlan"nin duru- 
md~ekime gore sifat ve zamir olarak; "niteleme sifat1an"nm baglam- 
daki konumuna gore sifat ve zarf olarak kullanilabildigi savunulmak- 
tadlr. Yani bagka bir kelime turiine geqigte; bir birimin baglamdaki 
konumu, birlikte kullanildigl diger kelime turii de belirleyici bir kriter 

olarak kabul edilmektedir. Bu meselenin ~ozumii ile ilgili olarak, - 
oncelikle- "tiir kaymas1"nm tanim, kapsami ve slnirlan iyi ~izilmeli- 
dir, diye dugiinuyoruz. Bize gore; "tiir kaymasl" ancak "iglevsel degi- 
gim"1e (functional shift) murnkundur. Sifatln adlek eylem Cekimine 
girmesi veya ad dlgmndaki bir kelimeden once gelmesi onun slfat kim- 
ligini degigtirmez. 

XVI. Yiizy~l Tahrir Defterinde Menteye Bolgesinde Yer Adlan 

Mentege Bolgesi Anadolu'nun guneybati bolumunde Akde- 
niz'e sinir olan daglann yuksek oldugu bir bolgedir. Ana ticaret yolla- 
nnin diginda kalan bir yerdir. Anadolu'da XII. yiizylldan itibaren 
olugan kargagalann diginda kalmayl b a g m g  ve cografi konumu do- 
layisiyla buyuk ordulmn genelde giremedigi bir noktada bulunmakta- 
dir. Turkrnenlerin gelip Mentege Beyligini kurdugu bu bolgede, yer 
isimlerinin kendilerine has bazi karakteristik ozellikleri bulunmakta- 
dlr. Bu yer adlan baglica beg ana baglik altinda incelenebilir. 1-Oguz 
boy adlan. 2-Cografi gekillere gore verilmig adlar. 3-Sahls isimlerin- 
den olugan yer adlan. 4-Mesleklere gore verilmig yer adlan. 5-Antik 
kokenli yer adlan. 

1-Oguz boy yer adlan: Kayz, Eymur, A f ~ a r  ve Bayzndzr vb. 
2-Cobafi gekillere gore yer adlan: Yerkesigi, Gokabad, 

Karabag, Karaova, Camkoy, Adakoy, Camsuyu ve Ak~apmar gibi yer 
adlan. 

3-Sahls isimlerinden olugan yer adlan; Cagatayhamza, 
Famalu, ~ m e r h a n ,  UmranSah, Satzlmz~lu, Mesudlu, Duran~ah ve 
Hzzzrca2u gibi. 

4-Mesleklere gore verilen yer adlan; Doganczyan, O k ~ u ,  
Oluk~uyan, ve Bostancz gibi. 

5-Antik doneme ait yer adlan; Mazon, Marmaros ve Megri 
gibi. 

Bildirirnizde, Mentege bolgesinde XVI. yuzyila ait tahrir def- 
terlerinde geqen yer adlan belirtilecek ve bu adlan almalmmn sebep- 
leri incelenecektir. 



Tatar Diyalekt Dilini Sistemli-Senkron Metotla ~ncelemenin 
Bazl Neticeleri ( Simdiki Zaman Hiklye Fiiller ) 

Ferit YUSUPOV 

Dogu Avrupa'dan baglayip, Uzak Dogu'ya kadar yayilan Ta- 
tar agizlannm dil bilirni cografyasl, aria1 dil bilimi metotlanyla ince- 
leme, Tatar dilinin mill? atlasini hazirlama konusunda ehemmiyetli 
neticeler qikarmak, Tatar diyalekt dili fenine temel atma imkdni verdi. 

Bildigimize gore, gunumuz Tatar edeb? dili l p ~ a k  dilleri 
grubunun Ipqak-  Bulgar bolumunu olugturuyor. Yalnlz Tatar dilinin 
Orta Idil-Kama havuzu, Ural Daglan'nda ve Bat1 Sibirya'da konugu- 
lan diyalekt ve aglzlar bu bolunmeye karg~ tiirlu munasebette bulunu- 
yorlar. Orta diyalekt olarak adlandinlan Kazan Tatarlan diyalekti, 
temel ozellikleri balurmndan diger I p q a k  dilleri ile buyuk ortaklik 
gosterseler de, Tatar dilinin bagka diyalektlerinden, bu bolgenin eski 
yerli halklanndan sayilan 1dil Bulgarlan diline has olan ozellikleri 
saklarmg olmalanyla aynlirlar. Bu goriiniiglerin qogu gunumiizde 
Oguz dillerinde aktif bir gekilde kullaniliyor. Miger diyalekti vekilleri 
ise bu bolgeye IX. asirdan baglayarak degigik donemlerde gelip yer- 
legmig eski l p ~ a k  kabilelerinin devamcilan olarak kabul ediliyorlar. 
Dogu diyalekti diye isimlendirilen Sibirya Tatarlannin dili ise bu 
bolgenin orman bolgesinde ve step bolgesinde yagayan eski Turkilerin 
Kit ve Ugir dilli halklan ile birlegmesinden olugmugtur. Sonra Sibir 
Tatarlannin dilinin formalagmasina, ~ z b e k ,  l r g i z  ve Kazak, Mugay, 
Idil boyu Tatarlan dillerinin de etkisi buyiiktur. Tatar diyalektlerinin 
tarihinin incelendigi hizmetlerde her diyalektin temelinde eski Gpqak 
dilinin oldugu soyleniyor. Tatar diyalektler sisteminin ortak l p p k  
temeli olmasina ragmen, her diyalektin formalagmasina katilan diller 
(Bulgar, Fin-Ugor, Kit, Sarnodey ) ile ortak ozelliklerini de ayinp 
~ikarabiliriz. Tatar diyalektlerinin formalagmasinda turlu dillerin etkisi 
onun gramatik yapisinin, bu sebepten fiiller sisteminin epeyce karma- 
gik olmasina sebep olmugtur. 

Tatar edebi dili ve bagka Turk dillerinden farkli olarak, diya- 
lekt dilindeki gimdiki zaman hikdye fiillerin basit ve birlegik turleri 
kullaniliyor. Tatar diyalekt dilinde kullanilan gimdiki zaman hikdye 
fiillerin agagidaki turleri kullaniliyor: 

Basit yekilli yimdiki zaman hiklye fiiller: -a, -e, -y; -uCan; - 
uqi, -uda, -atigan, -atin .... 

Birle~ik yekilli yimdiki zaman hiklye fiil formalan: -a 
torgan; -ip utlra, -ip yata (yatir). 

Tatar diyalektlerindeki farkliliklar, bu formali fiillerin kulla- 
nilip kullanilmamasina gore belirleniyor. -a, -e, -y formali gimdiki 

zaman hikdye fiiller, Tatar dilinin butun diyalektlerinde kullanildigi 
iqin qekirdek veya oz elementler olarak isimlendiriliyorlar. Ldkin bu 
fiilin tekil 111. kigi eki ile kullanilmasi veya kullanilmamasina gore, 
Tatar diyalektleri birbirinden aynhyor. Kazan Tatarlan diyalektinin 
butun agizlannda da bu fiiller eksiz kullaniliyor (Bala Mektepke bara; 
Goller qe~ek  ata). Bu ozelligiyle bu diyalekt qogu I p q a k  dillerinden 
aynliyor. Miger diyalektinde ise eski Turk dilinde kullanilan turur 
yardimci fiilinden lusalarak olugmug -dir, -dir, -tir, -tir ekiyle bildirili- 
yor (U1 igke baradir; Tigta yangir yavadir). Sibir Tatarlan diyalektinde 
tekil 111. kigi -ti, -t bildirme ekiyle bildiriliyor. 

IQp~ak dillerinin ~oguna  has olan basit formalardan sayilan - 
u ~ a n  (babay yoklarga irte yatuqan); -uda (eniyim kart bulsada bizge 
buliguda) formalan da Kazan Tatarlan diyalekti iqin onemli. 

Birlegik formali -ip utlra (uramnan bir kigi kitip utira), -ip ya- 
ta (ebiler tsay agap yatirlar) fiilleri Sibirya Tatarlan diyalektinin sinif- 
landirma igaretlerinden sayiliyor. 

Bazl Nadir Sozciikler ve &inq Bir Ek ~zer ine  

Eskiden gene1 olarak konar goqer bir hayat tarzi surduren 
Turklerin qok genig bir coaafyaya yayilmasi, onlann ayni oranda 
degigik milletlerle ve dillerle iligki kurmak durumunda kalmasina 
sebep olmugtur. Bagka milletlerle komgu olmak veya bir arada yaga- 
mak dogal olarak sosyal hayatin her alaninda kargilikli etkilegmeyi de 
olugturmugtur. 

~zel l ikle  kultur ve dil alanindaki etkiler zamanla benimsene- 
rek kalici olmug ve bundan dolayi nesilden nesile aktanlagelmigtir. 
Yuzyillar sonra, neyin nereden alindigi uzmanlar tarafindan qogunluk- 
la a~iklanmasina ragmen, eski eserlerde goriilen ve gunumiizde de 
kullanilarak yasamaya devam eden bazi dil unsurlan onumuzde hala 
bir kapali kutu olmayi surdurmektedir. 

Bu bildiride, ozellikle kangik dilli yorelerde ve eserlerde rast- 
lanan bazi nadir sozcukler ile hangi dilden Turk diline geldigi belli 
olmayan ilgine bir ek uzerinde durulacaktir. 



Sivas fii Aazlannda $imdiki Zaman Eki 

Ulkemizin toprak buyukliigu balurmndan ikinci, yerlegim bi- 
rirni sayisi balumindan ise birinci buyiik ili olan Sivas, dogudan batiya 
ve kuzeyden guneye uzanan yollann kesigtigi bir bolgede bulundugu 
iqin tarih boyunca pek qok Turk boyunun ugrak ve yerlegim merkezi 
olmugtur. Bu nedenle Sivas'ta, bagka illerde rastlanamayacak oranda 
agiz farkllllklan goriilmektedir. 

Bildiride, derledigirniz metinlerden qikanlan gimdiki zaman 
eklerinin ilimiz ana ve ara agiz bolgelerine gore dagilim haritalar 
uzerinde sunulacaktir. 

Klnm Tatarcaslndaki Fiillerde Anlam, Zaman ve islev Kaymalan 

Zuhal YUKSEL 

Turkiye Turkqesinde oldugu gibi Kmm Tatarcasinda da fiil- 
ler, qekime girdikten soma kendi mastar manalannin (lulig) yaninda, 
qekim ekleri vasitasiyla belirli zaman ve gahislan da ifade ederler. 

Ancak fiil, kip ve gahis eklerini aldiktan sonra yani kullanim 
alanlna qiktiktan sonra kip ekleri belirlenen zaman ve iglevlerin digin- 
da zaman ve iglevlerde de kullanilarak konugan gahislardan kaynakla- 
nan bir degigiklige ugramaktadir ki, bu durum "gorun@" diye isim- 
lendirilrnigtir. 

I n m  Tatarcasinda bildirme kipleri arasindaki zaman ve iglev 
kaymalan oldugu gibi bildirme kipleri ile tasarlama kipleri arasinda da 
iglev kaymalan olugmaktadir. 

Bu mana ve zaman kaymalanni etkileyen en onemli unsur- 
lardan biri de cumlenin yuklemini etkileyen kelime veya kelime grup- 
lannin varli&dir. Ciimle iqinde kullanilan zarf, yonlendirici, baglama 
edati, unlem gibi gorevleri ustlenen bu kelime veya kelime gruplan, 
zamanlann bagka zamanlar yerine ve degigik iglevlerde kullanim 
sirasinda oldukqa onemli roller ustlenmekte, cumlenin zamani ve 
i~levi  bu sozciiklere gore degigiklik gosterebilmektedir. Aynca bu 
sozciikler, kimi zaman ciimlede zaten var olan ancak zayifligin- 
dan dolayi hissedilmeyen bazi iglevleri de guqlendirip ortaya qikar- 
maktadir. oyle ki kipler, temel gorevlerinin diginda, cumle iqindeki 
bu kelime ve kelime gruplannin yonlendirmesiyle istenen birqok 
duygu ve dugunceyi ifade etmemize imk4n vermektedir. 

Aynca (-DIr) bildirme eki de yuklem gorevinde olan kelime- 
ye eklenerek zaten var olan ancak fazla hissedilmeyen kesinlik, tah- 
min, dilek gibi iglevlerin ortaya qikrnasinda oldukqa etkilidir. 

Kiplerin bagka bir kip yerine kullanilmasi, canli bir varlik 
olan dilin diigunce sistemlerindeki gelivmeye uygun olarak bazi degi- 
giklikleri tabii olarak bunyesinde tegekkiil ettirmesi ve anlatinun mo- 
notonluktan kurtanlarak anlatima zenginlik ve qegitlilik kazandinlma- 
si gibi sebeplerle husule gelmig olmali. 

Eski Uygurlarda Sehir ve Sehrin Boliimlerinin 
Terimleri Haklunda 

Peter ZIEME 

Dogu Turkistan'da 9. asirdan beri yavayan Uygurlar goqebe 
yagayigini vazgeqip gehirlerde yerlevmeye bagladilq. Boylece gehirci- 
lik terirnlerini kullanmak gerekli oldu. Budist bir metinde nirvana'nin 
ve nirvana'ya getiren yolun gehir ve birkaq bolumleriyle kargilagtmlir. 
&dak, kanm, tam, kay, kidi, kant, uluH vs. gibi terimleri Turk dilleri- 
nin arka planinda qozumlemek bildirimin bir hedefidir. 

"Baylamak, Almak, Yapmak" Birer Yardimcl Fiil midir? 

Hazma ZULFIKAR 

Turkqede et-, 01-, kzl-, eyle- bilinen ve gramerlerimizde yer 
alan birer yardimci fiildir. ~zel l ikle  dogu ve bat1 dillerinden giren isim 
soylu kelimelerin qekirnini saglar. Ancak bu yardimci fiillerin gore- 
vinde son donemlerde yapmak ve almak fiilleri de kullanilmaktadir. 
Bunlann yani sira baglamak fiili de tarihi donemlerde bu tur yardimci 
fiil durumunda kullanilmi~tir. 

Bildiri soz konusu fiiller orneklere dayali olarak ele alinacak, 
iglevleri, cumleye kattigi anlamlan degerlendirilerek ve gramerlerimi- 
ze bu yolda bir katki saglanacaktir. 
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