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XVI.-XVIII. YÜZYIL ESKİ TATAR EDEBÎ DİLİNİN 
KARMAŞIKLIK NEDENİNİN TARİHÎ-KÜLTÜREL DURUMU

HİSAMOVA, F. M./ХИСАМОВА, Ф. М.
R. F. TATARİSTAN/R. F. TATARSTAN/Р. Ф. ТАТАРСТАН

ABSTRACT

1. Ancient Tatar literary language of the XVIth-XVIIth centuries originates 
from Golden horde-Horesm literary language of the XIIIth-XIVth centuries. The 
latter goes back to more ancient literary language –karahanid– uigur language 
(the Xth-XIIth centuries).

2. Though the fact of existence of common literary traditions during                    
pre-national period of development of Turkic literary languages is indisputable, 
the question of studying both separate cycles of written records (monuments) and 
history of specific literary tradition in connection with general language situation 
of certain region is raised.

3. Some researchers consider extreme promiscuity of pre-national writing 
literary language as the result of its development in conditions of absence of the 
common cultural organizing centre and nationhood. (Usmanov, M. A.)

4. Regional Tatar literary language of the XVIth-XVIIIth centuries separated 
from Golden Horde-Kipchack literary language remained relatively stable during 
the time of its functioning. Promiscuity, variations of Tatar language noted by 
some researchers is concerned to its traditional part, i.e. reflection of structural 
traits of ancient and old Turkic languages of various periods in written literary 
language.

5. The influence of classic languages on regional literary languages can be of two 
kinds – “connection by inheritance” and “connection by influence” (Trubetsckoy, 
N. S.). Connection by inheritance with Golden horde literary language and more 
ancient written traditions is observed during the time of functioning of old Tatar 
language especially in various written records (monuments) of the end of the 
XVIth the first part of the XVIIth centuries.

6. Oguz traits start becoming more apparent in written literary language in 
the XVIIth-XVIIIth centuries, as Ckorsh, F. E. stated. This connection with Oguz 
literary tradition can be qualified as adaptability of literary language, so as 
“connection by influence” with simultaneously functioning literary tradition.
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Araştırmacıların ortak fikirlerine göre, İdil boyu Türklerinin edebi dilî (Eski 
Tatar edebî dili), doğrudan doğruya Altın Orda (Cuçi Ulusu) ve XIII.-XIV. yy. 
Memlük Mısır’ı edebi dilinden kaynaklanmaktadır. Hem ülkemizde, hem de 
ülkemiz dışındaki Türkoloji çalışmalarında Orta Türkçe devrinde görülen Türk 
edebi dillerinin gelişim dönemi için çeşitli terimler kullanılmaktadır: Altın Orda, 
Harezm veya Kıpçak-Oğuz edebî dili (Necip, 1975> B.1., 4); Harezm-Türk edebî 
dili (Tenişev, 1979> 81); Harezm-Altın Orda edebi dili (Zayaçkovskiy, 1967>  
84) v.s.

Söz konusu dönemin ihtişamlı tarihi, kültürü ve dili E. Necip’in bu bölge 
anıtlarını inceleyen çalışmalarında en doğru şekilde yansıtılmıştır.

Bilindiği üzere Cuçi Ulusu’nun toprakları çok genişti ve Altın Orda’nın 
birkaç kültür merkezi vardı. Bu kültür merkezlerinden biri, Orta Asya’daki Türk 
(Karahanlı-Uygur) yazı kültürünü koruyan Kuzey Harezm-Sirderya nehrinin alt 
bölgeleri, diğeri de XII.-XIII. yüzyılda İdil’in alt bölgelerindeki Saray (Necip; 
1975: B. 1, 16) şehridir. XIV. yüzyıldan itibaren yeni bir kültür merkezi ortaya 
çıkmıştır, Mısır. Araştırmacıların, özellikle E. Necip’in fikrine göre, ‘Bugünkü 
Mısır topraklarında Altın Orda karmaşık Kıpçak-Oğuz yazı dili gelişmesini 
devam ettirmiş’ (aynı yerde). Kültür merkezlerinden bir diğeri de İdil Boyu Bolgar 
Devleti, sonraki dönemde Kazan Hanlığı’dır. Çeşitli etnik oluşumuyla (çeşitli 
Türk kabilelerinin karışması, lehçe üstü ağızların ve dilin edebi varyantlarının 
oluşması vs.) Moğol fetihlerinden sonra önem kazanan bu kültür merkezi İdil’in 
alt bölgeleri ve Memlûk Mısırı’ndan ayrı olarak, Altın Orda kültürüne paralel 
bir yazılı edebî geleneğe sahipti (Faseev, 1976: 172; Hakimzyanov, 1983: 6-7). 
Bu topraklarda XIII. yüzyılın.’ın üçte birinde karmaşık, fakat geleneksel edebî 
dilde Kul Ali’nin Kıssa-i Yusuf eseri yazılmıştı. Kesikbaş Kitabı, Bedavam 
gibi bu tür eserlerin meydana gelmesini araştırmacılar aynı topraklara ait 
olmalarına bağlamaktadır. Bolgar kökenli Mahmud bin Ali’nin Saray’da yazdığı                   
Nehc-ül-Faradis kitabı da aynı sıradadır. Edebî dilin daha eski varyantında 
epigrafik anıtlar yazılmıştır. 

Kazan Hanlığı dönemi (XV.-XVI. yy.), bütün bir Tatar halkının oluşum 
dönemidir. Aynı dönemde Bolgar ve Kıpçak kabileleri lehçelerinin birleşmesi 
ile Tatar konuşma dili oluşuyor (Zelyey, 1977: 105). Tatar dilinin bu dönemini 
nitelerken araştırmacıların çoğu, tümhalk Tatar konuşma dilinin temelinin ilk 
olarak İdil boyu Bolgar Devleti’nde atıldığını söylüyor (Zakiyev, 1977: 103; 
Hakimzyanov, 1985: 80 vs.). Bu sebeple Tatar  araştırmacılarının aşağıdaki 
fikirleri dikkat çekicidir: İdil boyu Bolgar Devletinde uluslararası konuşma 
aracı olarak Geneltürk tipindeki lehçe üstü koyne kullanılmış ve bölgesel yazılı 
edebî dilin ilk varyantı “Genel Bolgar Yazı Dili, temelde Karahanlı-Uygur, sonra 
da Harezm-Türk Edebî dili etkisi altında oluşmuş” (Hakimzyanov, 1983: 19; 
Zakiyev, 1987: 120).
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Sonraki dönemlerle ilgili XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra, bilindiği 
üzere, bu dönemde tarihî-siyasi ve kültürel dil durumu aniden değişmiştir. 
Araştırmacılar arasında bununla ilgili millet öncesi yazılı edebî dilin devletçilik 
ve tam bir kültür-düzenleme merkezi olmadan gelişimi sonucu olarak fazla 
“karmaşıklığı” ve “uslüp alacalığı” hakkında değişik fikirler ortaya atılmaktadır 
(M. A. Usmanov).

Bilindiği üzere, Kazan Hanlığı dönemi uzun sürmemiştir (XV. yüzyılın 
30-40’lı yıllarından 1552 yılına kadar). Kazan Hanlığı’nın çöküşünden sonra 
tarih belgelerine göre, derin toplumsal ve siyasi değişimler yaşanmış: Tatar 
halkının devletçiliği yitirilmiş, çeşitli yollarla feodalların hüküm süren katmanı 
yitirilmiş, diğer eğitimli katman – Müslüman ruhanileri de şiddete uğramış, şehir 
medeniyetinin gelişimi durdurulmuştur (Bununla ilgili bakınız: Usmanov, 1972: 
79-84). Buna bağlı olarak söz konusu sosyal-tarihî durumda bölgesel edebî dil de 
düzenli bir gelişimi devam ettirememiştir. Bununla ilgili M. A. Usmanov diyor 
ki, ‘feodal devlet gibi merkezin gelişmesini sağlayan, biçimi olmayan edebî dil 
XVI. yüzyılı ikinci yarısından XX. yüzyılın başına kadar anarşik şekilde dıştan 
gelen çeşitli etkiler altında gelişmiştir. Bu yüzden Eski Tatar edebî dilinin üslûp 
açısından alacalığı belli koşulların tarihî ürünüdür.’

Bizim tarafımızdan özel olarak bu dönemin resmî yazı dili örneğinde        
XVI.-XVIII. yy. Eski Tatar edebî dilinin en aktif varyantlarının görev nitelikleri 
incelendi.

Resmi yazı anıtlarının üslup açısından incelenmesi ve sistemli detaylı bir 
linguistik araştırma, bütün değişimleri kayıtlamada, karmaşıklık sorununu 
çözmede konkre bir biçimde incelemeye yardım etti. Altın Orda-Kıpçak edebî 
dilinden kök alan XVI.-XVIII. yüzyıla ait bölgesel Tatar edebî dili görevini 
görme dönemi süresinde temel sistemi içinde stabilize bir durumda bulunmuş, 
onun lehçeler temelini de Tatar halk söyleyiş şekilleri teşkil etmiştir. Bu yüzden 
resmi kullanım çerçevesinde o dönemde her yerde “Tatar yazısı”, “Tatar dili” 
adını taşımış. 

Araştırmacıların belirlediği karmaşıklık, XVI.-XVIII. yüzyıldaki Tatar dilinin 
varyantlılığı tamamen geleneksel niteliğe, yani çeşitli dönemlerdeki birincil ve 
eski Türk dillerine özgü yapı özelliklerinin yazılı edebî dilde yansımasına aittir. 
Araştırmacılara, özellikle Rus dil bilimcisi Nikolay Trubetskoy’un fikrine göre, 
klasik dillerin bölgesel yazı dillere olan etkisi, iki taraflı bir niteliğe sahiptir. 
Bunlar: “kalıtımlı ilişki” ve “etkiyle ilgili ilişki”dir (Bkz.: Trubetskoy, 1927: 78).

Yukarıda belirlediğimize göre XVI.-XVIII. yy. Eski Tatar edebî dili, ilk 
olarak XIII-XIV. yüzyılın Altın Orda-Harezm edebî dilinden, ikinci olarak da, 
daha eski Karahanlı-Uygur edebî dilinden (X.-XII. yy.) kaynaklanmaktadır. Eski 
Tatar edebî dili, geleneksel katmanında miras olarak hem Karahanlı-Uygur, hem 
de Altın Orda edebî dillerinin arkaik özelliklerini benimsemiştir. Dil kullanımı 
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alanlarından bizim incelediğimiz resmi uslûpla ilgili olarak, onun Altın Orda-
Harezm edebî dili aracılığıyla Eski Uygur yazı geleneklerine ait olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Yapısal açıdan bu arkaik özellikler: kelime sonunda k, g seslerinin bulunması 
(олуг [oluг] ‘yüce’, мђхəббəтлек [mehebbetlik], hoş); ayrılma halinin -dın, 
-din şekillerinde, fiil şekillerinin de -gay/-gey,-galı/-geli, -guday (-güdey) ol 
vs. kullanılması (ил булуб торгайсыз [il bulub torгaysız] “sulhta yaşanız”, 
килгњдəй булсалар [kilgüdey bulsalar] gelirlerse vs.).

XVII. yy. sonu XVIII. yy. başından itibaren resmi yazıların bazılarında 
Oğuz nitelikleri iyice gözükmeye başlıyor. Bunu kendi zamanında F.E. Korş 
da söylemişti (Bkz.: Korş, 1893: 7). Bunlar: isim çekimlerinde Oğuzcaya ait 
hal eklerini kullanma; -ur,/-ür,/-yur,/-yür (isteyürse [istiyorsun], biyuyuruz 
[emrederiz]), -mış,/-miş, -acak,/-ecek (-açak,/-eçek) fiil çekimlerinin, emir 
kipinde de -a/-e şeklinin (bilesiz [bilin], emîr idesiz [emredin]) vs. aktifleşmesi. 
Yukarıda belirtildiği gibi, bu Oğuzca özellikler, Tatar resmi yazısına onun İran-
Azerbaycan bölgesinde kullanıldığından dolayı yapay bir şekilde benimsetildi. 
Oğuz edebî gelenekleriyle bu ilişkiyi edebî dilin sentezlemesi, hem de paralel 
şekilde kullanımda olan yakın kardeş edebî geleneğin “etkisiyle ilgili ilişki” 
olarak nitelendirebiliriz. Oğuzca özellikler, sadece İran-Rus yazışmaları belgeleri 
döneminde değil, diğer dönemlerde de ayrıca Rus-Kazak, Rus-Orta Asya 
ilişkilerinde gözükmektedir. Bu özelliklerin bazıları ise (örneğin gelecek zamanın 
-acak/-ecek şeklini kullanma) Tatarcada iyice yerleşiyor. 

Yaklaşık olarak XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Tatar edebî dilinde 
Çağatay edebî geleneklerinin etkisi yansımaya başlıyor. Bunlar arasında iyelik 
çekimini alan isimlerin durum eklerini aldığında kaynaşma -n sesinin düşmesi 
(углыйга “oğla”, углыйдин “oğuldan”) gibi o yazı geleneğine ait bazı yapı 
elemanlarının içerilmesi; -ub/-üb şekilli subjektif geçmiş zamanın aktifleşmesi; 
buharlık (Buharalı), hivalık (Hivalı) görevindeki -lık/-lik yapım ekleridir. Bu 
olayda biz doğrudan doğruya diğer edebî geleneklerin etkisini görmekteyiz. Bu 
etki Orta Asya bölgesinde Rus devletinin Doğu siyasetini aktifleştirme nedeni 
dolayısıyla sosyal-siyasi faktörlere bağlıdır. Bu “yabancı özellikler”in edebî dilin 
daha eski geleneksel (kalıtımlı) özelliklerine katmanlar oluşturması ve bu nedenle 
onun “karmaşıklık” ve “uslüp alacılığını” güçlendirmesi de muhtemeldir.

İncelediğimiz dönem Tatar edebî dilinin çeşitli varyantlarda uygulanılmasına 
rağmen kendi bölgesel özelliklerini korumasını ve XVI.-XVIII. yy. boyunca 
XIX.- yy. sonu XX. yy. başındaki yeni Güney Türk etkisine kadar kendi temel 
sistemini düzgün bir şekilde sağlayabilmesini bir kez daha vurgulamak lazım.
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