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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA KULLANILAN
TÜRKÇE VE YOZLAŞAN BİR DEĞER OLARAK
DİL ÜZERİNE
EROL, Gülbuğ
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
Kitle iletişim araçları halkın kültürel ve toplumsal değerlerini, insanoğlunun
sahip olduğu başlıca değeri, yani kullandığı dili etkileme gücü yönünden en
güçlü kaynak durumundadır. Bu güç bir bütün olarak ele alınmasını gerektiren
değerleri olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Kitle iletişim araçları
içinde bulundukları toplumlarda köklü davranış ve tutum değişikliklerine
yol açarlar; bazı günlük davranışları, tüketim alışkanlıklarını, etik ve estetik
değerleri etkilemektedirler. Değerler, kültür, bireysel ve toplumsal kimlikler
kitle iletişim araçları vasıtasıyla her gün yeniden harmanlanmaktadır çünkü
kitle iletişim araçlarından hergün insanlara yaşamlarını hangi değerler üzerine
kurmaları gerektiği söylenmekte; kitle iletişim araçları hergün iyi-kötü, doğruyanlış üzerine yeni değerler sunmaktadır. Öte yandan, kitle iletişim araçlarında
kullanılan Türkçenin gün geçtikçe ölçünlü dil kurallarından ayrı nitelikler
sergilemeye başladığı bilinmektedir.
Dil sosyal olguların en önemli göstergelerinden biridir. Anlamın toplum
tarafından kurgulandığını, dilin de kurgulanan anlamları yansıtan bir araç
olduğunu belirten dilbilimcilere göre her dilsel metin o toplumun politik, kültürel
ve tarihsel yapılanmasının getirdiği bilinci yansıtır. Bu medya metinlerine yansır.
İletiler dil yolu ile aktarılır. Kitle iletişim araçlarının bireye ulaşma yolu dilsel
anlatımdır. Yazılı medyada dilin aktarımı yazı ile, görsel medyada ses ile olur.
Dil, toplumsal ve sistematik bir olgu olarak, bir iletişim biçimidir ve geniş
toplumsal simgesel düzenin bir parçasıdır. Ancak, dil ve ideolojik sistem birbiri ile
etkileşen, birbirini oluşturan bir döngü içinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle, dil
incelemelerinde toplumsal, toplum incelemelerinde de dilsel ögelerin vazgeçilmez
önemi vardır. İdeolojiler bütününden oluşan simgesel düzen kendini dil yolu ile
ifade etmekte, böylece dilin kullanımı ile oluşan söylemin çözümlenmesi sonucu
bu toplumsal simgesel düzenin ayrıntılarına varılabilmektedir. Bireyi imgesel
evreninden koparıp, simgesel düzeni benimsemeye koşullayan güç ilişkileri,
değerler, ideolojiler, kimlik tanımlamaları gibi çeşitli toplumsal olguların dilsel
kurgulamalar yoluyla yansıması belirlenebilmektedir.
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı her toplumda belirli zaman aralıkları
ile sorgulanan kitle iletişim araçlarında kullanılan dili ele almak, kültüre ve
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kültürel değerlere olan etkisini incelemek ve sözkonusu olguyu kitle iletişimi
ile ilişkilendirmeye çalışmaktır. Bu anlamda kitle iletişim araçlarında kullanılan
dilin kültürü ve kültürel değerleri nasıl ve ne ölçülerde etkilediği televizyon
ortamından alınacak örneklerle açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dil, ölçünlü dil kullanımı, medya, televizyonda
kullanılan dil, toplum.
ABSTRACT
Mass media is the main source for affecting the cultural and social values, one
of which is the language they use. This power affects positively or negatively
the values that must be taken into consideration as a whole. Mass media in the
culture makes important changes in the behavior and in the acts of people; affects
consuming patterns, and ethical and aesthetic values. Values, culture, individual
and social identities because mass media each day tells people o which values
they must take into consideration; each day mass media presents new values
on good and bad, right and wrong. On the other hand it is well known that the
Turkish language used in mass media shows some peculiarities.
Language is one of the most important signs of social facts. To linguists who
say that meaning is constructed within and by a society and language is a tool to
reflect those meanings, each linguistic text also reflects that society’s political,
cultural and historical consciousness, which is reflected on media. Messages
transfer by languages. The way used by mass media to reach people is to use the
language. The transfer of language in printed media is the written language; in
visual media is the spoken one. As a systematic and social phenomenon language
is a means of communication and is a part of the symbolic social regularity. And
language and the ideological system are in accordance with each other. Thus it
is essential to refer social facts while studying language and in turn one must
refer back to language while studying society. So symbolic regularity reflects
itself by the use of language thus as a result of analyzing the discourse that is
made by language it is possible to arrive at a conclusion on the cues of that
symbolic regularity. The relationships of power that separate people from their
mental images, values, cultural definitions of the identities and alike concepts can
be defined by studying language. Within this context the main aim of this study
is to handle the use of language in mass media, to analyze its effect on culture
and cultural values, and to get a reply on the relation between language and mass
media. How and to what extent the language used in mass media affect culture
and cultural values are explained by examples taken from mass media.
Key Words: Language, the use of grammatically well formed language,
media, the language used in media, society.
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GİRİŞ
Bu çalışmanın başlangıç tarihi Mayıs 2006’dır. Mayıs 2006’da bir sosyal
sorumluluk kampanyası başlatılarak dilinizden utanmayın sloganıyla Türkçe’nin
korunması ve geliştirilmesi için adım atıldı. TRT ve yazılı basın özel yayıncılık
öncesinde Türkçe’yi kurallarına uygun kullanmakta ve sunucular, yazarlar
kullandıkları Türkçe ile başarı kazanmışlardı. Ancak 1990’lı yılların başında
özel yayıncılık ile Türkçe’nin kirletildiği, bir yozlaşma sürecine zorla sokulduğu
ve kültür ile birlikte yozlaşan Türkçe’yi güzel ve kurallarına uygun bir biçimde
kullanma, en azından kitle iletişim araçlarından yayma sorunu gündeme hakim
olmuştu. Özel televizyon yayıncılığının 1992 yılında başladığı düşünülürse 2006
yılının ortalarında konunun yine gündeme gelmesi önemini yitirmediğine ve
yaşanmış olan gerçekliğin halihazırda düzelmediğine işaret etmektedir.
Kuşkusuz radyo, televizyon, gazete ve dergi çalışanlarının ana dilleri
Türkçe’dir. Anadil doğuştan kazanılan ve eğitim ile doruk noktasına çıkan bir
yetidir. Elbette ki Türkiye geniş bir coğrafyadır ve eğitim bu coğrafyaya göre
değişmektedir. Sözgelimi ilköğretim zorunlu olmakla birlikte bu eğitimin içeriği
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde farklı, Doğu Karadeniz’de farklı ve İstanbul’da
hatta aynı ilde bir semtten diğerine; bir özel okul ile devlet okulu arasında
bile farklılık göstermektedir. Ancak okutulan temel kitap itibariyle standart
sağlanmaktadır.
Bu bağlamada Türkiye’nin çeşitli yerlerinde doğup, eğitimini tamamlayan
daha sonra yayıncılık mesleğini seçerek kamuoyu karşısına çıkan iletişimciler
kullandıkları Türkçe ile ya takdir edilmekte ya da dil bilgisi kurallarına uymadığı
ve bu tutumuyla kitleleri etkilediği için en önemli değerlerden biri olan dili
yozlaştırma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı için eleştirilmektedir.
Türk televizyonlarında kullanılan Türkçe’nin dinleyiciler tarafından nasıl
algılandığını saptamak, bu dildeki ölçünlü dil kurallarından sapmaların niteliğini
belirlemek için bir anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ileride kitle iletişim
araçlarında bilfiil görev alacak İletişim Fakültesi öğrencilerine uygulanmıştır.
Çağdaş dilbilimsel bulguların bir şekilde medya çalışanlarına sunulması hiç
olmazsa sapmaların yoğunluğunun azaltmada etkili olabileceği kanıtlanması
gereken bir olasılıktır. Televizyon kanallarında görülen dil sapmalarının tek nedeni
üzerine çalışma ve çözüm önerisi getirmek akademisyenlerin görevlerindendir.
Nitekim bu çalışmada Türkçede gözlemlenen değişimlerin niteliği saptandıktan
ve bunların kaynağı belirlendikten sonra bu sapmaların nasıl önlenebileceği ve
eksikliklerin nasıl giderileceği tartışılacak ve etkili öneriler getirilecektir.
1. Kitle İletişimi
Etkinin aktarılmasında görülen çeşitli ortamlara etkileşim araçları denir.
Etkileşim araçları iletişim araçlarından daha kapsamlı olup iletişimsizliği de
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içerir ve toplumsal ilişkilerin tümünde rastlanan en genel etki araçlarını kapsar.
Toplumun etki gücünün bireylere duyurulması için tarih boyunca çok çeşitli
etkileşim araçları kullanılmıştır; bunların temelinde dil yatar. Dil tüm etkileşim
ve iletişim süreçlerinin başlangıcı ve de ürünüdür. Tüm iletişim araçları dili
kullanır, kullanmak zorundadır. Dil hem kitle iletişim araçlarının hem de insan
topluluklarının en önemli iletişim aracıdır. Dil ve iletişim olmasaydı belirli bir
etkileşim alanı ve insan davranışlarını oluşturan kültürel ortam olmazdı (İsen ve
Batmaz, 2002: 170-171).
Çağımıza damgasını vuran iletişim olgusu, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de önemini korumaktadır. İletişimin bir türü olan kitle iletişimi
teknolojik gelişimle birlikte her geçen gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Kitle
iletişiminin gücü ve etkinliği özgür iletişim ortamını da ekilemektedir. İletişim
mesaj gönderme gibi basitliğin çok ötesindedir. İletişim bilinç kontrolünden
geçerek düşünce ve davranışları yönetme değildir. İletişim söylenen söz, yazılan
yazı, uygun duruş, radyodaki program, gazetedeki haber, reklam, internetteki
arama motoru, kutudaki posta, sinema ve televizyondaki hareketli resim
değildir. (Erdoğan, 2002) Az önce bahsettiklerimizle elde edilen, sürdürülen,
üretilen,üretilmesine yardım edilen; kısaca insanın her an ve her yerde kendini
üretme faaliyetidir.
Bu üretim ile var olan bölüşüm koşulları,egemenlik ve mücadelesiyle birlikte
yeniden üretilir.Üretilen ve belli ellerde toplanan şeylerin kullanım için dağılımı,
üretildiği yerde ve ötesine taşınması ve kullanıma sunulması vardır. Kullanıma
sunulanın alınması ve kullanılması ve böylece bunların üretim gereksinimi ve
koşullarını yeniden yaratması vardır. Bu üretim tarzı ilişkileri de yeniden üretir.
Bu bilinçle üretim açıklanır, meşrulaştırılır ve karşıtlıklar getirilir.
İnsanoğlunun varoluşundan itibaren iletişim insan hayatının çok önemli bir
yönü olmuştur. İnsanların büyük bir toplum içinde ve toplumu oluşturan diğer
alt gruplarda yaşamaları, onları ve sosyal grupları birbirleri ile sürekli ilişkilere
zorlar ve böylece her insan grubu sosyal ilişkilerin bir tür şebekesi olarak ortaya
çıkar
Bu ilişkiler ancak iletişim yoluyla gerçekleştirilebilir. Diğer yandan her insan
topluluğu bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek, göreneklerden ve insan
toplumunun bir üyesi olarak elde ettiği birçok yetenekten bir kültüre sahiptir.
Toplumun bireyleri bu kültürü sosyalleşme yoluyla kazanırlar. Sosyalleşmenin
sağlanması için kişiler ve gruplar arasında iletişim zorunludur. Yani iletişim
toplumların yaşamasını sağlayan zorunlu bir süreçtir.
İletişim Nedir? sorusunu maddeleyerek cevaplayalım.
● Günümüzde iletişim her şeyin dahil edildiği bir kavram olmuştur.
● İletişim bilgi, fikir, duygu ve düşüncelerin işaretler yolu ile aktarılmasıdır.
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● İletişim bilgi üretme, iletme, algılama sürecidir.
● İletişim toplumun temelini oluşturan bir sistem; örgütlü ve sistemli yapının
düzenli işleyişini sağlayan bir araç; bireysel davranışları etkileyen bir
teknik; sosyal süreç açısından zorunlu bir bilim ve sosyal uyum için bir
sanattır.
● İletişim kaynak ile hedef arasındaki ileti alış-verişidir.
● İletişim bir anlam iletme çabasıdır.
● Anlam veya mesaj iletme kişi ve/veya gruplar arasında olabilir.
● İletişim insanların duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarının sözlü
ve/veya yazılı olarak iletilmesidir.
● 1948 yılında Laswell iletişimi tarif etmek için « Kim, kime, hangi kanaldan,
neyi söylüyor, sonuçta hangi etkiler oluşuyor?» sorusunu sormaktaydı.
Bu soru cümlesi iletişimin gerçekleşmesi için gerekli olan bütün ögeleri
barındırmaktadır. İletişimin kaynağı, alıcısı, gönderilen mesaj,mesajın
nasıl gönderildiği ve cevaptan oluşan bu ögeler bugün iletişim için aynen
geçerlidir.
Toplumun tümünün veya önemli bir kısmının alıcı konumda olduğu yani
kitlelere yönelik iletişime kitle iletişimi denmektedir. Belli başlı kitle iletişim
araçları gazete, kitap, radyo, TV, sinema, çeşitli dergiler, afişler ve internettir. Bu
ortamlar çok geniş bir kitle tarafından takip edildiği için etkileme güçleri yüksektir.
Kitle iletişim araçları haber ve diğer formatları ile dünyanın her tarafındaki
insanları yönlendirmektedirler. Çok sayıdaki insan gerek boş vakitlerini geçirmek
gerekse bilgi edinmek için medyaya yönelmektedir. Yayınların uzak mesafelere
ulaşması kültürel sorunlara, medyada konuşan insanların da ölçünlü dil kurlarına
uymamaları dilin yozlaşmasına yol açmaktadır.
2. Dil ve Dilin Özellikleri
İnsan, konuşan, düşünen ve değer üreten olması ile insandır. İnsan ile ilgili
her tür yapıp-etme toplum içinde fikir ve duyguların iletilmesinden doğmuştur.
İletişim çok geniş bir anlamda mesaj alış verişidir. İletişim mesajlar aracılığıyla
gerçekleştirilen sosyal bir etkileşimdir. İletişim denince de akla ilk dil gelir.
Türkçede ‘dil’ dendiği zaman iki değişik nesne ve anlam akla gelir: Tat alma
organı, beş duyudan biri olan dil ve iletişim aracı olan ‘dil’. Pek çok batı ve doğu
dilinde de dil için iki farklı kelime bulunduğu görülür.
Dil ile duygu ve düşünceler, mesajlar aktarılır. İletişim bağlamında dil
bir anlam taşıyıcısıdır. Anlam iletişimin anahtarı, iletişim sürecinin odak
noktasıdır (Bingöl, 1999: 147). İnsanların söylenenleri anlaması ve dilsel
üretimde bulunması kavramlar arasındaki ilişkileri görmesi, böylece saydam
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bir biçimde düşünebilmesi ile olanaklıdır. İletişim açısından dildeki sözcüklerin
belirginleştirilmesi ve tanımlanması önem taşımaktadır. Bu bağlamda dilbilim
bilimsel dayanak sağlayarak iletişim kopukluğunu gidermeye ve ölçünlü dil
kullanmaya olanak sağlamaktadır (İmer,1999; 41). İnsanlar ancak dil bilgisi
kurallarına uyarlarsa aralarına anlaşma sağlanır. Chomsky bunun için sadece dil
bilgisi kurallarına uymanın yeterli olmadığını söyleyerek sözdizimsel açıdan dil
bilgisi kurallarına uygun fakat anlamsız cümleler de kurulabileceğini söyleyerek
ünlü örneğini verir: Renksiz yeşil fikirler öfkeyle uyumaktalar. Bu durumda
etkin bir iletişim için hem kelimelerin telaffuz kurallarına uyulmalı, hem doğru
kelimeler doğru yerlerinde kullanılmalı hem de sözdizim kurallarına uyulmalıdır.
Genel tanımlara göre dil, bir insan topluluğunun aralarında anlaşma sağlama,
iletişim kurmak üzere yerleşik dizgeleri kullanmasıdır. Bir başka deyişle dil,
insanların konuşma organları tarafından üretilen değişken ve sesli sembollerin
iletişim kurmak amacıyla bir sistem dahilinde kullanılmasıdır. Bu anlamda dili
bir sistem olarak tanımlayan ilk düşünür İsveçli dilbilimci Saussure’dür.
Antik çağlardan beri dil üzerine çalışmalar yapılmıştır, kültür dil aracılığı ile
incelenmiştir. Bağımsız bir disiplin olarak dilbilimi Ferdinand de Saussure 20.
yy. başında kurmuştur.
Dilbilim dilin bilimsel olarak incelenmesi olarak tanımlanır. Dilbilim, genel
olarak dil olgusunun, özellikle doğal dillerin incelenmesi için kuramlar ve olgular
dizgesi oluşturur. Bu yüzden dilbilim bir bilimdir. 1950’lerden sonra pilot-bilim
rolü üstlenen dilbilim beşeri bilimler içinde ayrıcalıklı bir yer kazanmıştır. Bugün
budunbilim, toplumbilim, ruhbilim ve iletişim dilbilimin yöntem ve terimcesinden
büyük ve önemli ölçüde yararlanmaktadırlar. Dilbilimin temel görevi dilin
betimlemesini yapmaktır. Bu betimleme kuralcılıktan uzaktır ve tam olarak
olguların gözlemlemesine dayanmaktadır. Bu anlamda dilbilim matematiksel bir
bilim dalıdır. Bir nesnesi, bir alanı ve bir yöntemi vardır.
Bir dilbilimci dilin genel bir kesiti olan kitle iletişim dili ve dilin öğretilmesi
konularıyla ilgilenir. Günlük iletişim dili, reklam dili, bilim dili gibi dilin belirli
kesitlerini yansıtır (Kocaman,1999; 59). Kitle iletişim araçları çok geniş kitlelere
ve günün her saati ulaştığı için yayınlar okul kadar eğitici olmaktadır. Yeni
değerlerin yerleşmesine zemin hazırlamaktadır. Elektronik iletişim her gün ve
her saat insanoğluna yaşamlarını hangi değerler üzerine kurmaları gerektiğini
durmaksızın söylemektedir. Sözgelimi, yaklaşık 1,5 saat boyunca seyrettiğiniz
mafya dizisi size adaleti kendi başınıza sağlamanız gerektiği, kavgada kazanmanın
erdem olduğu ve şiddeti hoş görme mesajlarını veriyor. Şiddet gösterme,
başkaldırma adaletten, merhametten ve anlayıştan üstün tutuluyor. Bu mesajları
patronuna kızmış bir erkek, komşusu ile tartışmış bir kadın, çok çeşitli kesimden
öğrencilerle birlikte okuyan bir çocuk aynı anda alıyorlar. Bunun iki saatlik bir
film olması mesajların iki saat boyunca kim bilir kaç kez tekrarlanacağına işaret
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etmektedir. Büyük bir gerçeklikle hazırlanmış dizinin veya filmin hemen ardından
hala bir şeyi elde etmek için anlayışın kavgaya üstün geleceğini söylenebilir mi?
Ya da popüler, hit şarkıları çalan bir radyo istasyonunu gün boyu dinlediğinizi
farz edelim. En son çıkan hit günde en az dört kez çalınırsa sözleri ister istemez
zihninize yerleşecek, şarkının mesajı zihinlere kolaylıkla kazınacaktır.
Belki kişisel doğru ve yanlışlarımız medyadan bu kadar etkilenerek
belirlenmez kısa vadede etkili olabilecek mesajlar uzun vadede silinebilir ancak
sürekli olarak birbirine benzer dizi, film, şarkı, türkü gibi olgularla medya
aracılığı ile tekrarlanırsa o mesajın çok etkili olacağı ve kamuoyuna yön vereceği
açıktır. Bu durum tartışılmaya değer endişeleri beraberinde getirmiştir. Sözgelimi
insanlar ne kadar çok reklam seyrederse, TV izlenme saati artarsa televizyon
içeriğindeki şiddet unsurlarının o kadar çok arttığı iddia edilmektedir. Bir toplum
olarak değerlerimiz radyoda çalınan şarkı sözlerinden, filmlerdeki kahramanların
konuşma biçiminden etkilenmektedir. Zaman zaman hayret bişi, aloo, canım
beni, ne alaka, naapıcanız?, gidek gibi dil yanlışları popüler olmakta ve herkes
tarafından kullanılmaktadır. İletişim araçlarının teknolojiye paralel gelişimi ve
çeşitlenmesi eski bir bilim dalı olan etiği gündeme getirmiştir.
Devingen dizgeler arasındaki her türlü iletişimi ve denetimi sağlayan biçimsel
dizgelere en geniş anlamıyla dil denir. Dil, canlılarla canlılar, canlılarla canlı
sayılabilecek varlıklar, makineler ve cansızlar arasındaki iletişimi sağlayan
açların temel ve genel adıdır.
Çağdaş dilbilimin kurucusu F. Saussure dilin bir dizge olduğunu söyler. Dil bir
ilişkiler ağıdır. Dil birimlerinin tek başlarına anlamları yoktur; onlar ancak belli
bir kesitteki ilişkiler sonucu anlamlarını kazanırlar. Sözgelimi telefon sözcüğünün
bundan 20-30 yıl önceki ile şimdiki anlam ayrımlarını anlamak gereklidir.
Kocaman, dilde üç temel bileşen bulunduğunu, bunların ses, yapı ve anlam
olduğunu, öyleyse kitle iletişim araçlarının dilinin incelenmesinde bu üç bileşenin
dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Türkçe için ses düzleminde en önemli
özellik ünlü uyumudur: Birbirini takip eden hecelerdeki art ve ön ünlü dizgeleri.
Türkçe sözcükler için bu durum bir sorun yaratmazken kitap, televizyon gibi
yabancı kökenli sözcükleri kullanırken dikkatli olmayı gerektirir. Bu durum
elektronik yayıncılıkta en çok vurgu yanlışlarına neden olur. İkinci olarak ses
düzeni açısından ezgi yanlışlarından bahsedilebilir: Türkçe’de olumlu cümleler
alçalan, sorular yükselen ezgiyle biter.
Yapı açısından bakıldığında cümle kuruluş biçiminin çok esnek olduğu
söylenebilir:
● Çocuk okula gitti.
● Çocuk gitti okula.
● Okula çocuk gitti.
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● Okula gitti çocuk.
● Gitti okula çocuk.
● Gitti çocuk okula.
Hepsi de dil bilgisi kurallarına uygundur.
Anlam düzleminde Kocaman dilde en çok sözcüklerin yerli yerinde
kullanılmamasının dikkat çektiğini söyler. Bu noktada dilin ideolojik kullanımı
da söz konusudur.
●
●
●
●
●
●
●
●

Bize gidek! (Kocaman, 62)
Gel bu oyları bölmeyek! (Seçmene)
Sana kaç defa söyledim, sıraya gir! (Kocaman, 62)
Seni kaç defa uyardım, sıraya gir!
Canım! Ne tatlı bir kedi! (Kocaman, 62)
Bu mesajı bir an önce forwardlayalım.
Ne kadar erkencisin! (Randevusuna 1 saat geç gelen birine)
Ahmet Batıkent’te oturuyor, Mine Konutkent’te, Dinçer de diken üstünde
(Doğan, 1996: 85).

Yukarıdaki tümceler düz anlamın ötesinde lehçe, toplumsal rol, kişilik
özellikleri, cinsiyet ve bağlama ilişkin bilgiler ediniyoruz.Kocaman, sözcüklerin
etkisel anlamlarının etkili olmasına şu örnekleri verir:
●
●
●
●

O henüz bir çocuk!
Büyük adamdır O!
Dil konusunda yararlı bir konuşma yaptı.
Dil konusunda herkese ders verdi.

Bu örnekler de düz ve toplumsal anlam dışında kişinin bir olaya karşı
tutumunu da belirtmektedir. Hatta vurgu ve tonlama ile etkisel anlam sağlanabilir
(Kocaman 62).
Austin, Searle ve Grice dil toplumsal bir eylemdir diyerek bir tümce
ürettiğimizde bunun sadece dil bilgisi yapısı sergileyen bir sözce / tümce değil,
aynı zamanda işlevsel değeri olan bir edim olduğunu söylerler. ‘TRT nesnel
haber sunar.’ denildiğinde hem bir tümce üretmiş oluyoruz hem de yükümlülük
edimini gerçekleştiriyoruz. ‘Zamlar kapıda’ diyen sunucu uyarı edimini de yerine
getirmektedir.
Görüldüğü gibi dil toplumsal davranışlardan biridir ve ortak kültürü, kimlikleri
etkiler. Dil insan tasarımını anlatabilme yeteneğidir (İsen ve Batmaz, 2002: 173).
Dil bir simgedir; bir üretim etkinliğinin sonucudur. Ancak zamanla bu üretim
etkinliğini biçimlendirme anlamında bir özellik kazanmıştır. O hâlde toplumsal
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yaşam ve dil birbirlerini etkiler. Yaşam karmaşıklaştıkça veya basitleştikçe dil
de ona göre değişir. Dil, aktardığı her ne ise onu etkiler ve biçimlendirir (Childe
1978’den Akt.: İsen ve Batmaz 2002: 174).
3. Dil Edinimi ve Eğitimi
Dilbilim, dilleri araştıran, inceleyen, bu dillerle ilgili kurallara varmayı
amaçlayan, yöntemler geliştiren ve olanı olduğu biçimde gösteren –olması
gerekeni değil– bir bilim dalıdır. Yani buyurucu değil, belirleyicidir. Dilbilimciler
dilleri karşılaştırır, bir dildeki ifade gücünü arttırmanın yollarını gösterir. Bir dili
öğreten kimse, dil öğreticisi, dilin benimsenmiş kurallarını belletir ve uygulatır.
Bu noktada dil öğreticisi için olan o değil, olması gereken önemlidir.
Dilbilim konusunda bilgisi olmayan dil öğreticileri görevlerini tam anlamıyla
yerine getiremezler çünkü, ancak dilbilim sayesinde dilin ögeleri, unsurları birer
şekil olmaktan çıkar ve bir düzen içinde anlam taşıyan yapılar olurlar.
Türkiye’deki eğitim sistemi de bilgi yığdırmaya yatkın görünmektedir. Bu
nedenle öğretici ve eğitmen yetiştiren, özellikle dil eğitimi verecek kişilerin dili
tanıyıp anlamaları ve öğretebilmeleri için üniversitelerde dilbilim derslerinin
okutulması iyi bir çözüm olarak görülmektedir.
Bir ülkenin radyo ve televizyonları sadece meslekî yayın ilkelerine uymakla
yükümlü değildirler; yayında oldukları ülkenin dilini kusursuz ve yanlışsız
olarak kullanmakla da yükümlüdürler. Anadilin öğrenilme yeri önce aile sonra
okullardır. Ancak son on yılda medyanın bu konudaki işlevi her kurumun önüne
geçmiştir. Bu anlamda medya geniş halk kitlelerine seslendiği için dili açık ve
anlaşılır bir şekilde kullanmak zorundadır (Ercilasun, 1999: 31).
3.1. Anadil Edinimi
Psikodilbilim çalışmaları anadil ediniminin bilinçaltı vasıtasıyla gerçekleşen
bir olgu olduğunu ortaya çıkartmıştır. Fromkin’in de belirttiği gibi beyinsel
işlevleri yerinde olan ve normal toplumsallaşma ortamında bulunan iki yaşına
gelmiş her çocuk içinde bulunduğu ortamda sözlü iletişimde bulunur. Söz konusu
normal, olağan ortam bozulmadığı sürece çocuklar anadillerinin tüm temel
yapılarını ve kullanım alanlarını öğrenir. Sanıldığının aksine çocuk ortamda
konuşulan dili öğrenir, sözgelimi Çinli bir çocuk İngiliz ana-baba tarafından
yetiştiriliyor ise Çinli olmasına rağmen İngilizce konuşur.
4-5 yaşlarında bir çocuk, yetişkinler gibi anadilinde soru sorabilir; olumlu ve
olumsuz cümleler kurabilir; gerçek ve gerçekdışı bilgiler aktarabilir; bir konu
hakkında düşüncelerini söyleyebilir. Bunları yaparken kullandığı dil yapıları,
anadilin dil bilgisi yapılarıyla yani sesbilim, biçimbilim, sözdizim ve anlambilim
yapıları ile uyumludur. Çocuk bu alanlara ilişkin bilgileri içselleştirmiştir ve
ileriki yaşlarda sözcük dağarcığını genişletecek, anadilin kullanımında etkin
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olan uygunluk koşullarına duyarlılığını geliştirecek hatta dil bilgisine ilişkin ilk
kuralları öğrenecektir (Bloom, 1972 ve Brown, 1973).
3.2. Anadil Öğretimi
Anadil olarak Türkçe eğitiminin içeriğini, yöntemini ve yaklaşımlarını
saptamak amacıyla ilköğretim (1.-8. sınıflar) kurumlarında kullanılan Türkçe
ders kitabı ve ek kitabı incelenmiştir. Bu kitaplara, çalışma kapsamında dil
sapmalarını giderici nitelikte olup olmadığını saptamak üzere bakılmıştır. Bu
noktadaki varsayım ilkokullardaki Türkçe kitaplarının anadil eğitimi yöntemi
ve yaklaşımları açısından yeterli düzeyde oldukları; yetişkinlerde görülen dil
sapmalarının kaynağının anadil öğretiminden farklı nedenlere dayandığıdır.
İncelenen kitaplarda saptanan anadil eğitimine ilişkin yaklaşım özelliklerini
maddeler hâlinde aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. Yaklaşım tümdengelimdir. Yani genelden özele doğru gidiş vardır. Çocuk
tarafından içselleştirilmiş bir olgu olan dile üst düzey bir inceleme ile yaklaşılıp
tanımlar ve genellemeler öğrencilere kurallar şeklinde öğretilmektedir.
2. Dil bilgisi ulamlarının tanımları geleneksel bir yaklaşım içinde,
anlambilimsel özellikleriyle verilmekte ve bu ulamların yapısal özellikleri hiç
durulmamaktadır.
3. Türkçe’nin sesbilgisi, vurgu ve ezgi düzeni üzerinde durulmamakta; yöresel
şive ve lehçe farkları standart Türkçe’ye dönüştürülmemektedir.
4. Türkçe’nin kendi içinde kural dışı biçimlerine değinilmemektedir.
5. Dil bilgisi kuralları kuramsal bir listeleme biçiminde öğretilmektedir.
Öğrencilere dilin kendi özellikleri öğretilmemektedir.
6. Öğrencilerden dil bilgisi kurallarını anlayıp özümsemeleri ve inceleme
sonucunda kuralları kendi başlarına ortaya çıkarmaları hedeflenmiştir ancak
bunu yaparken adların sesbilimsel özellikleri üzerinde durulmamaktadır.
7. Türkçede vurgunun genellikle son hecede olduğu ancak yer belirten adlarda
vurgunun ilk hecede olduğuna dikkat çekilmemiştir. Ses yapısı açısından birbirine
benzeyen, ancak birinci seslemdeki ünlünün kısa/uzun olması bakımından
farklı olan hakem/hâkim, rakip/takip gibi sözcüklerin özelliklerine hiç
değinilmemiştir. Bu yaklaşım anadilin içselleşmiş bir olgu olması gerçeğine ters
düşmektedir. Bu nedenle Türkçe kitabındaki yaklaşım dil bilgisi kurallarının
soyut bir anlatımı olmaktadır ve öğrenci içselleştirilmiş dil olgusunu bilinç
düzeyine çıkartamamaktadır; öğrendikleri dil üzerine bir dizi kuralın ezberine
dayanmaktadır (Şentürk, Emine ve Nazmi Şentürk, 1992).
4. Radyo ve Televizyonlarda Görülen Dil Sapmaları
Standart dil kavramı söyleyiş biçimleri ve dil yapılarıyla ilgilidir. Bir dili
doğru ve güzel kullanmanın ilk şartı, standart dışında kalan söyleyiş biçimi
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ve dil yapılarından kaçınmaktır. Kelimler doğru yerde ve doğru anlamlarıyla
kullanılmalıdır. Ölçü anlaşılabilir olmaktır (Ercilasun, 31).
Ülkemizde kitle iletişim araçlarında, özellikle televizyonda kullanılan
Türkçe’nin gün geçtikçe ölçünlü dil kurallarından ayrı nitelikler sergilemeye
başladığı bilinmektedir. Özel yayıncılığın başlangıcıyla birlikte alınan önemler
ne tam anlamıyla medya dünyasında geçerlilik kazanabilmekte ne de medya
mensupları arasında ciddiyetle benimsenmektedir. Yabancı sözcüklerin
kullanımı rahatsız edici sıklığa erişmiş, yabancı kaynaklı yayınlardan yapılan
özensiz çeviriler sonucu çok sayıda yabancı deyiş biçimi günlük konuşma diline
yerleşmiştir. Bu durum dil olgusuna duyarlı bir çok kişi tarafından özel yayıncılığın
başlatılmasının yaklaşık onbeş yıl ardından tekrar dile getirilmektedir.
İleri sürülen bir başka görüş Türkçe’de gözlemlenen değişimin bir yozlaşma
sürecini başlatmış olduğudur. Dilde yozlaşma kavramı, dilde görülen değişimlerdir
ve sözkonusu değişim üzerine kişisel tutum ve yargıları belirtmektedir.
Dil dinamiktir, sürekli bir değişim içindedir ve bu değişimin önüne
geçilemez. (Saussure, 1916; Bloomfield, 1933 ve Chomsky, 1965) Dilbilimciler
gözlemledikleri olguları betimlerler; değer yargısı belirtmezler (Nasr, 1978). Bu
nedenle, bu çalışmada yer alan olgular dil yanlışları olarak değil, dil sapmaları
olarak nitelendirilmiştir. Gözlemlenen ve örneklenen sapmaların Türkçe’nin
çağcıllaşma süreci içinde değerlendirilmesi gerektiği görüşü savunulmuştur
(İmer, 1999).
İnsanların söylenenleri anlaması ve dilsel üretimde bulunması kavramlar
arasındaki ilişkileri görmesi, böylece saydam bir biçimde düşünebilmesi
ile olanaklıdır. İletişim açısından dildeki sözcüklerin belirginleştirilmesi ve
tanımlanması önem taşımaktadır. Bu bağlamda dilbilim bilimsel dayanak
sağlayarak iletişim kopukluğunu gidermeye ve ölçünlü dil kullanmaya olanak
sağlamaktadır (İmer, 41).
4.1. Medya ve Dil
Medyanın toplumdaki işlevleri belli zaman aralıkları ile sorgulanır çünkü
kitle iletişim araçları verilen mesajlar yığınsaldır, toplumun tamamına yakın bir
kesimine ulaşır. İletiler dil ile aktarılır. Dolayısıyla medyanın bireye ulaşma yolu
dilsel (ve görüntüsel) anlatımdır. Farklı kitle iletişim araçlarında dilin kullanımı
farklılık gösterir. Sözgelimi yazılı basında kullanılan dil yazı ile aktarılır; radyoda
insan sesi ile.
Mutlu, günümüzde siyasal problematiğin, iktidar sahiplerinin ve bunlar
arasındaki ilişkilerin değişmesi dil alanındaki tartışmaların niteliğini de
değiştirmiştir. Toplumsal değişme pratikleri dil patriğine de müdahale eder.
Değişen yaşam koşullarına, değişen ilişki örüntülerine, yapılaşımlarına, fikirlere,
anlayışlara, ideolojilere, başkalaşımlara zorlar, ama sonuçta bu düzeydeki
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değişmenin sınırlarını ve koşullarını dilsel sistem belirler. Bu nedenle dil pratiğini
ve dil sistemini bir görmek ve söyleyiş bozukluklarını ve yabancı kelimelerin
kullanılmasını dilin yozlaşması olarak tanımlamak politik bir tavrın belirimidir
(Mutlu, 1999: 133-137).
Toplumsal dilbilim, bir dilin jargon, lehçe, ağız, argo gibi alt dallara
bölündüğünü bu bölünmenin o toplumun coğrafi, demografik, etnik
farklılaşmasından kaynaklandığını söyler. Bu nedenle, Mutlu değişen dil
davranışlarını değerlendirirken tek bir ölçütten ‘anlama’dan bahseder.
Türkiye’deki dil tartışmalarını iç ve dış dinamikler olarak ikiye ayrılır. Dış
dinamikler küreselleşmenin etkisiyle, yabancı kelimelerin özellikle İngilizce
kelimelerin Türkçe kelimelerin yerine geçmesi, bir başka deyişle yabancı
unsurların dile yerleşmesidir. Dil düşünce ve kültür arasındaki sıkı ilişki
düşünülecek olursa bu kaygı vericidir (Mutlu, 141). Bu politik ve ideolojik bir
sorundur. İç dinamikler ise ölçünlü dil kullanılmaması ile ilgilidir. Dil bilgisi
kurallarına uymayan tümce üretimi, özne-tümleç ve yüklem yanlışları ile
sözcüklerin yanlış kullanımı iddialarıdır. Bunun en önemli nedeni de 1990’lı
yıllarla başlayan tecimsel yayıncılıktır (Mutlu, 142-143).
Bu dinamiklerin birlikteliği sonucu Türkçe’nin ses düzeni de dil bilgisi yapısı
da deforme olmuştur. Tecimsel yayınların başlamasından bu yana geçen sürede
de ölçünlü dil kullanımı adına fazla yol alınamamıştır. Yayıncılıkta kullanılan dil
bir amaç değil, araçtır. Ancak onun da bir ölçütü vardır, olmalıdır. Dilin yapısına,
sözcüklerin seçimine, dil bilgisine, noktalama kurallarına, bunların yazıya ve
söze dökümüne karar verecek olan kimdir?
İletişimcidir. İletişimci, diline hakim olandır. Dilini iyi kullanandır. İletişimci
kitle iletişim aracının türüne göre iletişimde bulunan gazete veya televizyon
muhabiri, köşe yazarı, ekrana çıkan program sunucusu, haber spikeri, yarışma
sunan showmen, dizide oynayan oyuncu, senaryoyu yazan senarist vb.dir.
Toplumsal değişimin, kültürün gelişiminin yansıması dilde görülüyor ise
iletişimcinin dili kullanması çelişki yaratmakta ve tartışmalara yol açmıştır.
Ayrıca tecimsel medyanın ne yayıncılığa ilişkin etik kurallar ne de dil konusunda
belirgin anlayışları yoktur. Bazı kitle iletişim araçları belli bir ideoloji taşıyarak
yayın yapıyorsa, o ideolojinin benimsediği dili kullanır. Bunun haricinde dil
iletişimcinin sorumluluğundadır.
Medya kendi başına bir eğitim aracı değildir, ancak eğitici özelliği vardır. Bu
nedenle, ölçünlü dil kullanılmalıdır. Medya için en önemli unsur olan rating yani
izlenme oranı nasıl ki her biçimi ve içeriği belirliyorsa benzer şekilde dil de hedef
kitlenin özelliklerine uygun olarak seçilmelidir. Kısa cümleler kullanılmalı ve
gereksiz yere konuşulmamalıdır. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri doğru
uygulanmalıdır. Türk dili ezgisine uygun kullanılmalıdır.
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5. Çalışma
Televizyon kanallarındaki dil sapmalarının niteliğini ve izleyicilerin bunlara
duyarlılığını belirleyebilmek için yapılan çalışmada 20 lise öğrencisi, (Antalya
il sınırları içinde), 54 hazırlık okulu öğrencisi, 33 İletişim Fakültesi 1. Sınıf
öğrencisi, 21 İletişim Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi, 39 İletişim Fakültesi 3. Sınıf
öğrencisi ve 44 İletişim Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 221
Akdeniz Üniversitesi öğrencisine anket verilmiştir. Çalışmadaki 6. denek grubu
diğer olarak adlandırılmıştır ve bu grup Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri ve
idari memurları olmak üzere 25 kişidir. Böylece ankete katılan denek sayısı 236
olarak ortaya çıkmıştır.
Tablolarda a harfi lise, b harfi hazırlık okulu, c harfi 1. Sınıf, d harfi 2. Sınıf,
e harfi 3. Sınıf, f harfi 4. Sınıf ve g harfi diğer denek grubunu yansıtmak üzere
kullanılmıştır.
Tablo 1: Kullanılan Türkçenin Rahatsız Edip Etmediği
(Soru: Televizyonlarda kullanılan Türkçe sizi rahatsız ediyor mu?)
A
B
C
D
E
F
G

Hiç
0
8
1
5
2
0
0

Bazen
12
18
9
6
17
5
0

Sık sık
8
28
23
10
20
39
25

Tablodan da görüleceği gibi, katılımcılardan 153 kişi ekranlarda duydukları
Türkçe’den sık sık rahatsız olduklarını (bir başka deyişle katılanların % 64’ü);
67 kişi bazen rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir (% 28). Geriye kalan azınlık
(% 6.7) – 16 kişi ise televizyonlarda kullanılan Türkçe’den rahatsız olmaktadır.
Lise ve İletişim 4. sınıf öğrencileri ile personelin cevaplarına bakılacak olursa
Türkçeden rahatsız olmuyorum diyen olamamıştır, hele İletişim personeli 25
kişi olarak ankete katılmışlardır ve 25’i de sık sık rahatsız olduklarını ifade
etmişlerdir. Hangi harf ile ifade edilirse edilsin herkes sık sık ile Türkçeden
rahatsız olduklarını ifade etmişleridir.
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Tablo 2: Kullandığı Türkçe ile En Çok Rahatsız Eden TV
(Soru 2: Kullandığı Türkçe ile sizi en çok rahatsız eden TV Kanalı hangisidir?)
ATV
Kral TV
Flash TV
Kanal D
Beyan etmedi
Show TV
Hepsi
Star
NUMBER 1
Samanyolu
TGRT
TV 5
Kanal 7

44
40
38
35
19
18
17
14
3
2
2
2
2

Rating’i en yüksek televizyon kanallarından bir olan ATV bu çalışmada dili
en çok rahatsız eden kanal olarak tespit edilmiştir. Dilin ölçünlü kurallardan
saptığı kanal olarak belirlenmiştir. Çünkü popüler yarışma programları ve
diziler ağırlıklı olarak bu kanalda yayınlanmaktadır. Daha sonra evinden ayrı ve
yurtlarda yaşayan öğrenciler tarafından en çok izlenen kanal olan Türkçe sözlü
müzik kanallarından KRAL tespit edilmiş ve Vjlerinin, sunucularının çok fazla
yabancı sözcük kullandıkları, söyleyiş bozuklukları yaptıkları, özne-tümleçyüklem hatası yaptıkları ve kelimeleri cümle içinde yerli yerinde kullanmadıkları
not edilmiş ve bu tüm sunucuları kapsayacak şekilde yanıtlanmıştır.
Tablo 3: Dili En Çok Rahatsız Eden Tür
(Soru 3: Daha çok hangi tür programlar sizi rahatsız ediyor?)
YARIŞMA
EĞLENCE
MÜZİK
HABER
DİZİ
HEPSİ
TALKSHOW
SPOR
DİNÎ
FİLM

118
47
34
10
9
7
6
2
2
1

Tablo 4: Kullandığı Türkçe ile En Çok Rahatsız Eden Program
(Soru 4: kullandığı Türkçe ile en çok rahatsız eden program hangisidir?)
YA ŞUNDADIR YA BUNDA
KRAL TV Sunucuları
AVRUPA YAKASI

68
43
35

583

Anketin yapıldığı tarihte Ya Şundadır Ya Bunda Mehmet Ali Erbil’in sunduğu
bir yarışma programıydı. Programda sunucu konukları ile sohbet ederken Türkçeyi
doğru kullanmadığı gerekçesiyle ankete katılan 236 kişiden 68’i tarafından not
edilmiştir. Program daha sonra canlı yayında sunucunun ihlal ettiği iddia edilen
bir etik kuraldan ötürü yayından kaldırılmıştı.
43 kişi de az önce belirtildiği gibi sunucuların ölçünlü dil kurallarından
uzaklaştığını ifade etmişleridir.
Bugün de yayında olan Avrupa Yakası o dönemde dizide ABD’de eğitim
almış, şımarık zengin kızı Selin’in konuşma tarzından ötürü 35 kişi tarafından
not edilmiştir. Tipi gereği Türkçe kullanamamış ancak konuşma tarzı özellikle
gençler arasında bir ara çok popüler olmuştu. Zaman zaman argoya kaçan oha
falan odum, buhran aabi Burhan yerine-, seslerdeki yanlışlar, vurgu hataları
gibi pek çok olumsuz özelliği kendinde toplamış bir tip olarak Selin hem ilgiyle
izlenmiş hem de eleştirilmişti.
Tablo 5: Günlük TV İzleme Süresi
(Soru 5: Günde kaç saat TV izliyorsunuz?)
LİSE

10

HAZIRLIK

10-15

1.SINIF

10-12

2.SINIF

8-10

3.SINIF

5

4.SINIF

5 saatten az

PERSONEL

4-8

Ankete göre lise çağındaki gençler televizyonu daha çok seyretmekteler.
Ancak Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler de günde yaklaşık olarak 10-15 saat
arasında TV izlemekteler. Bunu yurtta kalmalarına bağlı olarak ele almakta fayda
vardır. Yine 1. sınıf öğrencilerinin de adaptasyon sorunlarının devam ettiği ve
bir geçiş döneminde oldukları düşünülerek fazla TV izledikleri iddia edilebilir.
2. sınıftan itibaren İletişim Fakültesi öğrencilerinin hem medyaya ve değerlere
karşı duyarlılıkları artmakta bu yüzden daha az TV izlemekte hem de ağırlaşan
dersler yüzünden TV izlemeye çok fazla zaman bulamamaktalar. Personel ise
Türk toplumunda vasati bir insandan çok daha az süreyle TV izlemektedirler.
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Tablo 6: En Çok İzlenen Program Türleri
(Soru 6: En çok hangi tür programları izliyorsunuz?)
Haber

59

Talk-Show

34

Spor

25

Film

23

Belgesel

17

Müzik

17

Eğlence

16

Yarışma

15

Magazin

13

Dizi

10

Diğer

7

İletişim öğrencisi olmanın verdiği sorumlulukla en çok haber programları
izleniyor çünkü derslerde de haberler sıklıkla konu ediliyor, haberlerden örnekler
veriliyor. Ankete katılanlar talk-show, spor ve film izlemeyi tercih ettiklerini
ifade etmişlerdir. 17 kişi de belgesel izlediğini ifade etmiştir. Tablı televizyon
kültürü açısından sevindirici görünmektedir çünkü özellikle öğrenciler seviyeli
programları izlemektedirler.
Tablo 7: Aksatmadan Seyredilen Programları
(Soru 7: Aksatmadan seyrettiğiniz TV Programlarını yazar mısınız?)
Kurtlar Vadisi
5N1K
Beyaz Show

80
54
50

Dizide: 1. Kurtlar Vadisi, 2. Aliye, 3. Avrupa Yakası
Yarışmada: 1. Kim 500 bin İster, 2. Pasaparola not edilmiştir.
Veriler gençlerin yakın tarihin kurgusuna ve habere önem verdiğini açıkça
ortaya koymuştur çünkü 236 kişiden 80 oy alan ve yakın geçmişimizde yaşanan
Susurluk kazasının iç yüzünü dramatize eden Kurtlar Vadisi en çok seyredilen
tür içinde dizi 10 oy almasına rağmen birinci olmuştur. 5 N 1K’nın sunucusu
Cüneyt Özdemir ölçünlü dil kullanan bir gazetecidir ve haberi işleyiş tarzıyla da
yumuşak, renkli ve akıcıdır. Aktüel bir eğlence programı olan Beyaz Show da 4
kişi gibi az bir farkla üçüncü sırada yer almıştır.
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Tablo 8: En Çok Seyredilen Tv Kanalı
(Soru 8: En çok seyrettiğiniz TV Kanalını yazar mısınız?)
Kanal D
NTV
CNBC-E
Show TV
ATV
TRT 1
Discovery
Kral TV
Power Türk

48
42
32
30
40
17
10
9
8

Bu veriler NTV ve CNBC-E tematik kanalların izlendiğini göstermektedir.
Bu kanallar yayıncılık anlayışları açısından eğlence türüne yer vermediği için
yayınları daha bilgilendiricidir.
Tablo 9: Tespit Edilen Dil Yanlışları
(Soru 9: tespit ettiğiniz dil yanlışlarını yazar mısınız?)
İngilizce Sözcük kullanımı

200

Telaffuz yanlışları

230

Kelimelerin cümlede yanlış kullanılması

154

Ankete katılanlar birden fazla yanıt vererek en çok Türkçeye dâhil edilen
yabancı kelimelerden, telaffuz hatalarından ve kelimelerin bir cümle içinde yerli
yerinde kullanılmamasından dolayı rahatsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir.
Ancak 2006 Mayıs ayından itibaren Aksoy, 1990’da yer alan dil sapmaları
çerçevesinde bazı tespitlerde bulunuldu.
Çalışmamızda ikinci olarak Antalya il sınırları içinde yayın yapan ulusal ve
yerel kanalların değişik türde programları izlenmiş ve bunlarda gözlemlenen dil
sapmaları kaydedilmiştir. Bu sapmaların çoğunlukla
● Yabancı sözcük kullanımı (e-mail, IMF ay em ef VIP vi ay pi) (yapımcı ve
yayıncı yerine DJ, VJ)
● Söyleyiş biçimi (gereksiz uzatmalar: defile, alfabe, kelime, azami, nisan,
vaka, şekili, RTÜĞÜN, Irağa, hukuğa, ayıp etmekàayıbetmek, naapıyosun,
ööle işte, ritimi)
● Deyimler ve kalıplaşmış ifadeler (sunucu bir deyim kullanıyor ve doğru da
kullanıyor ama, bağlam yanlış vakit geçsin diye, süre dolsun diye yerli yersiz
konuşuyor)
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● Kelimelerin yeri ve anlamları
● Türk harfleri (show, fax, www…com.tr, …@.. com’dan bana mail atabilirsiniz.)
● Yapıları yanlış olan sözcükler(onun bu programa katılabilmemesi için hiçbir
neden yok)
● Birbirleriyle karıştırılan sözcükler (sunucu öngörü yerine özgüven diyor,
bağlı yerine bağımlı vb.)
● Okuma-yazma-söyleme yanlışları (develüasyon-devalüasyon, röpörtaj-röportaj, müzük-müzik, Azarbaycan-Azerbaycan, mütevazi-mütevazı, deprasyon-depresyon)
● Yazım yanlışları (bu da yazılı medyada görülmesine rağmen altyazılarda ^
kullanılmaması hala-kar gibi, mı soru ekinin bitişik yazılması)
● Yanlış anlamla kullanılan sözcükler (Erdoğan haberi öğrenince şok oldu,
şok haber, şok sözcüğü bir durumu gösterir, addır. Sıfat biçimi şoke olmak,
şoke etmektir. Fiil hali şoka sokmaktır.)
● Gereksiz sözcükler ( yaa, işte, üüfff)
● Yinelemeler (ilginize, alakanıza)
● Gereksiz yardımcı ekler (vergisel reform, içsel faktörler ve dışsal)
● Çelişen sözler (herhâlde albüm 1990!larda çıktı zannedersem, bizce bu parçayı bir numaraya taşıyan bu şeker klip olsa gerek, aşağı yukarı üç ay önce
piayasalara giren…)
● Tamlama yanlışları (Dışişleri eski bakanı)
● Özne yanlışları (Bu klip yurtdışında çekildi ve çok da para harcandı.)
● Tümleç yanlışları
● Yüklem yanlışları
● Kelimelerin yanlış yerde kullanılması ( Gitti yaaa şarkı bi anda.)
● Çeviri kokan sözler (kendine iyi bak, ba baay, nonstop eğlence devam ediyo,
flaş haber)
● Bozuk anlatımlar (dikkati sağlamak, size iii ki doğdun yaptık.)
● Atasözlerinde yanlışlar: Eldeki kuş, havada uçandan iyidir. Bu İngilizce’den
gelme bir deyiştir. Elindekinin kıymetini bil veya sahip olduğunla yetin, demek daha doğru olabilir.
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alanlarında olduğu görülmüştür. Dilbilime dayanarak bir dilin kullanılmasında
temiz, kirli, güzel, çirkin gibi yakıştırmalar yapılamaz çünkü dilbilim yanlışı
düzeltmeye çalışmaz ve doğru için saptamalar yapmaz. Bir dilin aşırılığa
kaçmadan kullanılmasını dilbilim açısından açıklamak zordur (İmer, 45-46).
Bu örneklerin sayısı arttırılabilir. Ne var ki, televizyon kanallarındaki dil
sapmalarının niteliğini ortaya çıkartmak açısından yukarıdaki örnekler yeterlidir.
Dil sapmaları yalnızca yabancı sözcüklerin kullanılması ve vurgu ile sınırlı
değildir. İkinci olarak sunucu olarak televizyonlarda çalışan insanların yaptıkları
dil sapmaları idareciler ve akademisyenler tarafından da dikkate alınmıyor
olmalıdır ki, mutlak düzelme yolunda adımlar atılmamaktadır. Bu durum dikkate
alınmamanın ötesinde akıllara kitle iletişim araçlarında görülen dil sapmalarının
fark edilmediği sorusunu da getirmektedir. Her iki durum da dil sapmalarının
kaynağının anadilin yapısının yeterince öğrenilmediği ve bireylerde anadil
yapısının bilinçli bir düzeye getirilmemiş olduğuna işaret etmektedir.
SONUÇ
Dil, insanoğlunun sahip olduğu belki de en önemli değerdir. Dil konusundaki
tartışmalar ideolojiktir, çünkü dil toplumsal bir yapıdır. Dil üzerine yapılan
tartışmalar milat öncesine dayanır. Babil Kulesi söylencesine göre, insanı yaratan
diğer insanların gücünü kırmak için onların her birini farklı bir dile mahkûm eder.
Platon dili, dili kullananın niyetini aktarmasındaki özsel bir araç olarak tanımlar.
Mutlu bu ki örneği dil ile toplum arasındaki ilişkiyi açıklamak için verir ve ekler
‘dil toplumsal var oluşumuzun biçim, içerik ve tarzını şekillendiren bir etkendir.’
(Mutlu, 134).
İsen ve Batmaz, topluluk hâlinde yaşayabilme ve bu yaşayışı tasarımsal
düzeyde yeniden kurabilme yeteneğinin koşulu olarak gelişkin beyin yapısından
bahsederler. İnsanlar ancak böyle bir tür düşünce organına sahip olduktan sonra
dilde var olan sözcükleri üretmişler ve ortak anlamlar içeren simgeler üzerinde
kurulu bir dil yaratabilmişlerdir (İsen ve Batmaz, 171). Ortak anlamlar dilin
ölçünlü kullanımı açısından son derece önemlidir çünkü ortak anlam iletişim
kurar. Barthes’a göre dil, hem toplumsal bir kurumdur hem de bir değerler
dizgesidir. Toplumsal bir kurum olarak dil, hiçbir biçimde edim değildir; birey
dili ne tek başına yaratabilir ne de değiştirebilir. Dil özü bakımından toplumsal
bir sözleşmedir. İletişim sağlayabilmek için dile tümüyle uymak gerekir (Barthes
1969’dan Akt.: İsen ve Batmaz, 2002: 172).
Ercilasun’a göre Türkçeyi en iyi şekilde kullanmak sadece mesleki bir
sorumluluk değil; milli bir görevdir. Ölçünlü dil, bir dilsel toplulukta belgelerüstü
bir anlaşma aracı olarak tanınan ve benimsenen ve kurumlaşan dildir. Dili en iyi
şekilde, en güzel şekilde kullanmak hem yazı hem de konuşma dilinde ölçünlü
dilin yapılarına uygun normları kullanmak gerekmektedir.
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Sadece konuşmak adına konuşmamalı, boğaz dokuz boğum misali düşünerek
ve tartarak konuşulmalıdır. Bu anlamda lise ve üniversitelerde yalnızca Türkçe
dil bilgisi dersleri verilmemeli, sözlü kompozisyon dersleri ile de öğrencilerin
Türkçe’ye hakim olmaları sağlanmalıdır. Zaman zaman sosyal sorumluluk
kampanyaları ile gündeme getirilen yozlaşan veya yitip giden değerlerimizin
yeniden kazanımları veya toplumun daha geniş bir kesimi tarafından
benimsenmeleri için kitle iletişim araçları yani medya payına düşen görevi yerine
getirmelidir.
Mağara resimlerinden uydular arası iletişime, avcı-toplayıcı, mistik toplum
yapısından modern tekno-kültüre geçişi yaşayan günümüz postmodern
dünyasında sürekli ve hızlı bir iletişim akışı yaşanmaktadır. Öyle bir iletişim
ortamında yaşıyoruz ki toplumsal, siyasal ve kültürel davranışlarımız temelinden
etkileniyor, değerlerimiz erozyona uğruyor, içinde yaşadığımız dünya gittikçe
daralıyor. Artık kendi ülkemizin coğrafyası ile sınırlı değiliz, bu yüzden birbirine
benzemeyen kültürlerle ilişki kurmak zorundayız. Elektronik medyanın en etkin
silahı olan imge ve sözcük bombardımanı altında ezilen gösteri toplumu bireyi
ise her gün ve her saat yaşamını hangi değerler üzerine kurması gerektiğinin
bilinçaltına yerleştirilmesini uysallıkla kabul etmekte; değerler karmaşasına
neden olan bu kaos içinde en büyük hasara maruz kalan değerler artık uçsuzbucaksız bir coğrafyanın,uluslararası söylemde adı küreselleşme olan bir
egemenin, egemen güçleri tarafından dayatılmaktadır. Modern kültür endüstrisi
bireyleri adeta yadsımakta,onların benliklerini çalmakta ve bunu da elektronik
medya aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bireyin değerlerinin erozyona
uğramasının tek sorumlusu belki başka televizyon olmak üzere elektronik medya
değildir ama en etkin kitle iletişim aracı olma kapasitesiyle görsel-işitsel erişimin
günümüzde kazandığı ivme yalnız iletişim bilimcileri değil; sosyolog, antropolog
ve psikologlardan oluşan tüm toplumbilimcileri, aydınları, düşünürleri ve bazı
akademisyenleri kaygılandırmaktadır. Meya, durmaksızın yeni doğrular, yeni
güzeller, yeni iyiler üretmektedir. Etik ve estetik referansların yokluğu insanlığı
sanata karşı duyarsızlaşmaktadır. Sayısız kanal ve sayısız formattaki programlar
her türlü kitsch unsur ve ürünler dışında estetik ölçütler içeren sanat ürünlerine ilgi
göstermemekteler. Fransız düşünür Baudrillard estetik kodlardaki belirsizliğin,
estetik zevk ve yargıya ilişkin hassas terazinin kayboluşunu vurgulayarak medya,
bilgi-işlem ve video teknikleri sayesinde herkesin fiilen yaratıcı olduğu kanısına
varmıştır. Artık her şeyin bir estetik referansa başvurmadan teknolojinin marifetiyle
ve kolaylıkla estetize edilebildiği günümüzde etik ve estetik standartları korumak
çok güçleşmiştir. Benzer şekilde değerlerimizi ve düşünce yapımızın bir parçası
olan dilimizi de. Medyanın çeşitli adlar altında sunduğu bu değerler amalgamı,
elektrik kültürünü baştacı ederek kitsch unsurları yaşamın her alanına sokmakta
ancak bu da değerlerimizde yozlaşmaya yol açmaktadır (Erol, 2006).
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Bu sebeple kitlelere seslenen medya yayıncılık anlayışını gözden geçirerek
özellikle yayınlardan daha çok etkilenen gençlerin izlediği programlarda ölçünlü
dil kurallarına uyulmasını sağlamalı, onları yanlış bir biçimde konuşmaya
özendirmemelidir. Medya elbette ki salt bir eğitim aracı değildir ancak verilen
eğitime denk olmalı ve verilen dil eğitimine ters düşmemelidir. Tüm medya
çalışanları ve tüm eğitimciler Türkçe’nin kullanımı konusunda medyaya destek
olmalıdırlar.
“Bir ulusun ilerlemesi her şeyden önce o ulusun bireylerinin ilerlemesine
bağlıdır. Bireylerin potansiyelini geliştirmeyen ve şevkini kamçılamayan
yönetimler ekonomik, siyasal veya kültürel hiçbir alanda gelişemezler.
Gelişmemiş ülkelerin çoğunun temel sorunu, doğal kaynakların kıtlığı değil,
insan kaynaklarının kıtlığıdır. Bu yüzden ilerlemek isteyen uluslar önce insan
kaynaklarını geliştirmeye yönelmelidirler. Bu, eğitim ile gerçekleşir. Eğitim
de bireylerine kalkınma maksadıyla faydalı bilgi ve beceriler kazandırmalıdır.
Bir ulusun fertlerinin umutlu oluşu, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı oluşu
toplumsal kalkınmanın önde gelen koşuludur.” Bu sözler ünlü iletişim sosyologu
Frederick Harbison’a aittir. Bu sonuca da kalkınma çabası içinde olan 75
ülkeyi inceledikten sonra varmıştır. Biliyoruz ki eğitim hem bireyler arası hem
de toplumsal iletişim ortamlarında gerçekleşir. Bu nedenle eğitimi etkiyen ilk
unsurlardan biri iletişimdir.
Yaşamın her ortamında izlenen elektronik iletişim toplumsal yaşamı ciddi
bir şekilde etki altında tutar. İnsanoğlunun tutum ve davranışlarından başlayarak
yargılarına kadar pek çok alanda değişimin gerçekleşmesi iletişim olanakları ile
olmuştur.
Daha gelişmiş ve daha refah bir toplum istiyorsak ‘Biri Bizi Gözetliyor’,
‘Gelinim Olur musun?’, ‘Pop Star’ gibi programlar yerine toplumun genel
sorunlarını ele alan ve bu sorunlara çözüm arayan ve insanların, toplumun
geleceğinden kaygı duyan bireyler olmaları sağlansaydı daha farklı bir toplum
olabilir miydik acaba? Toplumların gelişmişliklerinin en önemli göstergesi
elbette ki yalnızca kitle iletişim araçlarında yer alan programlar değil ancak kitle
iletişiminin eğitim üzerindeki etkisini sorgulamazsak daha iyiye, daha doğruya
ve daha güzele ulaşmak zor olacaktır.
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“DEVRE” KELİMESİ ÜZERİNE
ERSOY, Asu*
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
Bu çalışmada; “devre” kelimesinin dilimize geçişi, anlamları ve bu kelimenin
yardımcı fiillerle kullanılması konusu üzerinde durulacaktır. Bu kullanımlar
tarihî metinlerden bugüne uzanan metinlerden örneklenecektir. Ayrıca, devre
kelimesinin dilimize girdiği yüzyıl, bu kelimenin oluşturduğu yeni türevlerin
anlamları ve devre kelimesinin kaynak dildeki anlamını değiştirip değiştirmediği
de incelenecektir. Bundan başka, “devre mülk” ve “devren kiralık” gibi yapılar
hakkında da araştırma yapılacak.
Anahtar Kelimeler: “Devre”, “devre mülk”, “devren kiralık”.
--Çalışmamızda, devre kelimesinin dilimize geçişi, anlamları, kaynak dildeki
anlamını değiştirip değiştirmediği ile, bu kelimenin oluşturduğu yeni türevler ve
devre kelimesinin yardımcı fiillerle kullanılması konusu üzerinde durulacaktır.
Bilindiği gibi, Arapçadan Osmanlı Türkçesi’ne geçen kelimelerin sayısı
çoktur. Bu kelimelerden birisi de “devre” kelimesidir. Devre “dönem” kelimesi,
Arapça “devr”, “dönme, dolaşma, bir şeyin etrafını dolaşma” kelimesinin normal
bir türevidir.
Arapça “devre” kelimesiyle Türkçe “devre” kelimesi arasındaki ses benzerliği
iki kelimenin birbirine karıştırılmasına neden olmuştur. Bu iki kelime arasında da
mana bakımından fark vardır.
Türkçe “devre”, “bir nesnenin ters yüzü, sırtı” kelimesi “devirmek” fiilinden
türemiştir. Bu fiilden “devrik”, “devrisi (ertesi gün)”, “devrim”, “devrimci”,
“devrimcilik”, “devrimsel”, “devriklik”, “devrik tümce”, “devriliş”, “devirtmek”,
“devretme”, “devrolunmak”, “devrilme”, “devrilmek” gibi kelimeler türetilmiştir.
Arapça “devre” kelimesi, “dönüş, dönme ve dönem” anlamındadır. Bu
kelimeyi teknik alanda (fizik) da kullanırız. Bununla birlikte “devre” kelimesini,
“kısa devre”, “kapalı devre”, “devre dışı”, “devre arası”, “elektronik devre
şemaları”, “hazırlık devresi”, “devre kesici”, “Lale Devri”. Osmanlı Türkçesi,
“devresi”, “devriye gezmek” gibi yapılarda da kullanırız.
Türkçede ve Çağdaş Türk Lehçelerinde “devre” kelimesinin anlamı ile
kullanım biçimini araştırdık. Ayrıca Karahanlılar Dönemi, Harezm-Kıpçak
*
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Türkçesi, Selçuklular ve Beylikler Dönemi’yle Osmanlı Türkçesi’ne ait eserleri
taradık.
Arapça “devre” kelimesi ilk olarak Yunus Emre Divanı’nda karşımıza
çıkmaktadır. Dönem anlamındadır.
Pāyānlu devr-i zamān çok eğledi Yūnus’ı
Pāyānsuz devr-i irdi devrān-ı yaġmaya virdük.1
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde “devre” kelimesi iki farklı şekilde
anlamlandırılmıştır. “1. Dönem 2. fiz. Elektrik devresi, çevrim”.
Arkadaş Türkçe Sözlük’te “devre” sözcüğü dönem, ara ve elektrik devresi
anlamlarında kullanılmıştır.
Türkçe Sözlük’te “devre” kelimesi sınırlı zaman parçası, dönem ve bir
elektrik akımının geçmekte olan iletken yolun tamamı anlamlarında kullanılmıştır.
Tarama Sözlüğü’nde “devre” sözcüğü “yanlış ” anlamında kullanılmıştır.
Derleme Sözlüğü’nde “devre” kelimesi iki farklı anlamda kullanılmıştır. “1.
Ters, aksi, yolunda olmayan, yanlış (insan ve insan hakkında) ve bir kumaşın
ya da herhangi bir şeyin ters tarafı. 2. Tabakhanede derileri kireçlemek için
kullanılan kıl fırça”.
Redhouse Sözlüğü’nde de “devre” kelimesi “zaman, süre, dönem” ile
“çevrim ve yanlış” anlamlarında kullanılmıştır.
Çağatayça El Kitabı’nda “devre” sözcüğünün “devr ve devran” şekilleri
vardır. “Kainat, zaman, çağ, talih” anlamlarında kullanılmıştır.
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat’te “devre” sözcüğü üç farklı
şekilde anlamlandırılmıştır. “1. Dönüş, dönme 2. Bir şeyin fırdolayı etrafı, kenarı
3. Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi, dönem.”
Azerbaycan Türkçesi’nde “devre” kelimesi, “ dövre” şekindedir ve altı farklı
biçimde anlamlandırılmıştır.“ 1. Çevre, daire, çember 2. Etraf, bir şeyin dışarı
e içeriden etrafı 3. Bakır, kil vs’den yapılan büyük yassı kap veya büyük tabak
4. Durmaksızın akan, hareket eden elementlerin birleşmesiyle oluşan tertibat
(elektrik devresi, telefon devresi) 5. Bir yarışta, her yarışçının bir sefer katılmasına
imkân tanıyan bölümü 6. Birbirine bağlı olan hadiselerin, şeylerin vs.’nin hepsi,
bir şeyin seri hâlindeki bölümleri”
Türkmen Türkçesi’nde “devre” sözcüğü “dövür” şeklinde ve ”devir, çağ ve
dönem, zaman.” anlamlarında kullanılmıştır.
Kazak Türkçesi’nde “devre” kelimesini kezeŋ ve aynalım kelimeleri
karşılamaktadır. Devir, dönem, devir, zaman anlamında izah edilir.
1

Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı, Akçağ Yay. Ankara 1998 s.163.
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Kıpçak Türkçesi’nde de “devre” kelimesi “devr ve devran” şeklindedir ve
dönüp, dolaşma, devir ve dünya, kader anlamlarında kullanılmıştır. Başkurt
Türkçesi’nde “devre” kavramını osor, dävir, zaman kelimeleri karşılamaktadır.
Devre kelimesini, Kırgız Türkçesi’nde “mezgil”, Özbek Türkçesi’nde “dävrä,
dävr”, Tatar Türkçesi’nde “çor, dävir, zaman”kelimeleri karşılamaktadır.
“Devre” kelimesi, tarihten günümüze kadar Türk dilinin yazılı belgelerinde
“devr, devran” şeklinde geçmiştir. İlk olarak Yunus Emre Divanı’nda karşımıza
çıkmaktadır.
Mustafa Rumi Efendi Divanı’nda şu şekildedir:
Senin ͑āşḳınla devrāndur felekler
Ķamu ins ile cin cümle melekler (s. 44)
Devr edip gezdim yeri aradım buldun sırrı
Tamām oldu yer devri āsūmān oldum yine (s. 120)
Seyf-i Sarâriyi’nin Gülistan Tercümesi’nde şu şekildedir:
Ol biri devlet bilen devrān sürer
Bu biri otdan özin bir yan sürer (s. 39)
Ol kim uyumas idi cehāndan kitti
Toprakı öze anıŋ tikenler bitti (s. 124)
Mahmud bin Kadı Manyas'ın Gülistan’ında ise şöyledir:
Ḳāyim-maḳām-ı Ḳayãer ü Dārā-yı memleket
͑Ālem murād vāris-i devrān-ı cām-ı Cem (s.131)
Şeyhoğlu’nun Kenzü’l-Küberā ve Mehekkü’l-Ulemā adlı eserinde ise şu
şekildedir:
Degmelere mülk müyesser degül
Kimseneye devr musaḥḥar degül (s. 49)
El altındaġınuŋ gözetgil yatın
Ki devrān elidür saŋa üstin (s.71)
Halilname’de şu şekildedir:
Çalab virmiş aŋa bir taḫt-ı meʿlūf
Sürer devrānını vaḳtine mevḳuf (s. 8)
Cem Sultan Divanı’nda şu şekildedir:
Kaçan kim devride devrinde saġar
Virür ḳatında olana lāʿl ü gevher (s. 338)
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Ḳabul eyle Ḥudāyā bu duāʿyı
Şeh-i devrān içün olan senāyı (s. 217)
Ahmed-i Dâi Divanı’nda şu şekildedir:
Mihri yüzün gök güneşin devre bıraktı
Ḳapunda felek çarḥ ura devrāna gelüpdür (s. 95)
Ay yüzün devrinde ḥublar fitne çok engiz ider
Bir ḳamer devrinde yüz fettan olursa çok mıdur (s. 166)
Menâkıb-ı Mevlâna’da şu şekildedir:
Niçe bin pehlevān u şāh-ı cihān
Göribenün geçürdi devr-i zamān (s. 264)
İşbu dünyāda olmışuz mihmān
Kimseye ķalmadı geçer devrān (s. 165)
Şeyhi Divanı’nda şu şekildedir:
Ṣubḫ-dem her ḳatre kim damlar eder devrānıdur
Sākiyā la’lin ķadeh sun kim ferah devrānıdur (s. 51)
Allah bilir anı ki senden ıraḳ bana
Devr-i ḳadeh ḫadaķdır u ḫūn-ı ciger şarāb (s. 60)
Ahmed Paşa Divanı’nda şu şekildedir:
İsmetin devrānıdır isminde teʿnis olmaġın
Seyre çıktıḳça bürünür nūrdan çāder güneş (s. 66)
Ķamer devrinde devlet zülfünüŋdür
Ki olmuş māh ile zānu-be-zānu (s. 242)
Necati Beğ Divanı’nda şu şekildedir:
Devr-i ruḥuŋda ʿāşıka sun lāl-i nāblar
Gül mevsiminde içilir ince şarablar (s. 197)
Devr eyleyüp öperken lāʿlin lebini saġar
Mecliste surāhinin aġzını sulandırdı (s. 407)
Adni Divanı’nda şu şekildedir:
Gün yüzünden çünki yüz döndürdi zülf
Bu ḳamer devrinde oldı rū siyāh (s. 42)
Dilberā ger ħāk-i pāyuŋ gire ʿAdni destine
Cān u yā devrān nedür Firdev-i aʿlādan geçer (s. 37)
Nesimî Divanı’nda şu şekildedir:
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Şerbet-i māentahūri ister isen ġam yeme
Devr-i elinden zehr nūş et çün Ḫaṣan ḥulḳ-ı rıżā (s. 73)
Şol tamām aynın yüzünden çünkü refʿoldu nikāb
Žulmetin devrānı geçti ẓāḥir oldu āfitāb (s.79)
Fuzuli Divanı’nda şu şekildedir:
Benim kim bir leb-i ḥandan in girdānlıġım vardır
Perişān ṭurrālar devrinde ser-gerdānlıġın vardır (s. 178)
Getir Sāki ḳadeh oldunsa rāz-i dehrden āgeh
Ki devrān üzredir peyveste śubħ u şam ü sāl ü meh (s. 285)
Hayâli Divanı’nda şu şekildedir:
Seyr edenler öldüġümden soŋra sinem doġumu
Diyeler devrān söyündürdü belā ocaġını (s. 285)
Bāde-i ḳattāldır yārān Ḥayāli saḳının
Devr içinde çekmesin kimse anuŋ ayaġuŋ (s. 281)
Nâ’ili Divanı’nda şu şekildedir:
Sensin ol ḫāṣıl-ı devrān-ı felek kim gelmez
Ṣadra bir sencileyin dādger-i ferrūh-fāl (s. 59)
Bu devr-i çeb endāzda luṭfuŋla halas et
Erbāb-ı dili meşgāle-i rūḥ-gezādan (s. 64)
Râmi Divanı’nda şu şekildedir:
Āsitānı derine devr-i meh-i nev ḫalḳa
Şemsesi mihr-i celi şaʿşaʿası-ı devrānıdur. (s. 174)
Şeyh Galib Divanı’nda şu şekildedir:
Derviş-i Mevlevî gibi çarḥ-ı tehi
Devr etse feyz-i Şems ile bì-tūşe māhtāb (s. 64)
Devirde sākiyān-ı zehr-i minnet ber-murād olsun
Bizi ḳatʿ-ı recā baĥşıyla memnun eylemişlerdir (s. 274)
Netice itibarıyla, aslı Arapça olup dilimize yerleşmiş olan “devre” kelimesi,
14. yüzyıldan itibaren tarihî metinlerde sıkça karşılaştığımız kelimelerden birisidir.
Ancak zaman, dönem, çağ anlamında kullanılan kelime “devre” şeklinde değil,
“devr, devrân” şeklindedir. Ayrıca bu çalışmada “devre” kelimesinin türevleri ve
yardımcı fiillerle kuruluşu, tarihi metinlerden örnekler verilerek izah edilmeye
çalışılmıştır. Teknik alanlarda da kullandığımız “devre” kelimesinin yine
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Türkçe karşılığını kullanmıyoruz. Eskiden yanlış, ters, arka taraf anlamlarında
kullandığımız “devre” kelimesi, Arapçadaki “devr” kelimesinin dilimize girmesi
üzerine yazı diline girmemiştir. Türkçe olan “devre” kelimesi sadece belli bir
halk kesimi arasında yaşatılmaktadır. Arapça olan “devre” kelimesi ise, hem yazı
dilinde hem konuşma dilinde canlılığını devam ettirmektedir.
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ARGOŞİLLO’DAN MOUSE’A
ESERER, Özlem Çatal
KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР
ÖZET
Kıbrıs Adası, MS 395’ten itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.
Bu medeniyetlerin etkileri adanın Kuzey kesiminde kullanılan Türkçede de
görülmektedir. Halk arasında kullanılan bazı Fransızca kelimeler, İtalyanca
kelimeler, Arapça ve Farsça kelimeler, İngilizce kelimeler ve tüm bunlara ek
olarak da adada yaşayan Kıbrıslı Rumların da etkisiyle Kıbrıslı Türklerin diline
yerleşen Rumca kelimeler bulmak mümkündür. Farklı medeniyet ve topluluklarla
etkileşim sonucunda halk diline yerleşen sözcüklerin yanı sıra gelişen teknoloji
ile birlikte kullanılmaya başlanan teknolojiye ait kelimelere de rastlanmaktadır.
Bu araştırmada, halk arasında kullanılan bazı yabancı kökenli sözcüklerin
günümüzde, üniversite gençliği çapında ne kadar kullanıldığı ve yine yabancı
kökenli, bilgisayar teknolojisinden kelimelerin gençlik tarafından bilinip
bilinmediği bir ankette sorgulandı. Her iki grupta onar tane kelime vardır.
Sözcüklerin anlamı, 90 Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisine sorulmuştur.
Sonuç olarak, bugünün gençliğinin kullandığı Kıbrıs Ağzı, bir-iki nesil önce
kullanılan Kıbrıs Ağzı’ndan –kelime bakımından– daha farklıdır. Kıbrıs Ağzı
zaman içinde değişime uğramıştır. Bilgisayarla ilgili yabancı kökenli sözcüklerin
yaygın olarak kullanıldığı saptanmış olup, diğer gruptaki yabancı kökenli
kelimelerin gençler arasında pek bilinmediği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Ağzı, yabancı kökenli kelime, değişim, bilgisayar
terminolojisi.
ABSTRACT
From ‘Argoşillo’ to ‘Mouse’
Since 395 A. D., many ancient civilizations like The Egyptians, Assyrians,
Phoenicians, Romans, Byzantines, Lusignans, Venetians and Ottomans have ruled
the most important island in the Mediterranean: Cyprus. Each of these civilizations
left behind a piece of their own important cultural heritage, language being one of
them. Turkish spoken in the Northern Cyprus shows some differences from the
Turkish spoken in the mainland Turkey. One can see some borrowed words from
French, Italian, Persian, Arabic, English and archaic Turkish. However, these
borrowed words are somehow disappearing from the lexis of the teenagers. They
are being replaced by the terminology of technology, i.e. computer jargon.
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The questionnaire prepared for the students studying at the Eastern
Mediterranean University, Famagusta, revealed that today’s generation no longer
uses some of the borrowed words specific to Cypriot Turkish. Instead, they are
fully aware of the computer jargon widely used today which is an evidence to
language change.
Key Words: Cypriot Turkish, computer jargon, change in language, borrowed
words.
--Diller yaşayan varlıklardır. İnsanoğlu birbirleriyle iletişim kurmak için
kelimeleri kullanmaya başladığı zamandan itibaren diller zaman içerisindeki
kullanımı, birbirleriyle etkileşimi ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak
değişime uğramışlardır. Bu değişim süreci ise hiçbir zaman kesintiye uğramadan
devam etmektedir. Dilin zaman içindeki değişim ve dönüşümü tüm diller gibi
Türkçeyi de etkilemektedir. Türkçe kullanıldığı farklı coğrafyalarda yaşayan
toplulukların etkileşimde olduğu farklı kültürler ve diller, yaşadığı farklı tarihsel
süreçler ve deneyimlerin de etkisiyle hem değişime uğramış, hem yabancı
kelimeleri kullanımına katmıştır. Bu bağlamda özellikle de konuşma dilinde
bölgeler arası farklılıklar da gözlemlenebilir. Örneğin Kuzey Kıbrıs’ta anadil
olarak kullanılan Türkçe, Ural-Altay dil ailesine bağlı olan Türkçenin bir ağzıdır.
Erdoğan Saracoğlu’nun da belirttiği gibi “Tarihsel gelişim ve bölge etkisiyle, bir
anadilin lehçesi içinde ses ve yapı bakımından görülen yöresel küçük ayrlılıklara
“Ağız” dendiğini biliyoruz” (2004, s. 21). Ses farklılığına örnek verecek olursak
Kıbrıs Ağzı’nda sert ünsüzlerin yumuşaması sıklıkla görülür (ör: kalem>galem,
kale>gale, kuru>guru, koyun>goyun). Yapısal farklara baktığımızda en belirgin
fark soru cümlelerindeki değişikliktir. Soru ekleri kullanılmayarak soru ifadesi
tonlamayla verilir (tamam mı? yerine Tamam?, Gidecek misin? yerine gidecen?).
Yalnızca bölgesel farklar değil, zaman unsuru da dilin değişime uğraması
açısından etkilidir. Kuzey Kıbrıs’ta kullanılan Türkçenin, bir iki nesil önce
kullanılan Türkçeden de farklılaşma gösterdiği görülür. Bu farklılaşma değişen
hayat koşulları ile birlikte özellikle teknolojinin hayatımıza girmesi ve dilin
kullanımından doğan değişimlerdir. Kuzey Kıbrıs’ta, Türkiye’de yayın yapan
televizyon kanallarının yaygınlaşması, teknolojinin yeni nesil gençler arasında
yaygın bir şekilde kullanılıyor olması Kuzey Kıbrıs’ta kullanılan “Ağzın” nesiller
arasında farklılıklar göstermesine neden olurken, teknoloji temelli yabancı
sözcüklerin de dilimize girmesine neden olmaktadır.
Araştırmacı bu sunumda, yaptığı anketten çıkan sonuçları ele alarak, Kuzey
Kıbrıs’ta kullanılan Türkçe’nin –ki bu Türkiye’de konuşulan Türkçenin bir
ağzıdır.– zaman ve kişisel farklar gözetildiğinde değişiklik arz ettiğini örneklerle
açıklayacaktır.
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Kıbrıs Adası tarih boyunca önem arz eden bir ada olmuştur. MS 395’ten itibaren
birçok medeniyete ev sahipliği yapan adada, bu medeniyetlerin etkileri adanın
Kuzey kesiminde kullanılan Türkçede de görülmektedir. Halk arasında kullanılan
Lüzinyan devrinden kalma bazı Fransızca kelimeler, Venedik devrinden kalma
İtalyanca kelimeler, Osmanlı devrinden kalma Arapça ve Farsça kelimeler, İngiliz
Sömürge İdaresi zamanından kalma bazı İngilizce kelimeler, ve tüm bunlara ek
olarak da adada yaşayan Kıbrıs’lı Rum’ların da etkisiyle Kıbrıslı Türkler’in diline
yerleşen Rumca ve Yunanca kelimeler bulmak mümkündür. Farklı medeniyet
ve topluluklarla etkileşim sonucunda halk diline yerleşen sözcüklerin yanı sıra
gelişen teknoloji ile birlikte kullanılmaya başlanan teknolojiye ait kelimelere
de rastlanmaktadır. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen Kıbrıs tarihinin kronolojik
takviminde Orta Çağ ve Sonrası bölümünü incelemek önem kazanmaktadır:
Neolitik Çağ (MÖ 7000-3500)
Kalkolitik Çağ (MÖ 3500-2300)
Tunç Çağı (MÖ 2300-1050)
Demir Çağı (MÖ 1050- MS 395)
Orta Çağ ve Sonrası (MS 395-1963)
Bizans Devri (MS 395- 1191)
Isaac Komnenos İdaresi (MS 1185- 1191)
Arslan Yürekli Richard İdaresi ( MS 1191-1192)
Templer Şövalyeleri İdaresi (MS 1192)
Lüzinyan Devri (MS 1192- 1489)
Venedik Devri (MS 1489-1570/1)
Osmanlı Devri (MS Eylül 1570/ Ağustos 1571 - 1878)
İngiliz Sömürge İdaresi (1878-1960)
Kıbrıs Cumhuriyeti (1960-1963)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Oluşum Evreleri (1963-1983)
Genel Komite (1963- 28 Aralık, 1967)
Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi (28 Aralık, 1967-1 Ekim 1974)
Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi (1 Ekim 1974-13 Şubat 1975)
Kıbrıs Türk Federe Devleti ( 13 Şubat, 1975-15 Kasım 1983)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (15 Kasım, 1983)
(Altan, 2000; 1).
Bu araştırmada, halk arasında kullanılan bazı yabancı kökenli sözcüklerin
günümüzde, üniversite gençliği çapında ne kadar kullanıldığı ve yine yabancı
kökenli, bilgisayar teknolojisinden kelimelerin gençlik tarafından bilinip
bilinmediği bir anket hazırlanarak sorgulandı. Halk arasında kullanılan
sözcüklerin tümü Kıbrıs Ağzı kitabının sözlük bölümünden rastgele alınmış
olup, diğer bilgisayar teknolojisiyle ilgili olan sözcükler günümüzde sıkça
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kullanılan kelimelerden rastgele seçilmiştir. Her iki grupta onar tane kelime vardır.
Sözcüklerin anlamı, bölümlerde kayıtlı olan, 90 Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) öğrencisine sorulmuştur. Öncelikle nerede doğdukları ve anne babalarının
nereli olduğu sorulmuştur. Ankette anlamları sorulan sözcükler aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir:
Grup 1					
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kasavet (Arapça)
battoz (Arapça)
andrukla (Rumca)
argoşillo (Rumca)
barhana (Farsça)
nümayiş (Farsça)
dibodizo (İtalyanca)
ıstamba (İtalyanca)
dono (Fransızca)
pantatif (Fransızca)

Grup 2
1. internet
2. computer
3. printer
4. print out
5. scanner
6. mouse
7. diskette
8. keyboard
9. blue tooth
10. web cam

Birinci gruptaki sözcüklerin anlamları şöyledir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kasavet (Ar.) = sıkıntı
battoz (Ar.) = işe yaramaz, battal
andrukla (R.) = sandal ağacı
argoşillo (R.) = Kirpi, şimşir bitkisi, amonyak tuzu
barhana (Far.) = harap olmuş büyük ev
nümayiş (Far.) = gösteri
dibodizo (İt.) = kapora, su deposu
ıstamba (İt.) = mühür
dono (Fr.) = ton (ağırlık ölçüsü)
pantatif (Fr.) = değerli takı

90 DAÜ öğrencisinin verdiği cevaplar şöyledir:
90 kişiden sadece 15’i “kasavet” kelimesinin anlamını bilmiştir.
“Argoşillo” kelimesinin anlamını 11 öğrenci bilmiştir. Bir diğer 9 kişi de
sadece “şillo” kelimesinin anlamının “köpek” olduğunu bildirip “argoşillo”
kelimesini bilmediğini söylemiştir.
“Barhana” kelimesinin anlamını 10 kişi bilmiştir.
“Dibodizo” kelimesinin anlamını sadece 3 kişi bilmiştir.
“Istamba” kelimesinin anlamını sadece 2 kişi bilmiştir.
“pantatif” kelimesinin anlamını bilen sadece 2 kişi olmuştur.
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Son olarak, “battoz”, “andrukla”, “nümayiş”, ve “dono” kelimelerinin
anlamını bilen olmamıştır.
• kasavet (Ar.) 14+1
• battoz (Ar.) • andrukla (R.) • argoşillo (R.) 10+1 à şillo (R) 9
• barhana (Far.) 10
• nümayiş (Far.) • dibodizo (İt.) 2+1
• ıstamba (İt.) 1+1
• dono (Fr.) • pantatif (Fr.) 1+1*
İkinci gruptaki bilgisayar teknolojisine ait kelimelerin anlamları ise, 90 öğrenci
tarafından eksiksiz olarak bilinmiştir. Teknoloji terminolojisine ait kelimelerin
katılımcılar tarafından eksiksiz olarak bilinmesi, araştırmanın teknolojiyi
yoğunlukla takip eden ve kullanan yaş gurubu içerisinde yer alan katılımcılar
arasında yapılmış olmasıyla yakından ilişkilidir. Nevar ki, bu kelimeler yabancı
kökenli olup gün geçtikçe kullanımı artmakta ve içerisine yenileri eklenmektedir.
Buna karşın Kıbrıs ağzında geçmişte yaygın olarak kullanılan kelimelerin gün
geçtikçe kullanımının azaldığı ve yeni nesil gençler tarafından kullanılmamakla
birlikte anlamlarının da çok fazla bilinmediği görülmektedir. Bu da Kıbrıs ağzına
has birçok kelimenin nesiller değiştikçe büyük oranda değişime uğradığının da
bir göstergesidir.
Sonuç olarak, bugünün gençliğinin kullandığı Kıbrıs Ağzı, bir-iki nesil
önce kullanılan Kıbrıs Ağzı’ndan –kelime bakımından– daha farklı olup zaman
içerisinde değişime uğramıştır. Bilgisayar terminolojisine ait yabancı kökenli
sözcüklerin yaygın olarak kullanılmış olduğu saptanmıştır. Kuşkusuz globalleşen
dünyada, gelişen teknolojiyle birlikte kullanılmaya başlanan bu sözcükler yalnızca
Türkçe ve Kıbrıs Ağzı için geçerli değil, tüm diller için de geçerlidir. Globalleşen
dünya birçok konuda sınırları kaldırıp, farklılıkları azaltırken etkilerini diller
üzerinde de göstermektedir.
KAYNAKÇA
Altan, Z., (2000), Kuzey Kıbrıs’ı Tanıyalım Gezelim Görelim, Lefkoşa:
Ateş Matbaacılık Ltd.: 1.
Saracoğlu, E., (2004), Kıbrıs Ağzı, Lefkoşa: Ateş Matbaacılık Ltd.: 255.
*

(+1 diye gösterilen değerler, önceden Yunan Edebiyatı Bölümü’nde okuyan ve bölüm değiştiren
bir öğrenciye aittir. Sözcüklerin anlamını önceden bilip bilmediği, yoksa öğrenim gördüğü
sürede mi kelime haznesine kattığı sorgulanmadığı için, araştırmayı etkilememesi açısından, bu
öğrencinin verdiği cevaplar, sonuçlar bölümünde ayrı olarak gösterilmiştir.)
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DİL EĞİTİMİNDE BİR ARAÇ OLARAK ATASÖZÜ
ESİN, Berna
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
Türk dilini öğretmede, atalar sözünden yararlanılarak verilecek bir eğitim
ile, hem toplumsal değerlerimizi benimsetmiş hem de dilin kurallarını,
kullanılabilecek en güzel ve en anlamlı örnekleriyle öğretmiş oluruz. Atalar
sözünden yararlanarak bireye verilecek dil eğitimi, dilin ifade gücünü ve dil
mantığını sezdirerek öğrettiği ve davranışa dönüşebilirliği yüksek olduğu için,
çok daha kalıcı olacaktır. Atalarsözü ezberletilmesi, dil öğretiminde bir yol, bir
yöntem sayılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Atalar sözü, eğitim, Türkçe öğretimi.
ABSTRACT
We can take the advantage of the word ancestral by teaching of the language
and Turkish language in an education and introduce social values and the rules
of the language and also with the best and meaningful examples. The language
education of the individual in connection with the word ancestral will be more
permanent because of the introducing of the language logic and the language
influence. Thus, it can be turned into behavior.
Key Words: Word ancestral, education, Turkish language studying.
GİRİŞ
Küreselleşme yolunda hızla ilerleyen dünyada, ister istemez birbirine
benzemeye doğru itilmiş ülkeler ve milletler, millet olmanın özelliklerini ısrarla
taşıyabilmenin güçlüğünü ve gururunu yaşayan toplumlar, dilin ne denli varlık
sürdürücü olduğunun, korunması ve yaşatılmasının önemini çok iyi bilirler.
En ilkel topluluktan en gelişmiş medeniyete kadar, yaşayan ve daha önce
yaşamış olan her toplumun, geride bıraktığı ve geleceğe taşıdığı bütün özellikleri,
dil yoluyla öğrenilir ve öğretilir. Millet, zaman içindeki yaşantısını ve tecrübesini
tarihine ve diline emanet eder. Bu emanetin dile dayalı kısmı ayrı bir servettir. Bu
servetin önemli bir parçası sayılan atalar sözü, yine dil yolu ile bir sonraki nesle
emanet edilir. Bu sözler, içinde yaşadığı topluma dair bütün özellikleri içinde
barındıran ve yansıtan sözlerdir. Bu sözler, sözlü anlatım geleneğinin, toplumsal
değerlerden yola çıkıp, kalıplaşarak davranışa dönüşmüş hâlidir. Dil, bu sözleri
nesilden nesile aktararak, yetişen bireylerin içine doğduğu toplumu ve kendilerini
tanımalarını, kim olduklarını öğrenmelerini sağlarken, kendini de öğretmeyi
başarır.
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Öğrenmenin ve öğretmenin yöntem tartışmaları, bütün dünyada, bütün hızıyla
devam etmektedir. Özellikle dil öğretiminde bu tartışmaların çok yoğun bir şekilde
yaşandığı görülmektedir. Yabancı dil öğrenimi ve tecrübesinden geçmiş herkes
bilir ki “tekrar” dil öğreniminin en temel aracı ve yöntemidir. Ezberleme, bir
kalıbın göz veya kulak hafızası yardımıyla zihin merkezlerine yerleştirilmesidir.
Eğitim ve öğretim sürecinde, “ezberlemek” kavramının düşmanı olanlar dahi,
dilin, düzenli ve düzensiz ezberlemelerle kazanıldığını bilirler.
A. İnsanlığa Ait Birikim
1. Ortak Değerler ve Tecrübe Birikimi
Hepimiz, insan olmamızdan ötürü doğuştan kazanılan ve yaşam boyu süren
bir değer1 taşırız. Yine her birimiz mizaç gereği, ayrı ayrı tutum ve değerlere
sahibiz.
Başka insanları, yine sahip olduğumuz değerlerle ölçer ve onlara kendi
değerlerimiz ölçüsünde değer veriniz. “Sahip olduğumuz değerler bize göre
ideal hayat tarzıdır.”(Turgut, 1988: 35-48) Sahip olduğumuz değerler sayesinde
de yaşadığımız toplum içindeki yerimiz belirlenir. Davranışlarımızın ne olup ne
olmaması gerektiği konusunda sınırlamalar getiren değerler, bizim toplum içinde
ne derece yer edindiğimizin de ölçütüdür. Değerlerimiz, kendimizi başka insanlara
tanıtmada, davranışlarımızı yargılamada, kendimizi başkaları ile karşılaştırıp
kıyaslamada temel hareket noktamızdır; çünkü “Değerlerin en önemli görevi,
çeşitli durumlarda davranışa rehberlik eden standartlar sağlamaktır.”(Sağnak,
2005: 149-157)
Prof. Dr. Sadık Tural ise, “değer” kavramını: “Bir toplumun tarih içinde
oluşturduğu birikimin sonucu olarak, insana, tabiata ve metafizik unsurlarına
bakışını, yaklaşımını ve tavır alışını gösteren mücerret (soyut, abstrack)
varlıklar ile nesnenin kullanım sıklığını ve ihtiyaç karşılayıcılığını belirleyen
müşahhas (somut, concrete) kabullenişler.” olarak tanımlamış, değerlerin birer
kelime olmayı aşarak, düşüncenin anahtarı hâline geldiğini ifade etmiştir.
Zihni karşılıkları olan bir kelimeye bağlı olmaksızın ortaya çıkan değerleri,
ayrı gruplarda değerlendirmiş, ilk gruptaki değerleri, bir kişi ile sınırlı olan ve
toplumun genel beklentileri ile uyuşmadığı noktada o kişiye zarar veren, uyuştuğu
ve beklentilere cevap verdiği zaman ise topluma yeni bir yaşama gücü, taze bir
kan şırınga eden olarak belirtmiştir. Bir kişiye aitmiş gibi görünen değerleri,
1

“Değer” denilince ilk akla gelen, bir malın karşılığı olan eder, bedel, pahadır. Fallding, Williams
ve Rokeach gibi teorisyenleri, “Örgüt ve Değerlerin Önemi” isimli araştırmasında inceleyen
Mesut Sağnak, “değer” kavramının, iki farklı bakış açısından ele alındığını belirtmiştir. Birincisi,
bir nesneye veya bir ürüne yüklenen değer ki daha çok somut sonuçları ölçmeye yarar. İkincisi
ise bir nesnenin yerine bir kişiyi ele alır. Sağnak’a göre “Rokeach, araçsal ve ereksel olarak
ayırdığı bu değerler için, ‘bir nesneye özgü’ ve ‘kişinin sahip olduğu değerler’ ifadelerini
kullanmıştır. Bizim de konu edindiğimiz ikinci ifade kişisel değerlerdir.” (bk. M. Sağnak, “Örgüt
ve Değerlerin Önemi”, MEB Dergisi, Ankara 2005, Sayı: 166).
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ferdi değerler olarak niteleyen hocamız, ferdi değerlerin arkasında toplumun
genel kabulleri, kanaatleri ve tarih içinde oluşturduğu birikimin parçacıkları
olduğunun da üzerinde durmuştur. Millî değerler olarak ayırdığı ikinci grupta ise:
“Bir insan topluluğunun, tarihten getirdiği gelenek ve görenekler, mensup olduğu
dinden ilave ettiği iman, ibadet ve muamelata ait değerler ile başka kültürlerden
alıp kendi damgasını vurduğu, hayatına sindirdiği değerlerin tamamıdır.” Millî
değerlerin, şuur altına kazınmış, gerekli olduğu zaman ortaya çıkan, ataların
ruhlarından bize doğru akıp gelen, tarih içinde devam etme gücü veren değer
olduğunu belirtmiştir. (Tural, 1997: 225-229)
“Millet, coğrafî bir zümre değildir. Irk veya kavim demek de değildir. Siyâsi
bir zümre de değildir. O hâlde millet nedir? Millet, dilce müşterek olan ve aynı
terbiyedeki bireylerden meydana gelen kültürel bir zümredir.”(Gökalp, 1973: 277)
Bir milletin kültürü ise geçmişinden süzülerek yoğunlaşan ve olgunlaşan maddî
ve manevî değerlerin tamamının, zaman içinde kendine has, duyuş, düşünüş,
ifade ediş şekli ile ortaya çıkan, daha da önemlisi millet vicdanı dediğimiz o
hassas dokuda, her daim yaşayan değer hükümleridir.
Bireysel olmaktan çıkan ve topyekûn ve hatta millî bir davranış hâlini
alan, toplumsal kültürün de kaynağını oluşturan değerlerin, nesiller arası en
kolay ve en emin aktarıcısı, hiç şüphesiz dildir. Dil: “Kültür, tarih bakımından
mevcudiyeti kesin olarak bilinen bir toplumun, sosyal etkileşme yolu ile nesilden
nesile aktarıldığı, maddî ve manevî yaşayış tarzının temsil ve tecelli bakımından
yüksek seviyedeki bir bileşiği olan, sebebi ve sonucu açısından ise fertle topluma
mensubiyet şuuru, özel bir kimlik kazandırma, bütünleşmiş kılma, yaşayan
çevreyi ve şartları kendi hedefleri doğrultusunda değiştirme arzusu ve iradesi
veren değer, norm ve sosyal kontrol unsurlarının belirlediği bir sistemdir.”(Tural,
1982: 52)
2. Benzeştiren Kültür
Toplum içinde kişiye aitlik ve mensupluk kazandırmak yolu ile ‘benzeştirme’
işlevi taşıyan değerlerin ve davranışların biçimlendirdiği hayat alanına
kültür denilmelidir. Burada benzeştirmeyi ideoloji veya siyâsi bir amaç gibi
düşünmeksizin, etkilerini kendiliğinden sürdüren değerler, kurallar ve sosyal
denetim ögelerinin bütününün kültür olarak anlaşılması gerektiği savunuyoruz.
Sosyoloji bilimi ile uğraşanlar, kültürün vücut bulduğu millî değer kavramına
oldukça geniş bir anlam yüklerler. Dil bilimciler ise, millî değerlerden birinin
atalar sözü ve bu sözlerin millî bünyede dolaşımını sağlayan damarın da dil
olduğunu çok iyi bilirler.
B. Birikim ve Ortak Değerlerin Sözlü Taşıyıcısı: Atalar Sözü
Her dil kendine özgü bir sistemdir. Bu sistemin kurgulanması da kurallar
düzenine dönüşmesi de kişi, kişiler veya örgütlü bütünlükler aracığılı ile değil, o

608

toplumun hayatı algılayışının sonucu olan dil mantığı ile geçerlidir. Mükemmel bir
kurguya sahip olan dil dediğimiz bu karmaşık sistem, insanları bazen ikaz ederek,
bazen salık vererek, bazen de emir cümlelerini kullanarak işlevini sürdürüyor. Bu
işlev ise, yetişmekte olan nesillere, millî kültür ve karakter hâline gelen değerleri
aktarmayı, öğretmeyi, uygulatmayı hedef edinmiştir. Bu hedefin en tepedeki
hedefi ise ‘benzeştirmektir’. Bir ortak dilin üyesi olan bireyler, geçmişe ait
birikimleri dil yolu ile edinerek, günlük anlaşmadan uzmanlık gerektiren alanlara
kadar dili kullanırlar. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, kendisine has
bütünlüğü sağlayan dilin üyeleri, bir yandan kendi kültür dairelerini oluştururken,
diğer yandan, insanlığa ait, adına kültürel miras da denilen birikimi yaratırlar.
Her milletin kendine özgü bir kültürel mirası vardır. Yetişmekte olan nesillere
dildeki anlatım yolu ile aktarılan ve sözlü anlatım geleneği dediğimiz yolla
ifade bulan, bu ölçüsüz hazinenin, adeta bir altın anahtarı sayılan, atalar sözü de
kültürel mirasın bir parçasıdır.
Toplumun miras kabul ettiği değerlerin, kuşaktan kuşağa aktarımı görevini
üstlenen ve kültürleme yöntemi ile devamını sağlayan en küçük birimi ailedir.
“Aile kurumu sağlam kurulmuş olan ve tabii şekilde yaşatılabilen toplumlarda
sadakat, namus, dürüstlük, şefkat, merhamet başta olmak üzere, insani yüce
değerler, daha kolay korunmakta ve canlılığını devam ettirmektedir. Aile
kurumunda insanlar eğitilip, değer ve davranış aşılanmaktadır. Türklerde, aile
içinde kültürleme metotları, üç şekilde karşımıza çıkar”; bunlardan biri de atalar
sözüdür.2 Atalar sözü3, “arka arkaya gelen nesillerin, yüzyıllardır geçirdikleri
tecrübe ve bunlara dayanan düşüncelerden doğan ve halk tarafından benimsenen,
halkın düşüncesini yansıtan ve mutlaka bir hüküm belirten, yol gösterici, öğüt
2

Prof. Dr. Sadık Tural’ın, Tarihten Destana Akan Duyarlılık, isimli kitabında, “Dedekorkut
Destanlarında Aile” başlığını taşıyan bölümde, aile içindeki kültürleme metodlarından diğer ikisi;
1. Sözsüz anlatım: Sadece davranış yolu ile aktarılan değerlerin benimsenmesi, 2. Sözlü anlatım:
Masal, efsane, destan anlatımı yolu ile değerlerin benimsetilmesi olarak değerlendirilmiştir ki
bize göre de her iki madde de değinilen anlatım yolu, yukarıda örnek gösterdiğimiz, Atalar
sözü olarak geçen maddede, toplum hayatında hem sözlü ifadede hem de davranışlardaki sözsüz
ifadede,bireylerin değer anlayışlarının içine yerleşerek birbirlerine davranış yönünden modellik
etmesi bakımından yerini çoktan almıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Prof. Dr. Sadık Tural, Tarihten
Destana Akan Duyarlılık, 5. Baskı, Yüce Erek Yayınevi, Ankara 2006.

3

Atalar sözü konusunda bu güne kadar çok sayıda çalışma yapılmıştır; ancak bize göre bu
çalışmaların derinlemesine ve çok yönlü olmasından dolayı en önemlilerinden biri, Ömer Asım
Aksoy’un, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, adlı çalışmasıdır. Bu kitapta Aksoy, sadece Atalar
sözlerini derleyip alfabetik sıraya göre dizmekle kalmamış, atasözü ve deyim kavramlarını
ayrıntılı olarak açıklayan bir etüd çalışması da yapmıştır. Daha sonra, özellikle Halk Edebiyatı ve
Dialektoloji sahasında çalışmalar yapacak bilimcilere ışık tutacağına inandığımız, yurdumuzun
çeşitli bölge ve şehirlerinden derlenmiş olan, Atalar sözleri ve deyimleri de bir araya getiren
bir kaynak hazırlamıştır; fakat bu kitabında neden sadece kısa bir önsözle yetindiğini ve
kitabın içerdiği kavramlara yönelik, başvuranların aydınlanmasını sağlayıcı nitelikte bir etüd
çalışmasına yer vermediğini bilemiyoruz.( bk. Ömer Asım Aksoy, Bölge Ağızlarında Atasözleri
ve Deyimler, TDK Yayınları 279/331, Ankara, 2004)
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verici, az kelime ile çok anlam taşıyan, kalıplaşmış sözlerdir.” (Üçer, 1998: 8)
“Atasözleri ile belgelendirilen tutumun doğruluğu herkesçe kabul edilir.” (Aksoy,
1971: 19) Hemen her milletin dilinde, atalara ait sözler vardır. Bu sözler, ait olduğu
milletin niteliklerinin, yaşayış tarzının, düşünce sisteminin aynasıdır, dünya
görüşünün özüdür. Kısaca millî birikim ve bütünlüğün alt yapısını oluşturan,
birleştirici, ortak değer ve davranışların sözlü taşıyıcıdır.
1. Atalar Sözünün Oluşumu
İnsanoğlu, toplum olma niteliğine sahip olduğundan bu yana, sosyal bir düzen
çerçevesinde varlığını sürdürme gayretinde olmuştur. Tarih öncesinde kurulan
ve yazıyı keşfederek, toplum veya halk olma vasfını medeniyete çeviren, bizim
de bu nitelikleri sayesinde dikkatimizi çekmeyi başaran, sadece dikkat çekmekle
kalmayıp, her alanda örnek teşkil eden, kurguladıkları sosyal yaşantı ile ilkel
bir topluluktan medenî bir topluma dönüşmenin ipuçlarını veren bu insanlar4,
tarihteki rollerini başarı ile sergilemiş ve günümüz toplumlarına hayati mesajlar
iletmişlerdir.
Milattan öncesinden günümüze kadar ulaşan çivi yazılı tabletlerden, çivi
yazısı uzmanlarının da yardımı ile çıkardığımız sonuç, toplum hayatının düzenini
ve devamını sağlamak adına, ticaretten yönetime, eğitimden inanışa değin,
toplumun sahip olduğu değerlerden yola çıkarak, neyin yasak, neyin mubah
sayıldığını belgelemek ve karara bağlamak suretiyle yapılan düzenlemelerin
oluşturduğu yaşayış sisteminin, o çağlardaki insanları nasıl etkilediği ve bizlerin
de bundan ne kadar etkilendiğimiz değil midir?
Demek oluyor ki, kurulan yaşantı sistemi, sadece toplumların ayakta durmasını
ve ileri adımlar atarak medeniyet olma yolunda ilerlemesini sağlamakla kalmıyor;
kuşaktan kuşağa aktarılan bir öğreti şeklini alıp, kendi kendini de ayakta tutmayı
ve hayatta kalmayı başarıyor.
O hâlde, şunu söyleyebilir miyiz? Çağlar boyunca toplumlar yaşantı
sistemlerini yaratmakla kalmamış, yaşantı sistemleri toplumları yaratmış ve
hatta yönetmiş. Zira, bir toplumun sağlıklı bir yaşam sürmesinin ve uzun ömürlü
olmasının ön şartı, kaliteli bir yönetimdir.
4

Asya kökenli Sümerler, tarihte, yazıyı bulan kavim (medeniyet) olarak yerlerini alırken,
Eski Mezopotamya tahihi ve uygarlığının da sağlam kültürel temellerini atmışlardır. Ancak,
uygarlığın beşiği kabul edilen Anadolu ve Mezopotamya topraklarında,uygarlık tek bir
kavime mal edilmemiştir. Sümerlerin kültür temelleri üzerine Mezototamya’da Sami kökenli
kavimler (Amurrular, Asurlular) teşkilatı mükemmel bir yapı kurmuşlar ve daha sonra Babil
ve Asur devirlerinde (Eski, Orta Yeni Babil ve Asur Devirleri olarak da ayrılırlar) bu kültürel
miras korunmuştur. Mezopotamya’dan, Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu’ya, ticaretle
birlikte yazıyı da taşıyarak, Hititler, Urartular vb. Anadolu halklarının da medeniyet yolunda
ilerlemelerine önayak olmuş ve bizlere de bu anlamda yol gösterecek nitelikte çivi yazılı belgeler
bırakmışlardır. Ayrıntılı bilgi için bk. Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, TTK yay. Ankara
1962 ve Füruzan Kınal, Eski Mezopotamya Tarihi, A.Ü. DTCF yay. Ankara 1983.
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Kaliteli bir yönetimin oluşturulması için de bir takım hukukî kurallara, başka
bir değişle yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu anlayış, insanlık tarihinin
neredeyse başlangıcına kadar uzanır. Daha o dönemlerde, “birer kanun olmadıkları
hâlde, örf, âdet, gelenek gibi kavramların ve toplumsal ahlak kaidelerinin içinde
düşündüğümüz benzer olaylar, daha önce uygulanmış olan çeşitli kanunlarla ilgili
davranışların, tekrar etmesi ile meydana gelmiştir.” (Bilgiç, 1963)
Tarihî devirlerden önce ve tarihin başlangıcı saydığımız, yazının kullanılmaya
başlaması ile eski çağ tarihin ilk devirlerinde yaşamış olan toplumlar, kendilerini,
gelenek hâline getirdikleri, yaptırım gücü yüksek bir takım kurallarla yönetiyor
ve her türlü işlerini yürütüyorlardı. Bu gibi toplumsal kuralların, yazının icadına
müteakip, zaman içerisinde yazılı hâle geçmiş olanlarına, kanun adının verildiğini
biliyoruz.
Toplumsal kuralların, yazılı hale getirilmesi deyince aklımıza Babil Kralı
Hammurabi5 geliyor. (Günaltay, 1987: 512) “Kral Hammurabi yirminci yüzyılın
başlarında yapılan araştırmalarda kaşımıza ilk kanun yapan kral olarak çıkıyor.6
5

Hammurabi: Mezopotamya’da kurulan Eski Babil Devletinin kralı. Kesin tarihi hala kesin tarihi
tartışma konusu olmakla beraber, Kral Listelerinee* göre, kendisinden önce 29 yıl krallık yapan
Sin-muballit’ten sonra tahta çıkmış ve MÖ 1783’ten itibaren 43 yıl hüküm sürmüştür. Bazı
kaynaklara göre ise MÖ 1728-1686 yılları arasında hüküm sürmüştür. Mezopotamya’nın büyük
küçük şehir devletlerini birer birer zapt ederek, Sümer ve Akad ülkelerini büyük bir imparatorluk
hâline getirip, merkezi bir hükümdarlık kuran kraldır. Asıl ününü, ülkesinde geçer olan kanunları
derleyip ve hatta kısmen de bunların üzerinde bazı reformlar yaparak, bir kanunname meydana
getirmiş olması ile kazanmıştır. (Ayrıntılı bilgi için bkz.: M. Tosun- K.Yalvaç, Sumer, Babil,
Asur Kanunları ve Ammi-Saduqa Fermanı, TTK Yay., Ankara, 1975).

6

Kral Listeleri: bkz.: Dr. Arın Engin’in, Atatürkçülük Savaşımızda Türk Uygarlığı Tarihi ve
Sümer Türkleri, Atatürkçülük, Kültür Yay., Sayı: 24, İstanbul, adlı kitabında geçen listelerdir.
Günümüzde Hammurabi’nin bir kral değil, peygamber olduğunu savunanlar da vardır. Onlara göre
Hammurabi, Arap kavminin tarih öncesi uzantılarında yaşamıştır. Bu gibi söylem ve tartışmaların
asıl kaynağının tarihsel bilgilerden çok, İslamiyet’i farklı kalıplara sokma amaçlı ideolojik
oyunlar olduğunu belirtelim. Konuyu inanış sistemlerinden çok, dil yönünden değerlendirmek
daha doğru bir yaklaşım olacaktır; çünkü Mezopotamya ve Önasya’da konuşulan Eskiçağ
dillerinin bir kısmının, Sami dil grubuna girmesi ve Arapçanın da aynı dil gurubundan olmasının
dışında bir bağlantı bulunmamaktadır; zira, o dönemlerde toplumlar çok tanrılı bir inanış sistemi
içindeydiler. Her türlü tabiat varlığı ve olayının bir tanrısı veya tanrıçası vardı. Örneğin Fırtına
Tanrısı Utu, Gök Tanrısı “Anum”, Sular Tanrısı “Enki (Ea)”, Çoban Tanrısı “Dumuzi”, Güneş
Tanrısı “Samas”, tanrıça “İstar”, “İnanna” vb. örnekler çoğaltılabilir. İslâmiyet’te ise “Tanrı”
kavramında dişi veya erkek karakter bulunmaz. Üstelik Kral Hammurabi, bu Tanrı veya
tanrıçalardan hangisinin temsilcisi olabilir? Üstelik her Tanrı için bir peygamber varsa eğer,
toplumda tanrı sayısı kadar peygamber de olmalı. İnanış sistemleri içerisinde, toplumlar daima
kendilerini idare eden kişi veya kişilerin, tanrıların elçileri, yeryüzündeki temsilcileri oldukları
yönünde bir inanış, beklenti ve anlayışa sahip olmuşlardır. Bu konudaki söylem ve iddialar
da bize göre toplumun yöneticisine bu tarz bir anlam yüklemesinden doğan bir davranışın
çarpıtılmasından öte değildir.
Hammurabi Kanunları: 1902 yılında Fransızlar tarafından Elam’ın başkenti Sus antik şehrinde
yapılan kazılarda bulunmuştur. Bir stel üzerine, Babilceye has çivi yazısı ile çepeçevre yazılan
kanun metni bir prolog, 282 madde ve bir epilogdan ibarettir. Stelin Sus şehri kazılarında
bulunması ile önceleri Elamlılar’ın MÖ. XII. yüzyılda Babil’i işgalinden sonra savaş ganimeti
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(Steele, 1948) Ülkesini yönetebilmek için halkının hak ve sorululuklarını
belirten, sosyal düzenin temini için kanun düzenleyen ve toplum yaşayışını her
alanda hükme bağlayan Babil’in Kralı Hammurabi, bu kanunları birden bire
oluşturmamış ya da durduk yere, kendiliğinden meydana gelmemiş. Tarihsel
sürece baktığımız zaman, Hammurabi’nin öncesinde Lipit-istar7 kanunları başta
olmak üzere, saha ile ilgilenenlerin dışında pek tanınmayan, çok sayıda kanun8
biliyoruz. Lipit-İstar Kanunları, Kral Hammurabi’ye örnek teşkil eden ve
kendisinden yaklaşık yüz elli yıl önce kaleme alınmış kanunlardır (Kramer, 1963).
“Çivi yazılı belgelerden anlaşıldığına göre, o devirlerde sadece kanunla değil
çeşitli fermanlarla da toplumsal düzenlemeler getirilmiştir.” (Ebeling-Mainner,
1938: 148) Fermanlar9, halkın huzurunu sağlamak amacı ile halka duyurulan,
yayınlanan bildirilerdir. Tıpkı birer kanun gibi tanınan bu bildirilere günümüzde
“kanun hükmünde kararnameler” karşılık gelmektedir. Hammurabi’den
yaklaşık yüz yıl sonra yaşamış olan Kral Ammi-Saduqa10nın yine kendi ismi
ile anılan fermanı (Yalvaç-Tosun, 1975) karşımıza çıkıyor. Osmanlı döneminde
ise hükümdarların zaman zaman, dönemin ihtiyaçlarına yönelik toplumsal
düzenlemeler getirmek amacı ile fermanlar çıkardıklarını biliyoruz.
Bir de kanunla, fermanla gelen yaptırımlardan olmayıp, toplum yaşayışında
var olan ve süregelen, yazısız kurallar olarak adlandırdığımız, toplumsal düzeni
sağlayıcı sistemde rol alan unsurlar vardır. Bunlar, hemen her toplumun yaşadığı
olaylar, edindiği tecrübeler ve alınan derslere paralel olarak, zamanla toplumun dil
dünyasına yerleşen ifadelerdir. Toplumlar, bu tecrübe ve birikimlerinden doğan
sınırlayıcı veya düzenleyici kurallarını, kanun gibi madde madde yazıya dökmese
de, sözlü anlatım yolu ile dilden dile, nesilden nesile aktarırlar. Bu birikimler
toplum bireyleri arasında kabul görür, değer taşır ve uygulanarak davranışa
dönüşür. Bu birikimlerin adlarından biri de atalar sözüdür. Bu sözler, tıpkı birer
olarak alıp Sus’a götürdükleri sanılmış; fakat Kral Hammurabi’nin, hâkim olduğu bütün şehirlere
birer stel diktiği anlaşılmıştır. Stel, bugün Paris’in Lûr Müzesi’nde bulunmakta. (B.E sin, Ankara
Ünv. Eskiçağ Dilleri ve Edeb. Böl. Kültür Tarihi ders notları)
7

Lipit-İstar: Sümerlerde, İsin (Larsa) Hanedanlığının 5. Kralı. (MÖ 1934-1924) sadece 11
yıl tahtta kalmıştır. Hammurabi öncesi yazılmış kanunlardan en gelişmiş ve en tanınmışı olan
kanunlar da Lipit-İstar Kanunları olarak anılmaktadır. Lipit-İstar Kanunları, Hammurabi
Kanunlarından yaklaşık 150 yıl önce ve Sümerce kaleme alınmıştır. Lipit-İstar Kanunları
1947 yılında R.Steele tarafından bulunmuş ve neşredilmiştir. (B. Esin, AÜ. DTCF Lisans Tezi).

8

Hammurabi öncesi kanunlar hem Sümerce hem de Akadca yazılmıştır. Mezopotamya’da bugüne
kadar bulunan kanunlar yazılış sırasına göre şunlardır: I. Sümerce Yazılı Kanunlar: Urukagina
Kanunu, Ur-Namnu Kanunu, Ana-ittisu Kanunu, Lipit-istar Kanunu; II- Akadca Yazılı
Kanunlar: Eşnunna Kanunu, Hammurabi Kanunu, Orta Asur Kanunları (Ayrıtılı bilgi için
bkz.: Füruzan Kınal, Eski Mezopotamya Tarihi, A.Ü. DTCF yay. Ankara 1983).

9

Ferman: bkz.: Türkçe Sözlük, TDK Yay. Ankara, 2005.

10

Ammi-Saduqa: Babil kralıdır. Yazdığı ferman kendi adı ile anılmaktadır. Eski Babil’de bu tip
belgelerin bol bulunması lazım gelirken daha çok Asurlular’da rastlıyoruz. Belgenin kırık bir
nüshası, Londra’da British Museum’dadır.
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kanun gibi içinde yaşadığı toplumun sosyal dengesini sağlamakla yükümlüdür;
ve hiçbiri de birden bire ortaya çıkmamıştır.
Tarih boyunca, toplumun karşı karşıya kaldığı çeşitli sosyal durumlar ve
olaylardan ortaya çıkan sonuçlar ve tecrübeler, deneme yanılma yolu ile öğrenilen
davranışlar veya alınan bireysel ve toplumsal tavırlar, zamanla olgunlaşmış ve
toplumsal yaşayış sisteminin bir parçası hâline gelen atalar sözü ortaya çıkmıştır.
Atalar sözünün oluşumunda her ne kadar bireysel deneyimlerden yola
çıkılmışsa da bu deneyimler şimdiki zamanı geçip, geniş zamana yerleşen ve
toplumsal kullanıma açılan birikimlerin sonuçlarıdır.
Altını çizerek belirtmeliyiz ki, atalar sözünün, çok daha önceleri söylenilen
tekerlemelerden koparak, zamanla ayrı birer ifade hâlini aldığına ve bu yüzden
kalıplaşmış hâlde bulunduğuna dair bir görüş benimseyen bilim adamları da var.
Sayıları az olmakla beraber bu görüşü benimseyenler, söylenişi kolay ve akıcı
bir ifadenin ancak tekerlemelerde bulunabileceğini, tekerlemelerin zamanla ya
aşınan, kısalan veya işlevselliğini kaybeden ve atalar sözü, deyimler gibi halk
arasında sıkça kullanılan ifadelere dönüşmüş olabileceğini savunuyorlar.
2. Kuralların ve Beklentilerin Nesilden Nesile Aktarılması
Toplumların kendilerine özgü yaşantılarında, sahip oldukları değerler,
uygulamaya geçişinden itibaren, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gelişerek
yerleşir. Ancak, değerlerini davranışa dönüştürmeleri şartı ile bu mümkündür;
çünkü sahip olunan değerler, bireysel ve sosyal bir davranışa ya da tavır alma
hareketine dönüştürülemez ise, değer vasfı taşıyamazlar. Değerleri davranışa
dönüştürüp, nesilden nesile aktarımını sağlayan araç dildir. Dil, birer davranış
şeklini alan toplumsal değerlerin tümünü, hem kendi bünyesinde barındırıp
yaşatma özelliğine sahiptir hem de yetişen nesillerin, yaşama dair davranışlardan
haberdar olmalarının sağlayıcısıdır. Dil, toplumdaki bireylerin her birinin ayrı
ayrı aydınlanmasını sağlayarak, bireysel kapasiteye bağlı idrak kabiliyeti yolu
ile davranış öğretir ve yerleştirir. Dil, bir bakıma içinde yaşadığı topluma, insan
olmanın gereği sayılan geleneksel, dinî, ahlâki, hukuki davranışların da öğreticisi
olmak ve bir sonraki nesile aktarımını sağlamakla yükümlüdür.
Dilin, toplumsal değer ve davranışları, gelecek nesillerin geçmişinden
öğrenip benimseyerek devam ettirebilmeleri için kendisine göre araçları vardır.
Bu araçlardan biri, önceki nesillerin deneyimle sabitlenen davranışlarını, dil
yolu ile aktaran atasözleridir. “Eski eserlerde ‘sav’ adıyla anılan bu güzel sözler
daha sonraları ‘mesel/darb-ı mesel’ de denilen, tamamı birbirinden farklı hayat
felsefelerini ifade eden bu veciz cümlelerin, günümüze yansıttığı gerçekler,
asırların görgü, kültür ve tecrübeleri ile beslenip, halk hafızasında yaşayıp
durmaktadır.” (Ağca, 2001: 112).
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Ulusal kültürün nesilden nesile aktarmak, ortak bir kültür yolu ile nesiller
arası bağlılık sağlamak bir dilin temel görevleri arasındadır. Her toplumun kendi
deneyimleri doğrultusunda geliştirdiği ve toplumdaki bireylerin hayata dair
küçük veya büyük adımlar atarken dikkate aldığı atalar sözü, dilin sözlü anlatım
geleneğinde vücut bulan, toplumun yaşayış sistemini dile getiren, bireyi toplumla
bütünleştirmek için dile hizmet eden bir toplumluk mirasıdır. Aynı zamanda bu
mirasın koruyucusu ve taşıyıcısıdır.
C. Dil Eğitiminde Atasözlerinin Kullanılması
Dil eğitiminde dil sanatları ya da dil becerileri olarak adlandırılan dört
temel alan vardır. Bunlar: Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Bu
eğitim alanlarının yanında dilin özelliklerinin, imkân ve zenginliklerinin farkına
varılmasını sağlayan dil bilgisi öğretim alanı da dil eğitimi ve öğretiminin bir
parçasıdır.
Ülkemiz örgün eğitim sisteminde Türkçe öğretiminin amacı, ulaşılacak hedefler
ve kazanımlar Türkçe öğretim programlarıyla belirlenmektedir. Türkçe Dersi
Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)’nda öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler
yoluyla dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri,
dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve
etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler, dil sevgisi ve bilinci
kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe
hazırlayacak birikimi edineceklerdir.
Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)’yla dinlediklerini,
izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan;
eleştirel ve yaratıcı düşünen, sorumluluk üstlenen, girişimci, çevresiyle uyumlu,
olay, durum ve bilgileri kendi birikimlerinden hareketle araştırma, sorgulama,
eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık hâline getiren, estetik zevk kazanmış ve
millî değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır (MEB, 2006: 3).
Dil, toplumda davranış benimsetimini sağlamaktadır; ancak, davranışları
aktarabilmek için de dil eğitimine ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle dili, davranışlar
yolu ile öğretebiliyoruz. Dil ile davranış birbirleri ile sürekli bir etkileşim hâlinde
olduğuna göre, dilin davranışa dönüşen ve davranışların dile geldiği durumlardan
biri atasözleridir. İnsan davranışlarını doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyip
şekillendirdiği için eğitim bilimi alanında çeşitli çalışmalar yapılmıştır.11
“Atasözleri bir bakıma molozu atılmış, komprime, süzme sözlerdir.” (Elçin,
1986: 628). Bir dilin iç yapısını, anlatım yollarını, o dili konuşan toplumların
11

Eğitim Bilimleri sahasında daha çok, atasözü ile eğitim ve atasözlerinde eğitim konuları üzerinde
durulmuş; bu konularda oldukça önemli mesafe kat edilmiştir. Ancak, sahanın genişliğini ve
eğitim alnındaki ihtiyaçlarını düşünerek diyebiliriz ki bu konuda yapılan çalışmalar hem sayıca
yetersizdir hem de bakış açısı yeterince geniş tutulamamıştır. Temennimiz eğitim bilimcilerin
konuyu, sadece bir eğitim anlayışı yönündeki kazanım olarak değerlendirmek yerine, aynı
zamanda bir metot bilgisi olarak bakmaya çalışmalarıdır.
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çeşitli niteliklerini ortaya koyan deyimlerle, toplumun dünya görüşünü,
deneyimlerini yansıtan atasözlerinin dil hazinesinde önemli bir yeri vardır.
Bu ögelerin incelenmesi, yalnız bir dilin söz varlığının değil, çeşitli dil bilim
sorunlarının da aydınlanmasına yardımcı olur (Aksan, 1980: 62-73).
Bu sözlerde göze çarpan pek çok özellik, sadece eğitim bilimciler ile dil bilim
ve dil bilgisi bakımından filologları değil, aynı zamanda tarih, sosyoloji, felsefe,
psikoloji ve edebiyat bilimlerine ışık tuttuğu için bu çeşit bilimlerle uğraşanları
da cezbetmiş ve ilgilendirmiştir.
Biz konuya atasözlerindeki eğitim kavramı veya bu sözlerin eğitime katkıları
gibi klasik bir eğitim anlayışı mantığı içinde bakmak yerine, bu sözlerden
yararlanarak vereceğimiz dil eğitiminde, nasıl bir metot ile neleri kazandırıp
geliştirebilirizin arayışında olacağız.
Dil eğitimi çalışmalarında, araç olarak öğretilen dile ait edebî ürünlerin
kullanılması sıkça başvurulan yollardan biridir. O dilin kelime zenginliğini,
anlatım gücünü, ifade birliğini ve kültürel birikimini yansıtan malzemeler dil
öğretiminin araçlarındandır. Bu araçların göz ardı edilenlerinden biri atasözleridir.
Genel olarak dil eğitiminde özel olarak da Türkçe eğitiminde atasözlerinden
yararlanılarak verilecek bir eğitim ile; dilin kuralları, kullanılabilecek en güzel
ve en anlamlı örnekleriyle verilmiş olur. Atasözlerinden yararlanarak verilecek
dil eğitimi, dilin ifade gücünü ve dil mantığını sezdirerek öğrettiği, kavram
birliğini sağladığı ve kelime servetini zenginleştirdiği için davranışa dönüşmesi
yönünden daha kalıcı olacaktır. Böylece, doğru sesletme sorunu, anlam ve kavram
kargaşası, kelime serveti yetersizliği gibi birtakım sorunların çözümüne de katkı
sağlanacaktır. Bunun yanında toplumsal değerlerimiz ve kültürel mirasımız
bugünkü kuşaklara benimsetilmiş, gelecek kuşaklara da aktarılmış olacaktır.
Çok geniş ve çeşitli anlamlarda kullanılan atasözleri, günlük hayatta en
çok başvurduğumuz söz varlıklarımızdandır. Öğüt vermek, örnek göstermek,
sözümüze güç katmak düşüncelerimize delil bulmak, duygu ve düşüncelerimizi
en kısa yoldan belirtmek istediğimiz zaman atasözlerinden yararlanırız.
Atasözleri, özellikle söyleyişi kuvvetlendirme, fikirlerimize kuvvetli birer kanıt
oluşturma ve az sayıda cümle ile öz ifadeler kurabilme açısından konuşma ve yazma
eğitiminde; ilgi ve merak uyandırma açısından dinleme eğitiminde; metinlerdeki
söyleyişleri daha anlamlı hâle getirip, vurgu ve tonlamayı kolaylaştırma açısından
okuma eğitiminde kullanılabilecek araçlardır (Baş, 2002: 62).
Türkçe eğitimi ve öğretimi ülkemizde ağırlıklı olarak örgün eğitim sistemi
içinde gerçekleştirilmektedir. Bu sistemin temelini de öğretim programları
oluşturmaktadır. Türkçe öğretim programlarında belirtilen pek çok kazanımın
öğrenciye davranış olarak aktarılmasında atasözlerinden yararlanma imkânı
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bulunmaktadır. Hatta atasözleri, dil eğitiminde kullanılan pek çok edebî ürünün
adının dahi belirtilmediği bu programlarda kazanım olarak yer almaktadır.
1-5. Sınıflar İlköğretim Türkçe Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda
dört ve beşinci sınıflara ait konuşma ve yazma kazanımlarında atasözlerine yer
verilmektedir.
4. Sınıf
K.2.3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. (Açıklama: 2. 3. Konuşmalarında
deyim, atasözü, tekerleme, mani, özlü söz, mecaz, mizahî ögeler kullanması
teşvik edilmelidir (MEB, 2005: 91).
Y.2.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. (2.6. Yazısını güçlendirmek
amacıyla deyim, atasözü, özdeyiş vb. kullanmaya özendirilir.) (MEB, 2005: 101).
5. Sınıf
K.2.3. Konuşmasında söz varlığını kullanır (2.3. Deyim, atasözü, tekerleme,
mani, özlü söz, mecaz, mizahî ögeler.) (MEB, 2005: 116).
Y.2.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır (2.6. Yazısında anlamı
zenginleştirmek amacıyla deyim, atasözü, özdeyiş vb. kullanmaya özendirilir.)
(MEB, 2005: 126).
6, 7 ve 8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da atasözleri kendine
yer bulmuştur.
Konuşma
K.3.6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak
anlatımını zenginleştirir (MEB, 2006: 20).
K.5.4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır (MEB,
2006: 22).
Okuma
O.4.1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca
ilişkili kelimelere örnek verir. (Eş sesli kelimelerle ilgili metinler -şiir, mâni,
atasözü vb.̶ okunur, kelimelerin anlam farkları söylenir. Hazırlanan bulmacada
numaralandırılmış karelerdeki harfler birleştirilerek atasözü veya deyim bulunur.)
O.4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde
kullanır. (Metinde geçen bir deyim veya atasözüyle ilgili oyun hazırlanır.) (MEB,
2006: 27).
Yazma
Y.2.6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak
anlatımını zenginleştirir.
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Y.3.2. Düşünce yazıları yazar. (“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” atasözü
tahtaya yazılır. Öğrencilere ne anlama geldiği sorulur. Öğrenciler, atasözünde
anlatılana benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkında konuşurlar.
Sınıf iki gruba ayrılarak bildikleri atasözlerini yazarlar. Yazdıkları atasözlerinden
birini seçerek 3-5 paragraflık bir metin oluştururlar.) (MEB, 2006: 31).
Y.5.2. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır (MEB,
2006: 34).
Türkçe öğretiminin genel amaçları ve İlköğretim 1-8. sınıf Türkçe dersi
kazanımları çerçevesinde atasözlerinin Türkçe eğitimi ve öğretiminde
kullanılabileceği bazı alanlar örneklerle açıklanmaktadır.
1. Türkçeyi Sevdirme ve Dil-Kültür İlişkisini Kurma
Millî eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda Türkçe
öğretiminin amaçları belirlenmiştir. Programlarda;
Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak,
Türkçeyi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
Millî, manevî, ahlakî, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere
önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek (MEB;
2005: 16).
Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil
zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini
sağlamak (MEB, 2006: 4), şeklinde ifade edilen amaçlara ulaşabilmek için,
kültürümüzün derin süzgecinden geçen ve dilimizin zengin içerikli söz
varlıklarından olan atasözlerinden yararlanılabilir. Türkçenin zenginliği ve
dil-kültür ilişkisi açıklanırken doğrudan atasözlerinden yararlanılacağı gibi,
atasözlerinin Türkçe dersindeki değişik şekil ve zamanlarda kullanılmasında da
belirtilen konuya değinilebilir.
2. Dil Mantığını Geliştirme
Her dilin kendine özgü bir sistemi vardır. Bu sistemin kurgulanması da kurallar
düzenine dönüştürülmesi de kişi, kişiler veya örgütlü bütünlükler aracılığı ile
değil, o toplumun, hayatı algılayışının bir sonucu olan dil mantığı ile geçerlidir.
Dil mantığı, gerek kelimelerin eklenme biçimi, (kök ve gövde oluşumları)
gerekse, aldıkları ekler yolu ile cümle içinde kazandıkları yeni işlev ve anlamları
bakımından, dil bilgisi kurallarının üstünde ve dışında bir kendiliğindenlik ile
özüne uygun bir mantık dizilimi oluşturur. En rastgele kullandığımız ifadeden,
en özenli cümlelerimize kadar korkarak kaçındığımız şey, anlatamamak veya
yanlış anlaşılmaktır. Buna meydan vermemenin yolu ise, kelimelerin o ifadeye
niçin girdiğini, nerede durması gerektiğini, hangi eklerle öncekine, sonrakine
bağlanmak zorunda olduğu gerçeğini bilmek ve farkında olmakta yatar. Bu
farkındalığın temelinde dil mantığı vardır.
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Örneğin: Önce sıradan kelimeler ve bunlara uygun çeşitli ekler verelim.
Veli anne kapı heyecan karşılamak.
			

-sini-da-la-ladı

“Veli annesini kapıda heyecanla karşıladı.”
Şimdi de kalıp cümleler olarak, çoğu zaten ezberde olan atalar sözlerinden
örnekler verelim.
Kaz-gelmek-yer-tavuk-esirgemek.
			

-(e)n-den-(n)mez

“Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.”
Elma- dal- durmak- herkes-taş -atmak
		

-da-unca-ını-(a)r

“Elma dalda durunca herkes taşını atar.”
Fukara-iş-baklava-yemek-kırılmak-diş
			

-nın-i-iken-r

“Fukaranın işi baklava yerken kırılır dişi”.
Atalar sözünden verdiğimiz örneklerde, kelimeleri ve eklerini hiç tereddütsüz,
kolayca bir araya getirebiliriz; çünkü daha önceden aşina olduğumuz, hatta ezbere
bildiğimiz bir kalıp cümle ile karşı karşıyayız.
Dil bilgisi kurallarının ve kelimelere gelen çeşitli eklerin öğretiminde, verilen
sıradan bir cümle örneği akılda kalmayabilir; ama ezberdeki bir cümleden
hareketle veya kalıplaşmış bir cümle ile verilen örnekler daha sonra kolayca
hatırlanacağı için, cümlenin içindeki kelimelere gelen ekler ve kurallar da daha
kolay akılda kalacak ve öğrenilecektir. Ayrıca verilen başka kelime ve eklerin
çıkarımına da (örnek olarak akılda kaldığından) yardımcı olacaktır. Bu yolla çeşitli
dil bilgisi kurallarını, eklerin kelimeye bağlanışlarını daha rahat öğrenmemiz
veya öğretmemiz mümkün.
Özellikle “yazılarda çok sık rastlanan hatalardan biri de bir önceki paragrafta
veya sayfada savunulan bir görüşün, birkaç satır sonra aksini doğrulamaya
çalışma şeklindeki çelişkidir.”(Ağca, 2001: 235) Bu gibi çelişkiler sözlü ifadeler
için de geçerlidir.
Konuşmada ve yazıda, ifadeye başlanılan şahıs, zaman, çoğul vb. eklerin, ifade
bitişinde kaymaya uğraması veya sabit ilerlemesi de sıkça rastlanan hatalardandır.
Atalar sözlerindeki ifadelerin hepsi sabitlenmiş bir kalıpta olduğu için, içlerinde
barınan kelimeler, ekler ve hüküm daima sabit ve yerli yerindedir. Bu nedenle
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dil öğretiminde dil mantığını sezdirme ve geliştirmede katkı sağlayacağından,
rahatlıkla atalar sözü örneklerinden yararlanılabilinir.
3. Kavram Bilgisi ve Birliğini Sağlama
Etrafımızda çok çeşitli nesneler, olaylar ve fikirler vardır. Bunların her
birinin tüm özelliklerini tek tek öğrenmek mümkün değildir. Bu nedenle benzer
özelliklere sahip olay düşünce ve nesnelere birer isim verilerek kavramlaştırma
yoluna gidilmiştir.” Kavramlar bize kalıcı bir bilgi sistemi sağlar”. (ErdenAkman, 1996: 202-210) “İnsan düşüncesi, etrafında gördüğü nesnel gerçeklikleri
ve onların nitelikleri ile ilgili adlandırmaları, zihnindeki bilgisayara kaydederek,
yeniden karşılaştığında kolayca yeni hükümler verebiliyor.” (Tural, 2004: 44)
Somut ve soyut olarak da iki gruba ayırdığımız kavramlar yaşadığımız çevredeki
karmaşıklığı gruplandırarak, daha kolay öğrenmemize ve hatırlamamıza yardımcı
olur. Herhangi bir kavram öğrenildiği zaman, o kavrama karşılık gelen tüm
örnekler de rahatça hatırlanabilir veya tanınabilir.
Kavram, “İnsanı, başka insanlarla bir aradalığa götüren ve az çok benzeştiren,
ortaklıkları sağlanmış bir düşünce ve davranış dünyasıdır.” (Tural, 2004: 44)
Toplumdaki bireyler arasında iletişimi kolaylaştırıcı, kavram bilgisi ve birliğini
sağlayıcı unsurlardan biri de atalar sözüdür. Bu sözlerden seçilmiş ifadeleri
kullanmak, hem istediklerimizi veya mesajlarımızı iletirken bizi ve karşımızdakini
zorlamaz, hem de kavram birliği sağladığı için yanlış anlaşılmaları ortadan
kaldırır.
Örneğin: “Sakla samanı gelir zamanı.”
“Damlaya damlaya göl olur.”
“Ak akçe kara gün içindir”
sözleri ‘tutumluluk’ kavramının öğretilmesi, davranış hâline getirilmesi veya
daha iyi anlaşılması işlevini üstlenir. Kavram birliğini sağlayıcı gücü olan bir dili
kullanmak ve öğretmek çok daha kolaydır.
Kavramlar, ister somut, ister soyut varlıkların adı veya niteliği olsun, hem dili
ortaklaştırır, hem duygu ve düşünceyi benzeştirir, ortaklaştırır, hem de benzeşen
tepki ve davranışların doğru anlamlandırılmasını sağlamış olur.
4. Kelime ve Anlam Bilgisini Geliştirme
Her kelimenin şu üç yükten birini taşıdığına inanılır.
1. Günlük dildeki yaygın karşılığı
2. Düşünülmeyen, kolayca akla gelmeyen, bir kısmı hayatın içine karışmış,
bir kısmı da kültürel birikim gerektiren, mecazlar.
3. Terimler.
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Kelimelerin dünyasında, eş anlamlı veya eş sesli, zıt anlamlı, somut ve soyut
anlamlı olarak kendilerine yer edinen ifade çeşitlemeleri vardır. Atalar sözlerinin
içinde de her anlamı ayrı ayrı taşıyıp sergileme fırsatı bulan kelimeler, yerlerini
alırlar.
Bir kelimenin bir alana tahsisen özel olarak tanımlanması ve çok sayıda
anlam dünyasına hizmet etmesi bakımından en güzel örnek ‘ateş’ kelimesidir. Bu
kelimenin çeşitli anlamlarını, günlük dilde sıkça kullanırız.
Örneğin:
“Bizim çocuğun gece ateşi çıktı.”
“Kendini korumak için ateş etmek zorundaydı.”
“Ayrılık ateşi düştü mü bir kez içine…”
“Bakkal Hasan’nın oğlan ateş mübarek; her yere koşturuyor.”
“Savunma avukatı öyle ateşli bir konuşma yaptı ki görmeliydin.”
Bu örnek anlam yüklerini Atalar sözlerinde de bulmak mümkün.
“Ateş düştüğü yeri yakar.”
“Lafını bilmeyen hödükler, sönmüş ateş körükler.”
“Komşu komşuya bakar, canını ateşe yakar.”
“Ateş olmayınca kazan kaynamaz.”
“Ateş olmayan yerden duman tütmez.”
Bir diğer örnek “el” kelimesidir.
“Elin derdi ele duvar deliğidir.”
“Elindeki kuşu sıkı tut, kuş arama.”
“Bir elin nesi, iki elin sesi var.”
“El elden üstündür.”
5. Kelime Servetini Zenginleştirme
“İnsanın duyduğunu, okuduğunu, gördüklerini, düşündüklerini hayallerini ve
duygularını tam ve doğru olarak ifade edebilmesi için zengin bir kelime kadrosuna
ihtiyacı vardır.” (Karakuş, 2005: 127).
Anlayabilmek ve anlatabilmek zaten dil bilmek demektir. Hayatın algılanması
da adlandırılıp anlamlandırılması da kazandığımız kelimelerin sayısı ve derinliği
ile doğru orantılıdır.
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Örneğin:
Sacayağı, eviraç, fritöz, dipfriz, soyka... gibi kelimelere veya
“Üzümcünün gözü omcada olur.”
“Yazın hankıldayan, kışın kankıldar.”
“Yavanlık olmayınca, yananlık olmaz.”
“Yağ ile yavşan kavrulmaz.”
“Üğlemekle hamam ısınmaz.”
“Toba tokluktan olur, üz göz yokluktan olur.”
“Tedariksiz çeşmeye oturan büveli büveli taş arar.”
“Tilki erişemediği üzüme, hevengim olsun demiş.”…vb. çeşitli Atalar
sözlerinde geçen kelimelere baktığımızda, bu kelimelerin bir kısmını köyden
dışarı çıkmamış olanlar, bir kısmını da şehri bilen veya şehirde yaşayanlar bilirler;
çünkü her iki kesimin de hayatı algılamaları ve adlandırmaları birbirinden farklı
olacaktır.
Atalar sözleri seçilmiş bir kelime zenginliği olduğuna göre, bu sözleri
anlayabilecek kadar kelime servetine sahip olanlar, dilin sözlüğünün yüzde
ellisine hâkimdirler. Bu sebeple, Atalar sözünün, kelime hazinesine sağlayacağı
katkıyı göz ardı edemeyiz.
6. Sözlü ve Yazılı Anlatma Becerisinin Geliştirilmesi
İlköğretim ikinci kademede öğrencilerin Türkçe öğretmenlerinden beklentileri
üzerine yapılan bir araştırmada öğrencilerin % 82’sinin, öğretmenlerinin kelime
servetini geliştirmek için atasözü, özdeyiş ve deyimler hakkında açıklayıcı
konuşma çalışmaları yaptırmasını istedikleri tespit edilmiştir (Bağcı, Temizkan,
2006: 486).
İkna edici konuşmalarda kanıt göstermede ve güvenilirliği sağlamada
atasözlerinden yararlanılabilir.
Atasözlerinin konuşmalarda, didaktik şiirlerde ve çeşitli ifade biçimlerinde
birer küçük söyleyiş hâlinde yer almasının sebebi; konuşma dilini süslemek,
ifadeye canlılık vermek gibi bir görevi üstlenmiş olmasıdır. Ölçülü ve kafiyeli
olduğu için de akılda daha kolay tutulur. Anlamla biçimin birleşmesi insanlar
arasında iletişimi kolaylaştırır.
Atasözlerinin Türkçe eğitiminde en fazla kullanıldığı alan sözlü ve yazılı
anlatımdır. Bunun uygulaması bir atasözü verilerek öğrencilerden bu atasözünü
açıklayan konuşma yapma veya yazı yazmasını isteme şeklindedir. Bu teknik,
öğrenciler tarafından da istekle uygulanmaktadır.
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İlköğretim ikinci kademede öğrencilerin Türkçe öğretmenlerinden beklentileri
üzerine yapılan bir araştırmada öğrencilerin % 82’sinin, öğretmenlerinin kelime
servetini geliştirmek için atasözü, özdeyiş ve deyimler hakkında açıklayıcı
konuşma çalışmaları yaptırmasını istedikleri tespit edilmiştir.
Örnek
Öğrencilere, “Ekmeğin yarısını, kömürün irisini, odunun kurusunu Mart’a
sakla.” atasözünü okuyunuz. Onlardan da bu şekilde iklim konulu atasözleri
bulmalarını ve bitişik eğik yazıyla yazıp getirmelerini isteyiniz.
Atasözlerinden konuşma ve yazıda ifadeyi sonuca bağlama, yeni bir konuya
geçme gibi işlevlerle yararlanılabilir. İkna edici konuşmalarda kanıt gösterme
ve güvenilirliği sağlamada atasözlerinden yararlanmak konuşmacının etkisini
artırmaktadır.
Genellikle tek yargı bildiren ifadeler olması yönüyle atasözlerinden, anlatımın
temel yapısı olan cümle öğretiminde de yararlanılabilir.
7. Dinleme Eğitimi
İnsanın ilk öğrenmesi, anne karnından başlayarak, dinleme yoluyla olmaktadır.
Okul çağına kadar, içinde atasözlerinin geçtiği çeşitli edebî ürünlerin anlatılması
veya dinletilmesi, çocuklara kelime serveti, kavram bilgisi kazandırma ve onlara
dil mantığının kavratılmasına da yardımcı olacaktır. Okul çağında da yine
atasözleri yardımı ile çocuğun dinleme becerisi bir disiplin içinde geliştirilebilir.
Bu eğitimde içinden çeşitli kelime veya eklerin silindiği atasözleri dinletilerek,
çocukların zevkle uygulayacağı bir etkinlik hâline getirilebilir.
Örnek
Aşağıdaki atasözü, boş yerler bırakılarak bilgisayarda kolayca sesli olarak
kaydedilebilir. Öğrenciye dinletilerek boşlukları doldurması istenir.
Mart kapı… baktırır, ………. ……… yak……
8. Dil Bilgisi Öğretimi
Dil bilgisi öğretiminde hemen hemen her konu başlığında atasözlerinden
yararlanabiliriz. Birkaç konu başlığını örnek verelim.
Eksiltili cümle öğretiminde kullanılabilecek atasözü örnekleri
At binenin(dir), kılıç kuşananın(dır).
Ev yapacaksan tuğladan (yap), kız alacaksan Muğladan (al).
Adlaşmış sıfatların öğretiminde atasözlerinin kullanımı
Tekkeyi bekleyen (derviş) çorbayı içer.
Bal tutan (insan) parmağını yalar.
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Fiilimsilerin öğretiminde atasözlerinin kullanımı
Akacak kan, damarda durmaz. (sıfat-fiil)
Ateş düştüğü yeri yakar. (sıfat-fiil)
Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz. (sıfat-fiil)
Damlaya damlaya göl olur. (zarf-fiil)
Üzüm üzüme baka baka kararır. (zarf-fiil)
Devrik cümle yapısının öğretiminde atasözlerinin kullanımı
Al malın iyisini çekme kaygısını.
Kiplerin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı
Ver yiyeyim (istek kipi) ört yatayım (istek kipi) bekle ölüm gelmesin (emir
kipi).
Bakarsan (dilek-şart kipi) bağ, bakmazsan dağ olur.
Konuşma Alanı
Az sözle fazla düşünce anlatabilme yeteneğini geliştirme amacıyla aşağıdaki
atasözleri konuşma-yazma konusu olarak verilebilir.
Ak akçe kara gün içindir.
Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.
Mum, dibine ışık vermez.
Okuma Alanı
Okunan metinlerdeki söz sanatlarını kavratmak amacıyla, söz sanatlarına
örnek verilirken aşağıdaki atasözlerinden yararlanılabilir.
Alet işler, el övünür. (Kişileştirme)
Bin dostun varsa az, bir düşmanın varsa çok. (Tezat)
Elin ağzı torba değil ki büzesin. (Benzetme)
Taşıma suyla değirmen dönmez. (Kinaye)
Yazma Alanı
Noktalama işaretlerinin öğretiminde atasözlerinin kullanımı
At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
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Eş Anlamlı Atasözlerini Eşleştirme
Bir baba dokuz evlat besler,
dokuz evlat bir babaya
bakamaz.

Babası oğluna bir bağ
bağışlamış, oğlu babasına bir
salkım üzüm vermemiş.

Sel ile gelen, yel ile gider.

Haydan gelen huya gider.

Ne oldum dememeli, ne
olacağım demeli.

Olmaz olmaz deme, olmaz
olmaz.

Birlikten kuvvet doğar.

Bir elin nesi var, iki elin sesi
var.

Nasihat isteyen tembele iş
buyursun.

Tembele iş buyur, sana akıl
öğretsin.
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Zıt anlamlı atasözlerini eşleştirme

Birlikten kuvvet doğar.

Ortak gemisi yürümez.

Aslı ne ise nesli de odur.

Ak koyunun kara kuzusu da
olur.

İyilik eden iyilik bulur.

İyiliğe iyilik olsaydı, koca
öküze bıçak olmazdı.

İyi insan lafın üstüne gelir.

İti an, çomağı hazırla.

El elin eşeğini türkü çağırarak
arar.

Komşu komşunun külüne
muhtaçtır.

9. Ağız Özelliklerinin Giderilmesi
a. Bir dilin, anadile göre morfoloji ve leksikoloji bakımından, az çok
farklılaşması sureti ile oluşan kelimeler, dünyadaki farklılaşmaların oluşturduğu
yeni bir dil yatağında durma hâline lehçe, lehçenin içerisinde morfolojik, leksik,
semantik hiçbir fark taşımadığı hâlde, kelimelerin bir kısmının sözlükteki anlamını
koruyacak şekilde kullanıldıkları hâlde, yazıma uygun sesletilmemesinden doğan
farklılıklara ağız denir.
Ağızlar, kültür merkezlerine uzaklıktan doğmuş olabileceği gibi ana kültür
paydasının yazılı olan kısmından yeterince pay alamamışlıktan doğabileceği
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gibi, mecburi komşuluk yapılan başka dil ve kültürlerin etkisi ve baskısı ile de
oluşabilir.
Türkiye Türkçesi bağlamında konuya yaklaşacak olursak, Gerek Rumeli
ağızları gerekse Anadolu ağızları, oldukça zengin bir alan gibi görünmektedir.
Hiç kimseyi mahalli ağızlardan bütünüyle koparmaya zorlamak ve kimsenin belli
bir yaştan sonra telâffuzunu bütünüyle değiştirmeyi başarmasını beklemek doğru
değildir.
Aydın olmanın ilk şartı, kendi dilini yeterince bilmek ve kültür diline dayalı
bir zenginlikte, konuşurken ve yazarken kullanabilmektir.
Ülkelerin kültür dili, yazı dili eğitim ve öğretimine esas olan dildir. Bu yalnızca
ülkemize değil, tüm mahsus bir gerçekliktir.
Bizim, Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında, telaffuz ayrılıklarını ortadan
kaldıracak, ortak bir kültür dilinde halkı birleştirecek, sistemli bir eğitim öğretim
hedefimiz ve istikrarlı bir politikamız olduğunu söylemek pek mümkün olmasa
da12, Atatürk’ün kurduğu yeni devletin, halkı, mecburi eğitim yolu ile hem çağdaş
bilgi ile hayata hazırlamak hem de iyi vatandaş kılmak yönünde, vazgeçilmez
hedefleri oldu. Özellikle 1950’ye kadar, öğretmen okullarına alınan yatılı
öğrenciler, çok iyi eğitilerek mahalli ağızlardan kurtarılıyor ve görevlendirildikleri
yörelerde, bir açıdan da doğru telaffuz örnekliği yapıyorlardı.
b. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren, nefes almak, acıkmak hareket etmek
gibi bir takım davranışları biyolojik olarak doğuştan, konuşma biçimi, yemek
yeme biçimi gibi bir takım davranışları da içine doğduğu aile veya ortamdan
öğrenir. Başka bir deyişle taklit eder.
Taklit Etmek: İnsanın örnek aldığı bir davranışı isteyerek veya farkında
olmadan, doğuştan gelen yetenek ve yeterlilik saydığımız fiziksel özelliklerini
disipline ve organize ederek harekete geçirip o davranışı ve öğrenmesi ve
uygulaması olarak tanımlanabilir.
Konuşmak da taklit yolu ile kazanılan bir davranıştır. İnsan, çevresindekilerin
çıkardığı sesleri, ses telleri, gırtlak, dil, diş, dudak gibi çeşitli organlarından ve
bunları fizyolojik olarak kullanabilme yeteneğinden yararlanarak, kontrollü bir
şekilde biyolojik mekanizmasını harekete geçirip tekrar ve taklit eder. Böylece
doğuştan gelen ses çıkarabilme yeteneğini, anlamlı bir şekle büründürüp,
konuşmaya dönüştürmeyi öğrenir.
İnsanın dil becerisi, zekâsı ve fizyolojik yapısının elverdiği ölçüde gelişebilir.
Yetiştiği ortam ve aldığı eğitim, dil becerisini geliştirmede yardımcı faktörlerdir.
12

Cumhuriyet öncesi dönemde, yalnızca sosyolog-filozof Ziya Gökalp konuşurken ve yazarken,
İstanbullu hanımların Türkçesi’nin esas alınmasını ileri süren bilgece bir görüş ortaya atmıştır:
Dil, yaşantı esnasında oluşan bir zorunluluktan doğan ve bilerek veya bilmeyerek, tekrar ve
taklitle temellenip genişleyen bir sistemdir.
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Çocuk, okul çağına gelene kadar ailesini ve yaşadığı çevreyi örnek alarak ve
taklit ederek konuşur. Ağız özellikleri de bu yolla yerleşir. Ülkemizin, Karadeniz
veya Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen bir çocuğun, bölge aksanı ile
konuşması kaçınılmaz ve tabii bir sonuçtur. Asıl garip olan hiçbir örneği (model
edindiği kimse) olmaksızın, başka bir bölgenin ağız özelliği ile konuşması olur ki
bu rastlanılır bir durum değildir.
Çocuğun, en geç örgün eğitim çağının başlangıcından itibaren, yöresel ağız
özelliklerinin, standart telâffuza dönüştürülmeye gayret edilmesi ve kültür dili
ile konuşmaya geçirilmesi gerekmektedir; zira, “bir kelimenin telâffuzunu yanlış
bilmek bazen o kelimeyi hiç bilmemekten daha kötüdür.” (Adıgüzel, 2004: 160)
Ancak, ağız özelliklerinin giderilmesi için Türkiye’de yapılmış çalışmalar çok
fazla değildir.13
İlk on dört yaş için, kelimelerin doğru telâffuzu yönünde iyi örneklik edenlerin
yaygınlaştırılmayışı (sayıca ve kalitece) ciddi bir engeldir.
Geniş halk kitlelerinin telâffuz (sesletme)14 kusurları, dilin mutlak kültür
paydası olduğu ölçüde ortadan kalkacaktır; ancak, bir kısım, köyden şehre göç
etmiş, sağlıksız yerleşimin doğurduğu, bir kısmı ise, ideolojik inatlaşmaların yol
açtığı telaffuz çirkinlikleri, eğitimin yüzde yüz millileştiği güne kadar devam
edecek görünmektedir.
Telaffuzun, Doğru Telaffuz Yönünde Geliştirilmesinin
– Örnek insanların Türkçe konusundaki duyarlılığı (öğretmen, aile büyükleri,
sanatçı vb.) ve yeterliliği,
– Yanlış telâffuzun düzeltilmesi yönündeki sosyal denetimin işletilmesi,
– Şarkı, türkü, şiir, atalar sözü gibi duygu ve düşünce aktarımını sağlayan özlü
ifadeler ile yoğun ifade saydığımız vecize ve atasözlerinin yanlışsız ve eksiksiz
ezberletilmesi,
– Atalar sözünün anlam yükü bir kenara bırakılarak, yalnızca kelime serveti
artırımı veya yalnızca doğru telâffuz kazanımı yönünde, taklit ve tekrarla beslenen
ısrarcılık etmek, dil eğitiminde bize göre çok önemli bir araç ve yöntemdir.
13

Ülkemizde ağız araştırmaları, ağızların sınıflandırılması ve yöresel ağızların derlenerek
incelenmesi şeklinde yapılmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Buran, Keban, Baskil ve Ağın Yöresi
Ağızları, TDK Yay., 669, Ankara 1997 vb. Henüz her yörenin ağız derleme ve inceleme
çalışmaları tamamlanmamış olsa dahi bilim adamlarımızın bu konuda çok yol kat ettikleri
ortadadır.

14

Telâffuz; Arapçada isim grubundan bir kelime olan, ‘lafz’ kökünden gelen, ‘bir harf veya kelimeyi
tam gerektiği şekilde söyleme, sözediş’, ‘lafızlandırma’ anlamına gelirken, günümüzde bu ses
için ‘sesletme’ karşılığı verilmektedir. ‘Bir kelimeyi oluşturan harflerin doğru vurgulanmasına’
ise ’sesletme’ denir.
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SONUÇ
Toplumum yaşantı örgüsünün dilde şekillenen kollarından biri de atalar
sözleridir. Bu sözler, içinde yaşadığı toplumun nelere önem verdiğini, değerlerini,
düşünce ve yargılarını, hayata ve olaylara nereden ve nasıl baktıklarını, iyi ve
kötü tanım ve ayrımlarını ve toplumsal tercihlerini, yaşanan acı tatlı tecrübelerini,
zaman ve mekânı arka planda bırakarak dile getiren sözlerdir.
İnsanlığın ilk medeniyetlerinde, çeşitli toplumsal ihtiyaç ve tecrübelerden
doğan sözlü kurallar, zamanla yazılı birer kanun hâline dönüşmüş ve insanlığa,
bu şekli ile hizmetini vermeye devam etmiştir. Günümüz toplumları aynı
örneği kendilerine uyarlayarak, hem kanunların hem de kendilerinin devamını
sağlamaktadır.
Yine toplumun içinden aynı gerekçelerle çıkan, fakat yazı yerine düşünce
dilinde yaşatılan, benimsetilen ve nesiller boyu aktarılan kurallar da atalar
sözü adı altındaki yazısız kurallar, topluma aynı yönde hizmet vermeye devam
etmektedir.
Atalar sözü, toplumun ortak hareket noktası sayılan değerleri, içinde en güzel
ve anlamlı ifadelerle barındırdığı için, yetişen nesillere bu sözlerin yardımı ile
verilecek dil eğitimi daha kalıcı olacaktır.
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О РОЛИ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРЕДИКАТНОАРГУМЕНТНОЙ СТРУКТУР ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПОСЛЕЛОГrā В НЕКОТОРЫХ ЗАПАДНОИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ)
GADİLİYA, Ketevan/ГАДИЛИЯ, Кетеван
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Статья посвящается аргументной (актантной) структуре предложения и
особенностей ее корреляции с инновационной категорией определенности
в иранских языках. В группу иранских языков входит более пятидесяти
письменных, младописьменных и бесписьменных современных языков, а
также ряд вышедших из употребления древних и среднеиранских языков. В
данной статье мы привлекаем определенную выборку, достаточно узкую по
своему составу, из континуума современных западноиранских языков, что
обуславливается двумя основными соображениями. Во-первых, считаем
нецелесообразным охват всего многообразия иранского языкового массива в
рамках одной статьи. Во-вторых, в настоящей статье мы стараемся учитывать
те диахронные явления, которые обусловили наличие типологической
изоглоссы наиболее очевидной для группы западноиранских языков.
Для понимания природы соотношения аргументно-предикатной
структуры предложения и категории определенности в статье рассмотрены
(а) северозападные гилянский и белуджский языки и (б) югозападные
персидский и близкородственные дари и таджикский языки.
Выборка языков
параметрам:

проводилась

по

следующим

дополнительным

А. Тип языка. Рассматриваемые языки представляют собой смешанный
флективно-аналитический тип с элементами агглютинации, при этом
флексия в основном характерна для глагола
Б. Строй предложения. Языки со свободным порядком слов, но с базовым
SOV. В статье рассматриваются изолированные простые повествовательные
предложения, номинативного (аккузативное) строя тех иранских языков, в
которых аргументная структура тесно связана с категорией определенности.
В. Набор грамматических категорий имени существительного:
категория числа и категория определенности/неопределенности или как
принято в отечественной иранистике категория выделенности, и, наконец,
диахронически обусловленные, глубинно сходные языковые показатели
косвенных падежей и послелог -rā.
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Г. Функциональное сходство грамматических показателей аргументов
(актантов): нулевой показатель Ø, показатель косвенных падежей, послелогартикль –rā и их корреляция с категорией определенности.
Предикатно-аргументная (актантная) структура предложения
Как в статье понимается аргументная структура? Аргумент, это
– составляющие предложения, которых требует предикат и обычно
выражаются в предикации как имена существительные или местоименные
клаузы. С синтаксической точки зрения, аргументы соответствуют
таким (главным) членам предложения, как субъект (подлежащее, агент)
и глагольным дополнениям (прямое и/или косвенное дополнение,
пациенс). Предикат указывает (обозначает) особенности денотата (типа
одушевленность/неодушевленность) и его корреляции с составляющими,
без специального предоставления данных о самом субъекте.
Особенности аргументно-предикативной структуры зависит от
особенностей порядка слов в предложении, от особенностей категории
падежа (если в языке есть эта категория) т.е. какой падеж (или какой
формальный маркер) приписывается аргументу предикатом, от наличия
спецификаторов (набор формальных средств), а так же в целом, от
структурно-типологических свойств языка и, наконец, от лексических
свойств глагола (предиката), т.е. от типа связи или отношений между n
предметами.
Семантическая структура предложения формируется в результате
нерасчлененного или расчлененного языкового кодирования структуры
предметной ситуации. При нерасчлененном кодировании ситуация
выражается одной словоформой, т. е. означаемое предложения состоит
из одного или нескольких компонентов, реализующих и предметный, и
признаковый образы. При расчлененном кодировании структура ситуации
отражается в семантической структуре предложения в виде одного или
нескольких актантных (предметных) и признакового компонентов.
Появление инновационных категорий определенности /неопределенности
и вторичной падежной системы в иранских языках вызвало не только
преобразование синтаксического уровня предложения, но и способов
выражения семантических ролей - агенса и пациенса.
В статье рассмотрены семантически двусоставные и трехсоставные
предложения, а именно, описаны различные способы обозначения/
выражения субъекта действия (подлежащее, агенс) и объекта воздействия
(прямое дополнение, пациенс) простого изолированного предложения для
выявления природы типологического сходства синтаксических функций
посредством морфологически различными средствами.
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Категория определенности и неопределенности
Категория определенности морфологически, синтаксически и
семантически выражается разнообразными языковыми средствами, такими
как артикли, дейктические элементы (демонстративы), числительное «один»,
показатели падежа и др. Совершенно очевидно, что вышеперечисленные
средства выражения определенности и неопределенности имеют разный
грамматический (морфосинтаксический) и лексико-семантический статус.
Следовательно, артикль не является единственным грамматическим
элементом, маркирующим категорию определенности, но он единственная
граммема – ядро грамматической категории определенности и
неопределенности – кодирующее соответствующее грамматическое
значение.
Самое общее и самое верное определение артикля предлагает
рассматривать этот грамматический элемент в качестве индикатора,
который указывает на представителей класса предметов. Таким образом,
определенный и неопределенный артикль могут называться «классификатор
или показатель неопределенности» и «классификатор или показатель
определенности» соответственно. Классификатор или показатель
неопределенности» можно определить как выражение, которое показывает
на предмет направляя внимание на класс внутри себя, без какого-либо
последующего уточнения.
А «классификатор или показатель определенности» указывает на
единственного представителя класса, направляя внимание на нем в данном
контексте. Но, функция артиклей не ограничивается выделением имения
из класса представителей. Определенность находится в тесной связи с
глагольной системой, модальностью и отрицанием, а также с категорией
падежа и семантической (прагматической) структурой предложения.
Следовательно, функция артикля не ограничиваются передачей значения
определенности.
В иранских языках категория определенности vs. неопределенности
(и соответственно, артикль, как грамматический маркер этой категории)
является инновационной категорией, которая появилась после стирания
флективной многопадежной синтетической системы в древнеиранских
языках. По всей видимости, выделительный артикль сформировался в
югозападной группе. Динамику возникновения и развития, начиная с
среднеперсидской эпохи, прослеживаем в персидском языке. В дальнейшем
артикль был заимствован другими северозападными языками.
Восточноиранская ветвь иранских языков претерпела сходные
преобразования, но в этой группе процессы имели несколько иной, отличный
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от западноираских языков, характер. Поэтому все оценки, высказанные в
данной статье, на данном этапе анализа, верны для западноираских языков.
После стирания древнеиранской флективной системы в иранских
языках произошли значительные структурные и системные изменения.
Доминантный базовый древнеиранский порядок слов предложения SVO
преобразовался в современный базовый SOV с элементами свободного
порядка слов; усилились аналитические отношения, появились элементы
агглютинации.
Здесь мы кратко остановимся на отдельные моменты формирования
категории выделенности (1), а также сравнительно подробно - на основные
вехи трансформации послелога rādiy и.его постепенном вхождении в зону
действия категории определенности/неопределенности (2).
(1) Общеизвестно, что формирование категории определенности, в
основном, реализуется посредством грамматикализации таких лексических
и служебных слов как числительное «один» и указательное местоимение,
которые постепенно теряют лексическую прозрачность и становятся
граммемами.
В персидском, таджикском и дари языках, вследствие грамматикализации
среднеперсидского числительного «один» aiva, появляется выделительный
артикль -ī, -ē, -е. Он представляет собой четко оформленную
постпозитивную, энклитическую, безударную, несамостоятельную,
односложную, постпозитивную морфему с элементами агглютинации, и,
наконец, одновременно является показателем субстантивности.
(2) Послелог –rā в современном персидском языке является результатом
семантической и функциональной трансформации элемента rādiy (кл.
перс. rāср.перс. позд. rāу, ран. rād (l’d, ман. r’y) <др. перс. rādiy) “ради,
из-за”, вследствие которой произошла полная элиминация прозрачности
содержательного плана и появление языкового элемента, статус которого
является предметом спора среди иранистов.
Процесс грамматикализации rādiy достаточно длительный. Еще в
классическом персидском он сохраняет широкий спектр функций: 1.
Обозначает прямой объект; 2. Обозначает косвенный объект различных
видов: а) адресат действия, б) направление действия (к кому-либо), в)
обозначение лица, к которому пришло какое-либо чувство, намерение,
желание, г) лицо, которому что-то подобает, приличествует, нужно, д)
лицо, которому что-либо принадлежит; 3. обозначает обстоятельства цели,
причины, времени.
В гилянском и белуджском показатель вин.-дат. падежа -a очевидно
послеложного характера (ср. тадж. -a, как вариант -ro) происходит от
древнеиранского *-rādi
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Таким образом, среднеперсидский послелог -rāy преобразовался
в
агглютинативный
показатель
винительно-дательного/объектного
падежа -ə, -а (гилянский) и -ā (белуджский), став показателем вторичной
агглютинативной системы падежа, с одной стороны. С другой стороны, он
стал определенным членом инновационной категории определенности vs
неопределенности (персидский, таджикский, дари). Процесс начавшийся
в среднеиранский период завершился появлением двух, в определенном
смысле взаимозависимых и взаимосвязанных инновационные категорий:
категории определенности с грамматическим маркером - артикль (языки,
в которых падежная система полностью элиминирована – персидский,
таджикский, дари и др.) и вторичной агглютинативной падежной системой
(гилянский, белуджский и др.).
Как следствие этих процессов, в современных западноиранских языках
отдельные инновационные грамматические элементы взяли на себя не
только такие новые морфосинтаксические функции, как обозначение
актантов (подлежащее, прямое и непрямое (косвенное) дополнение), но
стали соотносится с другой инновационной категорией определенности.
Таким образом, значение определенности и его формальные граммемы,
стали участвовать в регулировании синтаксической структуре предложения.
Корреляция определенности и аргументной структуры.
Роль категории определенности среди грамматических средств
отвечающих за установление грамматических связей в предложении
представляется следующим образом:
АгенсIndef, Def gнеопределенный, определенный:
перс., дари, тадж. – маркируется местом в предложении
бел., гил. – номинативный падеж
ПациенсIndef (прямое дополнение) g неопределенный:
перс., дари, тадж. – неопределенный артикль -ī, нулевой маркер.
бел, гил. – номинативный падеж
ПациенсDef (прямое дополнение) g определенный:
перс, дари, тадж. – rā, нулевой маркер
бел., гил. – объектный, косвенный падеж.
Персидский язык, также как и таджикский и дари, является
аналитическо-флективным языком. Синтаксические связи между словами
в словосочетаниях и предложениях чаще всего выражаются не формами
слов, а служебными словами – предлогами, послелогом -rá, служебными
частицами.
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Порядок слов не играет такой существенной роли для выражения связи
слов в предложениях, как другие грамматические средства.
С точки зрения участия категории определенности в осуществлении
синтаксической связи слов в предложении, в последнее время, исследователи
персидского языка приходят к мнению, что послелог -rā, совмещающий в
себе свойства служебного слова и артикля, выполняет особую функцию в
предложении. При этом, не отрицается тот факт, что -rā передает значение
определенности и конкретности.
В основном выделительный (неопределенный) артикль, в этих языках
обозначает неизвестное неопределенное имя. Наблюдается также сильная
зависимость между значением артикля и от синтаксической структуры
предложения - легко противопоставляются модели с выделительным
артиклем недопустимые в простом предложении и модели с тем же артиклем
допустимые в сложном предложении с придаточным определительным.
Этому вопросу посвящена большая литература, но в рамках данной статьи
она не является приоритетной.
В фундаментальной «Грамматике современного литературного
персидского языка» (М., 2001) Ю.А. Рубинчик подтвердил основные
положения, высказанные в ранних его трудах, а именно то, что «персидский
язык не обладает двумя соотносительными формами артикля, а имеет
один артикль, присоединяемый к именам существительным в разных
синтаксических позициях». Правда, автор приведенной цитаты, рассуждает
об артикле -ī, семантическая и функциональная двусмысленность
которого долгое время являлось основанием считать, что в персидском два
фонетически идентичных, но функционально разных артикля. Однако Ю.
А. Рубинчик не отрицает, что послелог -rā, без всякого сомнения, имеет
непосредственное отношение к категории определенности. Рассмотрим
примеры из персидского языка (1), (2) и (3), верные, в том числе, для
таджикского и дари языков.
(1) ketāb-rā be man dād
[он/она] книгу Def Dir Obj мне дал/а
(2) ketab-i be man dād
[он/она] книгу Indef Dir Obj мне дал/а
(3) ketāb - Ø be man dād
[он/она] книгу Ø Dir Obj мне дал/а
Приведенные примеры представляют несколько упрощенную, но очень
точную парадигму соотношения послелога/артикля -rā и выделительного
артикля -ī выступающие в данном случае маркерами пациенса (прямого
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дополнения). Более того, в данную парадигму вписывается также нулевой
показатель. Грамматически (1), (2) и (3) совершенно корректные и четко
противопоставляются по признаку определенности (1) и неопределенности
(2). С одной стороны, оппозиция определенного прямого дополнения и
неопределенного прямого дополнения является семантически релевантным
(ī – Ø, rā – Ø). С другой стороны, такое противопоставление релевантно
исключительно в позиции прямого дополнения.
Ю. А. Рубинчик совершенно справедливо отмечает, что функция,
выполняемая артиклем в персидском, может быть сравнима с функцией
падежной флексии, а конкретное грамматическое значение имени
существительного с артиклем, как и значение той или иной падежной формы
имени существительного, раскрывается наиболее полно не в масштабе
отдельного слова, а при употреблении в предложении. Функция послелога
-rā во многом сходно с вторичными падежными показателями в гилянском,
белуджском. Падежные показатели и послелог -rā в современных иранских
языках отражают отношения топика и фокуса, субъекта и объекта(ов):
прямое дополнение является определенным и маркируется маркерами
определенности.
Выделительный артикль -ī функционирует также в белуджском и
гилянском языках в качестве заимствований. В белуджском выделительный
артикль получил достаточно широкое распространение, а в гилянском
проник вместе с заимствованными словами. Важно отметить, что
наряду с заимствованным выделительным артиклем, в гилянском языке
сформировался собственный препозитивный артикль itta.
В гилянском и белуджском языках определенные имена маркируются
показателем косвенного падежа, такими как, например, в белуджском -ā
или гилянском -а, в то время как неопределенные имена представлены
немаркированным номинативным падежом. Цель обозначения актантов
падежными показателями – разграничение субъекта и прямого
объекта переходного глагола и избежание возможной грамматической
двусмысленности.
В современном персидском, и соответственно в таджикском и дари,
функции послелога значительно сузились. Так, например, при косвенном
дополнении послелог -rā встречается преимущественно в языке поэзии (в
архаизированном, “высоком” стиле), а также в языке фольклора.
Он употребляется преимущественно при обозначении прямого объекта
при переходных глаголах, причем конкретного, определенного.
(4) rûznåme-rå xåndäm
газету Ra (ту, определенную) прочитал [я](перс).
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(5) sanak kitab- rā xānd
Санак книгу Ra прочитал (дари)
(6) nān-rā biyār
Хлеб Ra принеси (дари)
Однако прямой объект не всегда оформляется послелогом, а лишь в случае,
если речь идет о вполне конкретном, известном или ранее упоминавшемся
предмете. Когда речь идет о предмете вообще, как о представителе всего
вида, класса, прямой объект не получает никакого оформления.
(7) rûznåme mixånäm
газетуØ (а не книгу, письмо и т.д.) [я] читаю (перс.)
nān biyār
(8) хлебаØ принеси (дари)
Отсюда следует, что непосредственной связи между послелогом -rā и
переходностью/непереходностью глагола не существует. Тем более, что
грань между переходными и непереходными глаголами в персидском и
близкородственных его языках достаточно размыт. Более очевидна связь с
категорией определенности. Вследствие грамматикализации, приобретая
статус послелога (в персидском, персидском и дари) и падежного форманта
(белуджском и гилянском), главной синтаксической функцией послелога
-rā стало обозначение прямого дополнения с семантикой известности,
конкретности и определенности.
Если при употреблении имен нарицательных у говорящего есть выбор,
который зависит от сообщаемой информации, то при прямом дополнении,
выраженном именем собственным, местоимением или именем с энклитикой,
употребление послелога -rā является облигаторным.
(9) Bahrā m-rā nejat dād [перс. Руб. 324]
Бахрама Ra спас(ла) (он/она)
Язык дари и некоторые диалекты таджикского языка (например, рогский
говор) более консервативны, чем литературный персидский и таджикский,
сохранив более широкий спектр функций.
а) послелог -rā ставится при существительном, обозначающем адресат
действия особенно при глаголах dā dan дать и guftan сказать:
(10) māmā zāγ-rā nān dād (дари)
дядя вороне Ra хлеба дал
(11) мемоно-ра úччu чо доден? [рогский говор тадж. языка]
Гостям Ra [вы] чай дали?
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Сангимо-ра бъгу хап къна
(12) Сангино Ra скажи, [чтобы она] помогала
В дари -rā указывает на обладателя чего-либо при глаголах бытия, в том
числе в оборотах типа “у меня есть”:
(13) mā-rā afγānī yād ast
Я Ra афганский знаю (букв. у меня в памяти есть)
в) оформляет дополнение при глаголе sudan “случаться, происходить”:
(14) Begum-rā ič sûdā ast
С Бегум Ra что произошло?
Как выше было отмечено, определение статуса -rā в современной
иранистике не имеет однозначного решения, хотя основная дискуссия
сосредоточилась на персидском языке. В целом, можно выделить три
подхода:
1. Является средством выражения релятивных отношений наряду с
предлогами, изафетной конструкцией.
2. Является послелогом совмещающий элементы артикля.
3. Является показателем косвенного падежа.
Гилянский и белуджский языки принадлежат северо-западной группе
иранских языков. В белуджском неопределенность передает постпозитивный
энклитический артикль -ē.
Синтаксические отношения регулируется шестипадежной системой
склонения. Прямое дополнение обозначается показателем объективного
падежа -ā.
(15) ĵinik gulā aurt
девушка Nom. Indef.		

цветок Objective Def. (при)несла

(16) ĵinik gul aurt
девушка Nom. Indef. Цветок Nom. Indef. (при)несла
Как видно из примеров, прямое дополнение может маркировано
падежным показателем или не маркировано. Все зависит от стратегии
говорящего и прагматической цели высказывания. Если говорящий намерен
донести информацию о неопределенном предмете, прямое дополнение не
принимает показателя объективного падежа.
В отличие от белуджского, также как и от большинства западноиранских
языков (диалектов), в гилянском языке есть собственный препозитивный
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артикль itta. Постпозитивный показатель выделительности -i, -e отмечается,
в основном в персидских словах, заимствованных из персидского языка.
Различие в морфологическом оформлении имен, выражающих
определенный и неопределенные предметы, заключается в первую очередь
в том, что в функции прямого дополнения первые принимают показатель
винительно-дательного падежа, вторые выступают без него, т.е. в виде
чистой основы, совпадающей с именительным падежом.
Синтаксические отношения в гилянском регулируется системой
категории падежа агглютинативного типа. Падежная система гилянского
языка представлена именительным падежом и двумя косвенными формами,
которые условно можно назвать винительно-дательным и родительным.
Именительный падеж в единственном числе выступает в виде чистой
основы (показатель мн.ч. -on, -ån), показатель вин.-дат. падежа -ā.
Именительный падеж представлен основой имени, как в единственном
так и во множественном числе.
Имя существительное в именительном падеже выступает в функции
подлежащего
(17) duxterán və pəsərán rəγs bukudidi
девушки и юноши Agenc Nom. Indef. танцевали
Среди других функций винительно- дательного падежа, здесь отметим
функцию обозначения прямого дополнения.
Прямого дополнение, если оно не выражает определенного предмета
(18) yek såát vəxt fadidi (гил.)
один час времени Nom Patience Indef дайте
Прямое дополнение, если имеется в виду определенный предмет.
(19) semavə-ra åtəš bukun (гил.)
самовар RaOblDef разожги
Заключение
Таким образом, можем вывести следующие правила одинаково
релевантные для рассмотренных языков:
Подлежащее (субъект, агенс) (как правило, имя нарицательное) обычно
не маркирован специальной грамматической морфемой, в то время
как местоимения, собственные имена и относительные имена, а также
имена, которые являются семантически определенными (по природе, по
происхождению) в позиции агента маркируются показателем косвенного
(objective)/непрямого (oblique) падежа или послелогом -rā.
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Прямое дополнение (объект, пациенс) маркировано облигаторно
грамматическим маркером/спецификатором типа показателя объективного/
непрямого падежа (белуджский, гилянский) и/или послелогом -rā. Несмотря
на то, что обозначение определенности не является основной функцией
падежных показателей, тем не менее эти маркеры в то же время семантически
тесно связаны со значением определенности. Прямое дополнение может
маркироваться нулевым маркером (3), (8), (16).
Таким образом, грамматическое и семантическое значение
определенности становится релевантным для понимания аргументнопредикативной структуры и их корреляции в тексте для рассмотренных
западноиранских языков, несмотря на то, что в этих языках синтаксические
отношения регулируются различными грамматическими способами
(категория падежа, послелог -rā).
Очевидным объяснением является наличие общего генетического
источника т(*rādiy) формирования падежных показателей в гилянском
и белуджском, с одной стороны, и послелога -rā в персидском (дари и
таджикском), что стало основой функционального сходства между этими
элементами для передаче грамматических связей в предложении. Прямой
объект/пациенс, в языках с категорией падежа, имеет две стратегии
поведения: стратегия номинативного падежа и стратегия объективного
падежа. Стратегия употребления послелога -rā также находится в сильной
зависимости от контекста, коммуникативной цели и семантического
структуры имени существительного.
Таким образом, аргументно-предикатная структура предложения, в силу
особенностей граммем, оформляющих соответствующие значения, тесно
связана с семантической и прагматической параметрами текста.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
GANİYEV, F. A./ГАНИЕВ, Ф. А.
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ
ÖZET
Tatarca üzerindeki araştırmalar sonucunda: 1. Söz Yapımı; 2. Gramer; 3.
Stilistik ekler bulunmaktadır.
Bu tebliğ polifonksiyonel, yani günümüz Tatarcası’nda hem leksik hem
gramer anlamı ifade eden, özel fonksiyonlara – omonimler dışındaki eklerle
ilgilidir. -lık/-lek, -lı/-le, -çı/-çe, -sız/-sez vb. ekleri bunlardan sayılmaktadır.
Olguların gösterdiği gibi, -lık/-lek eki, bariz bir leksik anlam taşımaktadır:
küzlek ‘gözlük’, kayınlık, çiberlek ‘güzellik’. Ama aynı zamanda bu ek gramer
anlam da ifade ederek, kelimenin gramer yapısını oluşturabilir: barırlık yul
‘varılabilen yol’, eşlerlek eş ‘yapılabilen iş’. Görüldüğü gibi, -lık/-lek eki bir sıfatfiil oluşturmaktadır. Yine ismi mefula eklenerek tümleç isim oluşturmaktadır:
kilgenlek ‘gelinme’, barganlık ‘gezinme’, arganlık ‘yorulma’.
-lı/-le ekleri güçlü kişi’, gayretli yiğit, gönüllü gün kelimelerinde leksik
anlama sahip. Biz akçeli olduk. Gelecekte çiftçiler ekmekli olurlar. Onlar inekli
oldular, cümlelerinde ise aynı ek yeni kelime oluşturmamakta, gramer anlam
ifade etmekte, bir kelimeyi ötekisine bağlamaktadır.
-sız/-sez eki yersiz sözler, zararsız münasebetler gibi söz dizimlerinde leksik
anlam taşımakta ve yeni kelime oluşturmaktadır. Atsız kaldık, akçesiz kaldık leksik
anlam değil, bir kelimeyi ötekisine bağlıyor, yani gramer mana ifade etmektedir.
Sonuç olarak lık/-lek, -lı/-le, -sız/-sez ve birkaç ek daha, hem leksik hem
gramer anlam taşımaktadır. Bize göre bu ekler, polifonksiyonel eklerdir.
Anahtar Kelimeler: Tatarca, dil bilgisi, ekler, polifonksiyonel ekler.
ABSTRACT
It is known that in the Tatar language there are the following types of suffixes:
1. word-building, 2. grammatical and 3. stylistic.
At the same time there are suffixes which can be not only word-building but
grammatical as well. Such suffixes as -liq/lek, -chi/-che, -liy/-le, -siyz/-sez and
some others belong to this type.
So, for example, the word-building suffix -chi/-che may have a grammatical
meaning: baru + chi кishi “a man who goes”, кilu + chi kunak “a guest who
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comes” and so on. As it is seen this suffix -chi/-che in the part of the participle in
the Present Tense has a pure grammatical meaning. Two functions (word-building
and grammatical) are clearly observed in this suffix. That’s why it can be called
polyfunctional.
The suffix -liy/-le is also polyfunctional. First of all it can be word-building:
kech+lе кishi “a strong man”, gajrat+le еgеt “an energetic lad”. The adjectives
mentioned above are derivative adjectives. But this suffix can also have the
grammatical meaning: Beznen telak bashka, jarliyni аtliy itu, siyerliy itu. I. Gazi.
Bez kalashle buliyk, sin akchaliy bul. Т. Giyjzzat.
In these word-combinations this suffix is in the function of the grammatical
suffix and has the meaning of the possessive case.
It should be noted that some voice-building suffixes have a word-building
meaning: аgiylu “bring down”, коеnu “bathe” and so on.
In Turkic philology these polyfunctional suffixes are not investigated in the
full volume and very often their meanings are not distinguished by lexicographers.
Key Words: Tatar languge, grammar, suffixes, polyfunctional suffixes.
--В данном докладе мы попытаемся рассмотреть некоторые аспекты
соотношения лексического и грамматического значения в суффиксах
современного татарского языка.
В татарском языке, как и в других тюркских языках, имеются суффиксы,
выражающие только лексическое значение. К таким суффиксам в
современном татарском языке относятся, например, суффиксы, образующие
только существительные: -ым (ем), -ка (кä), -мыш (меш), -ымта (емтä)
суффиксы, образующие только прилагательные: -чыл (чел), -чан (чäн),
-лач (лäч), -ынкы (енке), -нак (нäк). Эти суффиксы можно назвать чисто
словообразовательными.
В современном татарском языке имеются также чисто грамматические
суффиксы. К ним относятся суффиксы, выражающие грамматические
значения (например, показатели падежей, числа и притяжательности и др.).
Этот тип суффиксов в языкознании обычно называют словоизменительными.
Вместе с тем, в современном татарском языке наряду с чисто
словообразовательными и чисто грамматическими суффиксами,
выражающими только или лексическое, или грамматическое значения,
существуют другие, которые присоединяясь к основе, могут выражать
как грамматические, так и лексические значения. К ним относятся
суффиксы: -лы (ле), -сыз (сез), -чы (че), -лык (лек) и др. Эти суффиксы при
выражении лексического значения образуют новые слова, а при выражении
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грамматического значения создают какую-либо грамматическую форму
слова.
Суффиксы-омонимы, явление ложной грамматической омонимии и
суффиксы, выступающие как средство словообразования различных частей
речи, не относятся к проблеме соотношения лексического и грамматического
и поэтому они не ставятся в докладе.
Нами рассматриваются только полифункциональные суффиксы, т.е.
такие, которые в современном татарском языке выражают и лексическое и
грамматическое значения, не расщепляясь в особые суффиксы-омонимы.
Итак, какие же суффиксы в современном татарском языке употребляются
и как словообразовательные, и как грамматические средства? Это прежде
всего суффиксы -лык (лек), -чы (че), -лы (ле), -сыз (сез) и некоторые другие.
Рассмотрим суффикс -лык (лек), который в современном татарском языке
имеет следующие значения:
1) значения орудия или приспособления: аркалык ’черезсидельник’,
књзлек ’очки’, битлек ’маска’ и т.д.
2) значение места, где сосредоточены предметы, природы: наратлык
’сосняк’, каенлык ’березняк’, ташлык ’каменистое место’.
3) значение места куда помещены или где сохраняются предметы
хозяйства утынлык ’дровянник’, печäнлек ’сеновал’ и т.д.
4) значение абстрактного признака, явления и т.п.: активлык ’активность’,
хäрäкäтчђнлек ’подвижность’, чибђрлек ’красота’, картлык ’старость’.
5) значение собирательных названий, профессий, отрасли хозяйства:
укытучылык ’учительство’, терлекчелек ’живодноводство’, белгечлек
’специальность’.
6) Значение единицы измерения, например, денежные единицы: берлек
’рублевка’, љчлек ’трехрублевка’, бишлек ’пятирублевка’.
7) значение материала, необходимого для изготовления какой-либо
одежды или обуви: књлмђклек ’материал для платья’, итеклек ’материал
для сапог’, чалбарлык ’материал для брюк’ и т.д.
Эти значения являются лексическими и суффикс -лык (лек) в данном
случае представляет собой словообразовательное средство.
Но вместе с тем этот же суффикс способен изменять и грамматическую
форму слова. Так, он, присоединяясь к форме причастия будущего времени
положительного и отрицательного аспектов создает осложненную форму
глагола, усиливая или модифицируя его значение: барыр юл ’дорога, по
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которой придется идти или ехать’ и барырлык юл ’дорога, по которой можно
идти или ехать’, эшлђр эш ’дело, которое придется делать’ и эшлђрлек эш
’дело, которое можно сделать’, эшлђмђслек эш ’дело, которое нельзя (или
невозможно) делать’ и т.п.
Суффикс -лык (лек), присоединяясь к форме причастия прошедшего
времени образует отпричастное имя действия: алганлык ’получение’,
килгђнлек ’приезд’, барганлык ’поездка’ и т.п. Присоединение суффикса
-лык (лек) к причастию прошедшего времени приводит к тому, что причастная
форма теряет признаки причастия, приобретает значение имени дейтвия и
в предложении уже не может выступать как определение, изменяется по
падежам. Последнее свидетельствует о том, что словоформы барганлык
’поездка’, арганлык ’усталость’, килгђнлек ’приезд’, как по структуре,
так и по значению ближе к имени действия, чем к причастию. Поэтому
Н. А. Баскаков называет эти формы вторичным именем действия (см. его
книгу “Каракалпакский язык”, ч. II, М., 1952, стр. 422 – 423). Примеры:
Кошчыклар њзлђренећ, могќизанђ кљчкђ ия булган ќырлары белђн бљтен
тирђ-якка дђрт биреп, табигатьнећ, гљрлђп уянганлыгын хђбђр иттелђр
’птицы, заполняя своими чудесными песнями окрестность, известили о
веселом пробуждении природы’. А.Расих. Садыйк хаќи Ђмирќан белђн
Чуркинныћ, тљнлђ килеп чугуларын, нђрсђ љчен килгђнлеклђрен бљтен
тулылыгы белђн сљйлђде ’Садик хаджи подробно рассказал о том, что
приехали Амирджан и Чуркин и о цели их приезда’. Ш.Камал.
Как показыват примеры, причастия, оформленные с помощью суффикса
-лык (лек) отличаются в большинстве своем от своих исходных форм ни
вещественым своим значением, как это имеет место у слов, образованных
при помощи словообразовательных средств, а грамматическим значением.
Кроме того, данный суффикс способен присоединяться ко всем причастиям
будущего и прошедшего времен без исключения. Это свидетельствует
об его универсальности в данном значении, что также говорит в пользу
грамматического характера суффикса, чего не наблюдается, как известно, у
словообразовательных суффиксов.
Все это позволяет говорить о том, что в современном татарском языке
суффикс -лык (лек) наряду со словообразовательным значением имеет
также и грамматическое.
Может быть, суффикс -лык (лек) более естественно рассматривать
расщепленным на омонимы, выражающим в одном случае лексическое, в
другом – грамматическое значение как это делают некоторые тюркологи?
На наш взгляд, считать данный суффикс омонимами нет достаточных
оснований.

645

Во-первых, суффикс -лык (лек) в обоих случаях имеет одну и ту же
этимологическую основу, т.е. он не восходит к разным этимологическим
источникам.
Во-вторых, он еще не расщепился настолько, чтобы потерять свои живые
связи. При выражении как лексического, так и грамматического значений
общая семантика суффикса: значение полноты, обладания, наличествования
остаются, в первом случае в своем вещественном, во-втором – в более
абстрагированном значениях. Поэтому эти значения нельзя считать
несовместимыми, как это бывает у грамматических омонимов.
Суффикс -чы (че) образует существительные от существтельных со
следующими значениями:
1. имя деятеля или временного производителя действия: эшче ’рабочий’,
колхозчы ’колхозник’, докладчы ’докладчик’.
2. сторонника какого-либо общественно-политического или научного
течения и т.п.: дарвинчы ’дарвинист’, мäгърифäтче ’просветитель’, искрачы
’искровец’.
3. человека, склонного к каким-нибудь действиям: гайбäтче ’сплетник’,
эчкече ’пьяница’, äлäкче ’ябедник’ и т.д.
Все эти значения представляют собой лексические значения и
новообразования отличающиеся от производящих основ в вещественном,
лексическом отношении.
Но вместе с тем, суффикс чы (че), прибавляясь к имени действия,
образует первую форму причастия настоящего времени: баручы кеше
’идущий человек’, килњче кунак ’приходящий гость’, сöйлäњче студент
’говорящий студент’, ясаучы оста ’делающий мастер’ и т.д. С помощью
указанного суффикса от любого имени дествия можно образовать причастие
настоящего времени, что указывает на его универсальность в образовании
указанной формы. Бђйрђмгђ килњче кешелђр књп иде. ’Много было людей,
приехавших на праздник’.
Как показывает материал, суффикс -чы (че) в составе причастия
настоящего времени имеет чистое грамматическое значение. Отличие,
например, причастие килњче ’приходящий’ от слова килњ ’прихождение’ не
вещественное, а грамматическое.
Вдобавок, он присоединяется к любому глаголу. Этот признак дает
нам также право говорить о том, что суффикс -чы (че) в форме причастия
настоящего времени выражает не словообразовательное, а граматическое
значение.
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Суффикс -лы (ле) также является полифункциональным. Во-первых, он
выступает как словообразовательный суффикс. Например, в сочетаниях
кöчле кеше ’сильный человек’, гайрäтле егет ’энергичный парень’, сöтле
сыер ’корова, дающая много молока’ слова, образованные с помщью
суффикса лы (ле),представляют собой производные прилагательные, ибо
этот суффикс изменяет вещественное, лексическое значение исходных
основ.
Однако, этот же суффикс может иметь и другие значения. Это видно из
следующих примеров: [Якуб:] Безнећ, телђк башка, ярлыны атлы итњ,
сыерлы итњ ’[Якуб:] наша цель иная: тобы бедняк имел лошадь и корову’.
И.Гази. [Садыйк:] Кайткач, исђн булсак, икмђкле дђ,сыерлы да итђрбез.
’[Садик:] если вернемся, будем живы, сделаем так, чтобы имели и хлеба и
корову’. А. Шамов. [Байморат:] мђ ал, без яшь кђлђшле булыйк, син акчалы
бул. ’ [Баймурат:] на бери, на – невесту, а тебе – деньги’. Т.Гиззат.
В словосочетаниях сыерлы итњ, акчалы булу, икмђкле итњ суффикс -лы
(ле) употребляется только для связи одного слова словосочетания с другим.
Без суффикса -лы (ле) в вышеприведенных предложениях естественная связь
слов нарушилась бы, конструкция потеряла бы свою цельность, например:
сыер... итњ, акча... булу, икмђк... итњ.
Следовательно, в вышеуказанных примерах суффиксы лы (ле) не
изменяют лексического, вещественного значения исходных слов.
Отсюда ясно, что указанный суффикс в современном татарском языке
может выступать и как грамматическое средство, т.е. он может являться
показателем обладательного падежа.
Та же самая картина наблюдается с суффиксом -сыз (сез). В одних
случаях он выступает как словообразовательное средство, в других – как
грамматический. Например, в словах урынсыз, зарарсыз, употребленных
в словосочетаниях урынсыз сњзлäр ’неуместные слова’, зарарсыз эш
’безвредная работа’ суффикс -сыз (сез) выражает лексическое значение,
конверсирует сущетвительные в прилагательные. Однако тот же самый
суффикс может употребляться и для связи слов в предложении. Например,
Кайбер кешелђр “Дњрт ќан бер атсыз ничек каласыз?” – дип [атны]
бирмђскђ димлилђр иде. ’Четыре души, как вы останетесь без лошади,
говорили некоторые, советуя не отдавать [лошадь]’. М.Гафури. В
словосочетании атсыз калу суффикс -сыз (сез), на наш взгляд, не выражает
лексического значения, ибо он не изменяет вещественного значения
исходного слова. Следовательно, этот суффикс в данном примере не
может расматриваться как словообразовательный. Он представляет собой
грамматический суффикс, выажающий лишительный падеж татарского
языка.
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Специалисты многих тюркских языков не отмечают наличия
грамматической функции у суффиксов -сыз (сез) и -лы (ле), усматривая
лишь их словообразовательное значение.
В татарском языкознании наличие грамматического значения у
суффиксов -лы (ле) и -сыз (сез) признается М. З. Закиевым и Д.Г.Тумашевой.
Граммаические значения указанных суффиксов М.З.Закиев относит к
падежным, Д.Г.Тумашева отмечает наличие только грамматического
значения, не раскрывая их конкретную морфологическую природу.
Таким образом, наличие у суффиксов -лы (ле) и -сыз (сез) грамматического
значения в татарском языке, следует считать установленным фактом.
Дальнейшая разработка проблемы должна выяснить: в каких случаях
указанные суффиксы выражают грамматическое и в каких – лексическое
значения.
В тюркологии, особенно в трудах Э.В.Севортяна, установлено
существование и обратного явления, т.е. наличие у некоторых
грамматических суффиксов лексического значения. Так, в тюркских языках,
в том числе и в татарском языке, суффиксы залогообразования в некоторых
случаях могут сообщить исходной основе лексическое значение. Например,
залогообразующий суффикс “л” в словах агылу ’валить’, ыргылу ’бросаться’,
тукталу ’затихать’ и залогообразующий суффикс “н” в словах укыну
’прочитать молитву про себя’, сызгырыну ’насвистывать’, коену ’купаться’,
чишенњ ’раздеваться’, кагыну ’взмахивать крыльями’ и залогообразующий
суффикс “ш” в словах ярышу ’соревноваться’, кайнашу ’копошиться’, авышу
’накрениться’ выражают лексическое, вещественное значение. Указанные
слова от своих исходных основ отличаются не залоговым или каким-либо
другим грамматическим значением. По сравнению со своими исходными
основами они являются новыми словами, имеющими модифицированное
лексическое содержание.
Все это свидетельствует о том, что в современном татарском языке многие
суффиксы являются полифункциональными, имеющими как лексическое,
так и грамматическое значения.
Критериями разграничения грамматического значения от лексического,
как показывает языковой материал, являются следующие признаки:
Первое. Все вышеперечисленные суффиксы выступают в конечном итоге
как средство связи слов в предложении. Те же суффиксы при выражении
лексического значения никакого отношения к связи слов не имеют.
Второе. Суффиксы, выражающие грамматическое значение, образуют
грамматическую форму слова, связанную с какой-либо морфологичекой
категорией. Те же суффиксы при выражении лексического значения
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образуют новую лексическую единицу и они не являются показателями
какой-либо морфологической категории.
Третье. При выражении грамматического значения суффиксы в
большинстве случаев являются универсальными, т.е. образуют форму слова
почти от всех возможных исходных основ. За теми же суффиксами при
выражении лексического значения такой универсальности не наблюдается.
Как правло, круг образуемых слов бывает очень ограниченным.
Следует отметить, однако то, что из факта наличия как грамматических,
так и лексических значений в суффиксах в тюркологии еще не сделаны все
выводы.
В научно-описательных грамматиках каждый полифункциональный
суффикс не рассматривается в полном объеме. Между тем они должны быть
охарактеризованы с двух точек зрения, с точки зрения грамматики и с точки
зрения лексики. Дожны быть выяснены и указаны критерии различения
лексических и грамматических значений этих суффиксов.
В лексикографической практике вопрос об образованиях с
полифункциональными суффиксами в каждом отдельном случае должен
решаться конкретно в зависимости от их значений. К сожалению, такого
подхода к указанным образованиям явно не хватает в практике составления
словарей тюркских языков.
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“SELÇUKˮ KİŞİ ADININ KÖKEN VE ANLAMI
(ETİMOLOJİSİ)
GEDİKLİ, Yusuf
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
İlkin Selçukluların Türkistan’daki lideri Selçuk Sü-başı ile tarih sayfalarına
geçen Selçük şahıs adı, Türkler arasında hem erkek, hem kadın adı olarak
kullanılmıştır.
İsmin aslı Selçük’tür. Kâşgarlının Divan’ında ve Dede Korkut’ta böyle geçer.
Arap, Fars tesiriyle Selçuk şekli revaç bulmuştur.
Selçük antroponiminin selçük (küçük sel), salçuk (küçük sal), salçığ
“mücadeleci” ve “geyik” anlamına geldiği söylenmiş, mesele halledilememiştir.
Bizce Selçük sil “temiz” isim kökünden gelmektedir. Bu kökten Uygurca
sil-i-mek “arınmak, temizlenmek, paklanmak” ve bugün kullandığımız silmek
“temizlemek” fiili türemiş ve silig “arı, temiz, pak, bakire” (Caferoğlu, EUTS,
135. s.) sıfatı meydana gelmiştir.
Silig’in aslı *sil-lig’tir; kelimedeki çift l sesinden biri düşmüş, silig sözü
oluşmuştur. Uygurcada kalın sıradan sılmak fiili de bulunur.
Sil kökünden gelen Yegen Silig Beg erkek adı Orhun kitabelerinde ve Silig’in
kalın şekli olan Sılıg ve Ay Sılıg “kadın köle adı” Uygurcada (Caferoğlu, EUTS,
19, 133. s.) mevcuttur.
Neticede Selçuk erkek ve kadın ismi, sil köküne –çük küçültme ekinin
ilavesiyle oluşmuştur. i sesi Türkçede Orhun kitabelerinden beri görülen i >
kapalı e değişimini göstererek Selçük olmuştur. Kıpçak Türkçesi’ndeki seli,
selik, sili (Caferoğlu, el İdrak, 88. s. vd.) sözleri sil kökünün i ünlüsünün kapalı
e’ye geçiş olgusunu isbatlamaktadır.
Selçük “temizcik” demektir ve sanırız Selçük sorunsalı böylece sona
erecektir.
Makalemizde Selcen kız adının da “temiz can” demek olduğu izah edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Selçük, salçuk, salçığ, sili-mek, sil-lig, temiz,
“temizcik.”
ABSTRACT
The Means and Origin of "Seljuk (Selçük)" Names
The personal name of Seljuk, the leader of the Seljukids of Türkistan, which
mentioned in history for the first time as Seljuk Sü-bashi, hes been used among
Turks both by men and women.
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The origin of the name is Selcük as mentioned in Divan of Kashqarli and
Dede Korkut, but under the influence of Arabs and Persians the form of Seljuk
has been favored.
Somebody said that the antroponim is coming from selçük (small flood)
or salçuk (small float) or salçığ (disputant), but the problem hasn’t resolved.
According to our thought the name of Selçük has derivated from “sil” (clean).
From this root has derivated sil-i-mek (in Uygur dialect) which means “to be
clean”, “to be pure” and actually silmek “to clean” and has made the adjective of
silig (clean, virgin) (Caferoglu, 1993: 135).
Also the name of Yegen Silig Beg which has mentioned in Orkhun inscriptions
and the form of Silig (which is the low tone of Silig) and Ay Silig (slave name)
is existing in Uygur dialect (Caferoglu, 1993, p. 133).
The name of Selçuk (male/female) has created by adding the diminutive
of “çük” to the root of “sil” and the interjection of “i” since the Orkhun
Inscriptions time has transformed as i > e.
In conclusion, the name of Selçük means “small clean man” and we hope that
the Seljuk problem has resolved. Also in our article we explained that the Selcen
(a femail name) is meaning “clean soul.”
Key Words: Selçük, salçuk, salçığ, sili-mek, sil-lig, “clean”, “tiny clean”,
--Selçuk, Türklerde hem erkeklere hem kadınlara verilen bir addır. Tarihte
ilkin X. asırda Oğuzların Aral gölünün güneyinde, Seyhun nehrinin Aral gölüne
kavuştuğu yerde kurdukları Oğuz yabgu devletinin şefi olarak geçer. Şefleri
Selçük Sü-başının ismine izafeten Oğuzların bu koluna Selçuklular denilmiştir.
Tarihî kaynaklarda Selçuk Şahıs Adı: 1. Erkeklerde
Selçük isimli şahısların ilk akla geleni tabii ki Selçük Beydir. Bu herkesin
malûmudur.
Selçuk Bey, X. asrın başlarında doğmuş, yüz yaşını aşkın olduğu hâlde 1009’a
doğru vefat etmiştir (Kafesoğlu, İA, 355, 357).
Selçuklu sultanı Muhammed Tapar (1105-1118)’ın bir oğlu Selçuk idi. Sümer,
kati olmamakla beraber Selçuk Bey’den sonraki ilk Selçuk adının bu olduğunu
söyler (Sümer, 1999, 601). Tabii ki, bu tarihçe bilinen ilk Selçuk adıdır.
1138’lerde Fars eyaletinde bir Selçuk adı geçer (Sümer, 1999, 624). XII. asırda
Kirman Selçuklu sultanı Kavurt’un neslinden bir Selçuk Şah vardı (Sümer, 1999:
593, 636).
Memlüklerde 1364’te on beyi olan bir Selçük’ür Rumî mevcuttu, (Sümer
1999: 392).
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1416 tarihli Evrenuz Bey Vakfiyesi‘nde Selcik bin Kalkandelen isimli bir
şahıs adı kaydedilmiştir (Zengin, 2004: 112, 118).
15. yüzyılda Sivrihisar’da Osmanlı memuru bir sü-başı (kumandan) Selçuk
Beğ zikredilmiştir (Sümer, 1999: 765)
Osmanlı şehzadelerinin 3’ü Selçuk Sultan, 6’sı Orhan, 2’si Cengiz, 2’si
Korkut, 2’si Savcı, 2’si Ertuğrul, 1’i Oğuzhan adını taşımıştı; Beyhan adlı iki
kız çocuğu (sultan) da tesbit edilmiştir (İnan, 1966: 18).
Selçuk adına İran’daki Türk devletlerinde de tesadüf edilmiştir. Kaçar
(Selçuk)
şehzadelerinden biri Selçuk Mirzadır (Sümer, 1999: 296). İmlası
şeklindedir.
Tarihî Kaynaklarda Selçuk Şahıs Adı: 2. Kadınlarda
Selçük Sü-başıdan sonra Selçuk isminin erkeklere verilmekle beraber
kadınlara da verildiğini görüyoruz. Ancak, XX. asrın başlarından itibaren kelime
daha ziyade erkeklere verilmeye başlanmıştır. Günümüzde nadiren kızlara da
verilir.
Gerçi Türklerde erkeklere konulan isimlerin kız çocuklarına da konulduğu
vakidir. Mesela Selçuklularda 1056’da bir Arslan Hatun vardı; Ebulgazide
Baber, modern devirde Kazaklarda Kablan, Ayu Bike kadınlara konulan, ancak
daha ziyade erkeklere verilen adlardandır (Rasonyi, 2006, 320). Osmanlılarda IV.
Murad‘ın kızı Kaya Sultan (1632-1659) meşhurdu ve Osmanlılarda şehzadelere
de, “Hanım” sultanlara da “arslanım” diye hitap edilirdi. “Arslanın dişisi erkeği
olmaz.” ata sözü meşhurdur.
Faruk Sümer; Selçuk, Selçik, Selçük varyantlarının XIV-XV. yüzyıllarda
Anadolu’da kız çocuklarına yaygın olarak konulduğunu yazar (Sümer, 1999,
736, 755)
Selçük’ün esas manası unutulduğu için Selçuka şeklinde müennes hâle
getirilmiştir. Hısnkeyfa (Hasankeyf) hakimi Kara Arslan oğlu Nureddin
Muhammed’in evdeşi Selçuka idi (Erol, 1999, 576). 2. Kılıç Arslan (saltanatı
1155-1192)’ın kızı Selçukî yahut Selçuka idi (Sümer, 1999, 509).
Mengücüklülerden Fahreddin Behram Şahın kızı Selçukî Hatun, Anadolu
Selçuklu sultanı I. İzzeddin Keykavus ile (1211-1220) evliydi (Sümer, 1999, 736)
IV. Kılıç Arslan’ın (ölümü 1266) kızı Selçuk veya Selçukî Hatundu; 1276’da
İlhanlılardan Kongurtay ile evlenmişti (Sümer, 1999: 736). İlhanlılara gelin
olunca İlhanlılar bu ismi Salcuk yazmışlardı (Sümer, 1999: 131. s. vd).
XIV. yüzyılda yaşayan Kadı Burhaneddin’in kızlarından birinin adı Habibe,
lakabı ise Selçuk idi (Sümer, 1999: 765).
XV. yüzyılın ilk yarısında Tokat’ta yaşamış ve ölmüş üç Selçuk Hatun
vardır (Sümer, 1999: 765). 1450’de Ankara’da ölen Saruca Beğin kızı Selçük
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Hatun’du. 1465-66’da ölen Hacı Paşanın kızı Selcük imlasıyla kaydedilmiştir
(Sümer, 1999: 765).
Çelebi Mehmed’in kızı Selçük (imlası böyle) Hatun (1407-1485), Karaca
Paşa ile evlenmiştir. Selçük Hatun (1408-1485) yaptığı hayır işleriyle tanınmıştı.
Bursada bacısı Hafsa Sultan'la beraber yaptırdığı bir camisi vardır.
II. Beyazıd (Bayezid)’ın kızlarının birisi İlaldı Hatun, öteki Selçuk
Hatundur. İlaldı, Karaman oğullarına gelin gitmiştir. II. Beyazıd’ın bir oğlunun
adı da Korkut’tur.
XV. asırda yaşayan Uzun Hasan’ın dirayetli eşi de Selçuk Hatun adını taşır.
1523-32 arasındaki Bor Şeriye Sicillerinde hem Selcik =
şeklinde geçer ve ikisi de kadın adıdır (Önen, 1959: 110).

hem Selcuk =

Oymak ve Yer Adı Olarak Selçuk
Selçuk oymak adı olarak da kullanılmıştır. Faruk Sümer, XIV-XVI. asırlarda
Tarsus bölgesinde Varsak Türkmen topluluğuna ait Kusun boyunun Selçüklü
isimli bir oymağı olduğunu beyan eder (Sümer, 1999: 389; Sümer, 1992, 237,
269).
Selçuk yer ismi olarak da görülür. Rasonyi, Bulgaristan’da Selçikovo (aslı
Selçikova) adında yer ismi olduğunu kaydeder (Rasonyi, 1971: 21). (Filibe
yöresindedir). İzmir’e bağlı Ayasulug ilçesine 1914’te Selçuk adı verilmiştir.
Uşak vilayetinin Sivaslı ilçesinin bir yerleşim birimi Selçikler adındadır. ManisaAkhisar’ın bir köyü de Selçiklidir (Eröz, 1966: 185).
Selçuk~Selçük Sözünün İmlası
Bahis konusu ettiğimiz Selçuk şahıs adı bu şekilde yazılıp söylendiği gibi
Selçük, Selcuk, Selcük, Selcik, Selçik şeklinde de yazılır ve söylenir.
Selçuk ismi Divan’da Selçük Sü-başı “Selçuk hanlarının dedesi olan
kişi.” olarak geçer (Kâşgarlı, 1972: 101).
(Selçük) şeklinde yazılır. Dede
Korkut’ta da böyle, yani Selçük biçimindedir. Lakin nedense kelimenin ikinci
hecesi sonradan kalınlaşmıştır.
Rasonyi kelimenin imlasını belirlerken 1217’de Sivas’taki bir kitabede Al-i
), 1237’de Eğirdir’deki bir kitabede Al-i Selçuk
Selçuk (vavlı ve kaf ile,
), 1400 sıralarında Sivas’taki bir mezar kitabesinde Selçuk
(vavlı ve kaf ile,
) misallerini verir. Sonuncusu Kadı Burhaneddin’in
Hatun (vavlı ve kaf ile,
kızı Habibe’nin lakabı olan Selçuk'tur (Rasonyi, 2006: 358).
Rasonyi kelimenin Çelebi Mehmed’in kızının adında Selçük Hatun (vavlı
), Bursa’daki Yeşil Türbede bir mezar taşı kitabesinde Selcük
ve kef ile,
(vavsız ve kef ile,
), 1429’da Tokat’taki bir mezar taşı kitabesinde Selçük
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Paşa (vavlı ve kef ile,
), 1450’den sonraki bir Ankara kitabesinde Selçük
, Saruca Paşanın kızı), Kadı Burhaneddin’in
Hatun (vavlı ve kef ile,
Farsça şiirlerinde Selcük (vavlı ve kef ile,
), 1557’den kalma Tevârih-i
Al-i Osman’da Selcük taifesi ve Al-i Selcük (vavlı ve kef ile,
) şeklinde
yazıldığını belirtir (Rasonyi, 2006: 322, 360).
Rasonyi, kelimenin aslının Selçük olduğunu, kendisinin Macar tarih
edebiyatında bu şekli kullanan ilk kişi olduğunu, Selcuk veya Selçuk şeklinin
Selçukluların zamandaşı olan Arap-Fars yazarlarının imlasından neşet
ettiğini yazar. İstisnai olarak XII. asır Arap yazarı el Azimî ve Fars yazarı
Kadı Burhaneddin’ül Anavî, Selçük~Selcük kelimesini kef ile yazmışlardır
(Kafesoğlu, İA, 353).
Selcuklu kelimesinin Farsça çoğulu Salcûkîyân, Arapça çoğulu Salâcikadır
(Kafesoğlu, İA, 355).
Rasonyi’ye göre Selçük’ün Manası
Selçuk adı hakkında zamanımıza değin ileriye fazla görüş atılmış değildir.
Rasonyi, Halil Edhem Eldem’in Selçük’ün “geyik” fikrinde olduğunu
işittiğini, ancak lügatlerde böyle bir manaya raslayamadığını bildirir (Rasonyi,
2006: 360). Türk onomastikası sahasında mühim eserler veren Rasonyi, imla
hakkında verdiği yukarıdaki malûmatlardan sonra kelime hakkındaki fikrini
beyan eder.
Rasonyi, Kuzeybatı Pamir’deki Alay dağlarında Kırgızların bazen Sel tau,
bazen Muz tau olarak andıkları dağ, buzul ve mevkinin IX. asırda Oğuzların
yurdu olabileceğini farz eder. O zaman Alay dağlarında gerçekten de Karluk ve
Kalaç Türkleri vardı (Rasonyi, 2006, 364).
Rasonyi “buz, sel” anlamındaki Kırgızca sel sözünün küçültme ekiyle
şahıs ismi olabileceğini, bu tür isimlere Kürt “çığ”, Karluk “karlık”, Buzlak
“buz yığını, buzlak”, Kıpçaklarda Kayan “dağdan inen sel” misallerininin
verilebileceğini, pek doğru olarak insan isminden yer, yer isminden insan ismi
olduğunu belirtir. Bunlara rağmen Rasonyi, söylediklerinin henüz bir faraziyeden
ileri gitmediğini de sözlerine ilave eder (Rasonyi, 2006: 367).
Rasonyi, Radloff’un Arapça sel sözü ile Kırgızca sel “buzlak” sözünü
karıştırdığını belirtir. Ancak Kırgızca sel de galiba Arapça kökenlidir.
Rasonyi Türk şahıs adlarında çok sık kullanılan ilk küçültme ekinin -k olduğunu,
ekin V. asırdaki Avrupa Hunlarında mevcut olan Dengizik, VII-IX. asırdaki Tuna
Bulgar Türklerinde görülen Esperük, Omurtak ve Arap kaynaklarında geçen
Teginek, Temirek hatta Beçenek isimlerini misal göstererek belirtir (Rasonyi,
2006: 361).
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Rasonyi -k, -ık, -ik, -uk, -ük ekinin -çük ekinin teşekkülüne yaradığını,
-çük ekli ilk şahıs adının 872’de Arap kaynaklarında geçen Kündeçik olduğunu
bildirir. Togan, Kundaçık yazar (Togan, İA, 408). Oyma yazılı Uygur eserlerinde
İteçük, X. asırdan sonraki Uygurlarda İneçük, Yegençük, İlçük, Inalçuk,
Buyançuk, Toyınçuk biçiminde geçen küçültme ekli isimler daha çok Oğuz
ve Karluklara aittir. Rasonyi, cins ismi sağarçık, Cüveyni’de geçen Tegeçük,
Inalçuk, Barçuk ve Sevük Tigi’nin amcası Boğraçık örneklerini ekler (Rasonyi,
2006: 362).
1345’te (daha önce 1245’te yazıldığı sanılıyordu; Eren,1993: 217). Mısır’da
kaleme alınan ve 1894’te Houtsma’nın neşrettiği Kıpçak lügatinde -çük eki
bulunur. Ebu Hayyan 1312’de yazdığı Kitabü’l İdrakte, Kıpçakçada küçültme
ekinin -kine, Türkmencede -çuk/-çük olduğunu yazar. Rasonyi, buna rağmen
Rus Salnamelerinde 1169’da Monaçuk, 1343’te Iloncuk Kıpçak isimlerinin
tesbit edildiğini bildirir (Rasonyi, 2006, 362).
Netice olarak Rasonyi bir faraziye de olsa Selçük isminin sel+çük, yani
“buzcuk, selcik” anlamında olabileceğini yazar.
Osman Turan’ın görüşü
Osman Turan, kelimenin aslının Salçuk olduğunu, sal kökünden Salcı,
Salı, Salındı, Saltuk, Salgur isimlerinin türediğini, salçığ sözünün Koybal ve
Sagay Türklerinde “mücadeleci” anlamına geldiğini, Türkçeden kalından inceye
temayül görüldüğünü, Pelliot’nun bunu bilmesine rağmen, Barthold’un tesiriyle
Selçük imlalı şekli esas tanıdığını bildirir (Turan, 2003: 54).
Anlaşılan Osman Turan kelimeyi sal- fiil kökünden türemiş görmektedir.
Salgur > Salur gibi. Lakin bu hem kelimenin birinci hecesinin ince olmasından
hem de ikinci unsurun küçültme eki olduğu şüphesiz bulunduğundan dolayı
doğru olamaz. Çünkü küçültme eki o asırlarda fiile gelemez.
Marquart, adın Salçuk şeklinde olması gerektiği inancındadır (Kafesoğlu, İA,
353). Rıza Nur da muhtemelen Marquart’ın tesiriyle Salçuk’u doğru kabul eder
ve Salçuk çeşitlemesini kullanır (Nur, 1979: 3/21).
Ögel, Sümer, Roux’nun Görüşleri
Ögel, Selçük adının sel kökünden gelmesi ve “küçük sele benzeyen çocuk.”
manasında olması gerektiğini yazar (Ögel, 2001: 2/137).
Sümer ise bir âlim olan Kâşgarlı’nın Selçük imlasının doğruluğunu kabul
etmenin yerinde olduğunu, Selçük’ün yer adı olabileceğini, fakat bunun
Rasonyi’nin dediği gibi Pamir bölgesinde değil, Seyhun boylarında olabileceğini,
Selçük’ün Salçuk, Salçuk’un “küçük sal” manasına gelebileceğini, lakin böyle
bir isim verilebilmesi için Selçük Bey’in salda doğması gerektiğini, oysa böyle
bir bilginin bulunmadığını belirtir. İslam âlimlerinin hemen hepsinin Salcuk veya
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Selcuk yazmasının bir değeri olması gerektiğini, lakin bazı ozanların Selçük
telaffuzuna malik olduğunu, bilhassa Beylikler devrinde Selçük adının kadınlar
arasında çok yaygın ve imlasının da Selçük olduğunu ifade eder (Sümer, 1999:
131. s. vd.).
Jean Paul Roux, Selçük Türkçe sal-cık “küçük saldan gelebilir, çünkü sal
nehir geçmek için önemli bir vasıtadır.” der (Roux-Avcıoğlu, 1978: 254, 372).
Diğer Görüşler
Aydil Erol kitabında Selçuk sözünün “selcik, küçük sel” manasında olduğunu,
aslının Salçuk olduğunu, Pelliot’nun kelimeye “mücadeleci” manasını verdiğini,
Selçuk’un Acem, Selcuk’un Arap söyleyişi olduğunu yazar (Erol, 1999: 576).
Görüşlerin Eleştirisi
Mevzu üzerinden duran bilginlerin görüşlerini aktardık ve dört görüş üzerinde
yoğunlaşıldığını gördük. Görüşlerin birincisi Selçük, yani “küçük sel”, ikincisi
Salçuk, yani “küçük sal”, üçüncüsü Salçığ~Salçuk, yani “mücadeleci”,
dördüncüsü “geyik”tir.
Bize göre yukarıdakilerin hiçbirisi üzerinde durduğumuz Selçük kelimesinin
manası olamaz. Zira sel kelimesi Arapçadır. Selçük Bey’in doğduğu miladi 900
başlarında sel kelimesinin henüz Müslüman olmayan Oğuzlarda bulunmaması
gerekir. Kelimenin sal sözünden geldiği de tatmin ve ikna edici değildir. Çünkü
Sümer’in dediği gibi Selçük Bey’in salda doğduğuna dair en ufak bir bilgi hatta
ima dahi yoktur.
Şunu da belirtelim ki, “küçük sel” ve hele hele “küçük sal” manasındaki bir
kelimenin kız çocuklarına isim olarak verilmesi doğru ve mümkün olamaz.
“Mücadeleci” anlamındaki Salçığ~Salçuk’un varyantı olan Salçak, hâlen
Tuva Türklerinde isim olarak kullanılır (Toka Salçak, XX. yüzyılda yaşayan
Tuva edibidir). Lakin bu manadaki bir kelimenin de kız çocuklarına ad olarak
takılması doğru ve kabil değildir.
Dördüncüsü olan “geyik” manası afakî bir yakıştırmadır. Bu yakıştırma tarih
araştırmalarının henüz emeklemekte olduğu XIX. asrın sonlarında ve XX. asır
başlarında Selçukluların Buğu adlı bir Moğol kabilesinden neşet ettiklerinin
(Nur, 1979: 3/21) söylenmesinden şayi olmuştur. Gerçekte “geyik”, daha doğrusu
“erkek geyik”, Türkçe buğu kelimesinin anlamıdır, Selçuğun değil. Fakat bir kere
yazıldığı için kayıtlara böyle düşmüştür. Rasonyi’nin de beyan ettiği gibi Selçük
kelimesi hiçbir lügatte “geyik” anlamında görülmez (Rasonyi, 2006: 360).
Dolayısıyla başka bir kök ve anlam aramalıyız.
Selçuk adı nereden gelebilir?
Kelime bizce silimek fiilinin kökü olan sil “temiz” isim köküne -çük küçültme
ekinin ilavesiyle oluşmuştur. Aslı Silçük’tür, bilahere Selçük olmuştur.
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Eski Uygurca silig sıfatı ve silimek fiilinden ulaştığımız sil kelimesini
Kâşgarî’de buluyoruz. Kâşgarî’de sil kişi “yemek yemek istemeyen, yiyecekten
tiksinen kimse”, sil at “az yem yiyen at”tır (Kâşgarlı, 2005, 495). Anlaşılacağı
gibi sil sözündeki “az yemek yeme hadisesi” maddi ve manevi temizlikle
irtibatlandırılmıştır. Eski devirlerde çok yemenin zararlı olduğu bilinir ve az
yemenin faziletleri sürekli vurgulanırdı. Bu hususta Kutadgu Bilig’in 4613-15,
4641-43, 4671-72, 4770, 4772. beyitlerini örnek verebiliriz. Özetle sil kelimesinin
kök anlamı “temiz”dir.
DS’de genellikle Batı Anadolu’dan derlenen silimsi, silim, silimsek, si[li]
mser “yemek seçen, boğazsız, [iştahsız]” (DS, 1982, 10/3635, ek cilt, 4696)
sözlerini bu meyanda belirtmek yerindedir. Buradaki “yemek seçen, boğazsız,
iştahsız” manası, Kâşgarî’deki manayla tamamen örtüşmektedir.
Günümüzde çok yemek yiyene pis boğaz dendiği malûmdur.
Netice olarak sil isim köküne -çük küçültme ekinin bitişmesiyle Selçük
kelimesi meydana gelmiştir. Manası “temizcik” demektir. Yalnız temizlik
kavramıyla daha ziyade manevi cihetten temizlik; yani “doğru, dürüst, namuslu,
sözünde duran” kavramları kastedilmiştir.
Sil kelimesinin isim kökü olduğundan eminiz. Çünkü -çük eki fiil köküne
gelemez (İkili kök olursa tabii ki gelebilir). Ancak Göktürkçede silig < sillig ve
Uygurcada silimek ~ sılmak sıfat ve fiillerinin bu kökten türediğini bildiğimize
göre kökün isim olduğu anlaşılıyor.
Silig < sillig’teki -lig eki fiil köküne gelemeyeceği için sil sözünün isim kökü
olduğu bir kere daha anlaşılmaktadır.
Sil sözünün isim kökü olduğunu bir de şuradan anlıyoruz. Sil şayet ikili
kök veya sadece fiil kökü olsaydı, sil’den türeyen fiil sili-mek değil, sil-mek
olmalıydı. Oysa fiilin ilk şeklinin silimek-sılmak olduğunu Uygurcadan
biliyoruz. Bugünkü silmek şekli orta hece düşmesiyle oluşmuştur.
Sil isim kökünün ilk fonetik şeklinin sil olduğu katidir. Çünkü eski Türkçedeki
türevlerinin hemen hepsi i iledir.
Uygurcada "sil"
den gelen silig ~ silik “arı, temiz, pak, bakire”, silimek “arınmak, temizlenmek,
paklanmak” silkmek “silmek” (silikmekten gelmelidir), sılmak “silmek,”
Sılıg “özel ad”, Ay Sılıg “kadın köle adı”, Silü “özel ad” türevleri mevcuttur
(Caferoğlu, 1993: 19, 133, 135).
Aslı sillig olan silig, ortadaki çift l’nin kaybıyla silig olmuştur. Benzer şekilde
Orhun kitabelerinde çöllig ~ çölig “çöldeki, çölde yaşayan” (Şükürlü, 1993,
sözlük kısmı, sayfa yok), ellig ~ elig veya illig ~ ilig “devlet sahibi, devletli”
(Tekin, 2003: 102. s. vd.) sözlerinde çift l’lerden birinin kaybını görüyoruz.
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Tek başına Silig veya Silig unsurlu özel isimleri kitabelerden itibaren takip
edebiliyoruz. Kitabelerde Yegen Silig Beg erkek adı geçtiği gibi Uygurcada da
birçok Silig veya Silig unsurlu özel isim vardır (Aşağıda bu bahsin devamında
incelenmiştir).
Ali Fehmi Karamanlıoğlu silik sözünün kökünün belli olmadığını belirtir,
-lik unsurunu ek sayar (Karamanlıoğlu, 1966: 321). Ancak dediğimiz gibi silik
sıfatının kökü sil isim köküdür. -lik ise aslı -lig olan şimdiki -li ekidir.
Silmek fiilinin kökü olan sil sözünün Kâşgarî’deki sil kişi hariç, tarihî ve
çağdaş hiçbir Türk şivesinde yer almaması ilginçtir. Türkler sil sözünün manasını
unutup "temiz" kavramını bilahare arıg > arı sözüyle karşılamaya başlamışlardır.
Fakat sil kökünden gelen kelimeler tamamiyle unutulmamış, pekiştirici olarak
arı kelimesiyle birleşmiştir. Mesela arı sili pekiştirmesi Naldöken Tahtacılarında
“temiz” (Yetişen, 1979: 8712), SDD’de “tertemiz, saf, iyi” (SDD, 1993: 1/312,
313, ek 1, 4649; Özkan, 1995: 909), DS’de “temiz, tertemiz; tertipli, düzenli”
(DS, 1982, 1/312, 322) manalarındadır. Aynı anlamda arıca silice, arı silli, arı
sülli varyantlarıyla da görülür (Özkan, 1995: 909).
Naldöken, İzmir-Bornova’nın 6 km doğusunda bir köydür.
Küçültme eki -çük
Sil isim kökü, Rasonyi’nin de dediği gibi sonuna, Türkçede Uygur devrinde
görülen küçültme eki -çük morfemini almıştır. Von Gabain, Uygurcada -çak,
-çek küçültme ekinin bulunduğunu, bıçak ~ biçek “çakı; bı, yani bugünkü
bıçak sözünden”, kolıçak “kolcuk” kelimeleriyle örnekler (Gabain, 1988: 43;
Caferoğlu, 1993: 27, 119).
872’de Arap kaynaklarındaki Kündeçik ~ Kundaçık yukarıda geçmişti.
Caferoğlu’nun Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde Arçuk, İneçi ~ İneçü
~ İneçük, İrçük, Kançuk, Mençük, Küzençük, Yekençük şahıs isimlerinde
-çuk,-çük ekinin mevcudiyeti görülür (Caferoğlu, 1993: 12, 64, 84, 86, 110, 190).
Bu isimlerden Mençük, çift heceli ve kökü isim olmak itibariyle Selçük’e
benzemektedir.
Daha sonra bu ekle yapılmış pek çok isim göze çarpar. Arslancık, Balabancık,
Buğracık, Doğancık, Hanımcık, Kadıncuk, Mehmetçik, Mengücük,
Oğancık, Oğlancuk, Oğulcuk, Oğulçak (Karahanlı Satuk Buğra Han’ın
amcası) gibi küçültme ekiyle yapılan isimler Türklerde çok yaygındı (Erol,
1999, 144, 194, 251, 296, 376, 414, 470, 473, 520, 521). Hatuncuk, Osmancık
isimlerini de bunlara ekleyebiliriz.
Zamanımızda Selçuk gibi kalıplaşmış olanları hariç, küçültme ekli isimler
çocuklara pek konmamaktadır. Çünkü günümüzde sevgi, şefkatten ziyade hakim
olma duygusu ön pilana geçmiştir. Fakat yine de Anadolu’da -cik ilavesiyle yapılan
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kadın adları vardır. Mesela Hanımcuk, Hatuncuk, Kadıncuk, Pamukçuk gibi
kadın adları az da olsa Trabzon-Akçaabat yöresinde kullanılır.
-çük küçültme ekinin -çak varyantı da vardır ve her ikisi yer yer, zaman zaman
yekdiğerine karışır. Bu -çak eki veya -çük eki eşya, alet, nesne ekidir ve Kıpçak
adının köken ve anlamında incelenecektir.
Selçuk silig+çükten gelemez. Eğer öyle olsaydı 1100 sene önce kelimenin
Siligçük veya en azından Siliçük şekline raslamamız gerekirdi (Kelimenin ilkin
bu şekilde oluştuğunu düşündükse de sonra yukarıda izah ettiğimiz fikre ulaştık).
Bu sebeple kelimenin ilk şeklinin *Silçük olması lazımgelir. Bilahare Selçük
şekline intikal etmiştir. i ünlüsünün kapalı e’ye geçişi l’nin inceltme etkisi ve hem
de ikinci ünlünün ü olması dolayısıyladır. Fakat bunlar olmasaydı da kelimenin
i’den kapalı e’ye veya açık e’ye geçişi olurdu, olacaktı. Zira Türkçede bu hadise
vaka-yi adiyedendir. Nitekim Selçuk kelimesinin Azerbaycan’daki imlası açık e
ile, Selcug şeklindedir.
Türkçede i > kapalı e ~ açık e Değişimi veya Tersi
i’nin kapalı e’ye, açık e’ye, kapalı e’nin i’ye, açık e’ye dönüşümü,
açık e’nin dahi her ikisine dönüşümü, Türkçenin bilinen ilk devirlerinden
beri mevcuttur. Mesela Orhun kitabelerinde hem i, hem e ile yazılan bir çok
kelime vardır (Aşağıda görülecektir). Fakat kitabelerde kapalı e ayrı bir işaretle
gösterilmemiştir. Orhun kitabelerinde 4 işaretle 9 ünlünün karşılanmasında
güçlükler görülmüş olunacak ki, duyulan lüzum üzerine Yenisey yazıtlarında
kapalı e için ayrı bir işaret ihdas edilmiştir (Orkun, 1994: 199). Böylece oyma
yazılı Türkçe kitabelerde 9 ünlüyü gösteren 5 işaret var olmuştur.
Orhun kitabelerinde hem e ile, hem i ile yazılan şu kelimeleri görüyoruz:
1. Kelime başında : edi ~ idi “hiç, asla, tamamiyle”, el ~ il “halk, ülke, devlet”,
ellig ~ illig “devlet sahibi, devletli”, elsiret- ~ ilsiret- “devletsiz bırakmak”, elt~ ilt- (elet—ilet-) “alıp götürmek”, elteber ~ ilteber “unvan”, er- ~ ir- “olmak,
mevcut olmak”, eşgiti ~ işgiti “ipekli kumaş”, et- ~ it- “tanzim etmek, düzene
sokmak, yapmak.”
2. Kelime içinde : te- ~ ti- “demek, söylemek”, teril- ~ tiril- “derilmek,
toplanmak”, ye- ~ yi- “yemek”, yeg ~ yig “daha iyi”, yegirmi ~ yigirmi “yirmi”,
Yençi ~ Yinçü “Sir Derya”, yer ~ yir “yer, toprak, ülke, memleket”, yeti ~ yiti
“yedi.” (Tekin, 2003: 101-103, 110, 111, 114, 115).
Aynı durum Uygurcada da görülür. Uygurcada ilk hecede keginç ~ kiginç,
kelime başında im ~ em, irmek ~ ermek, edermek ~ idermek, ediz ~ idiz, eşiç
~ işiç, etinmek ~ itinmek ve sair (Caferoğlu, 1993: 45, 46, 51, 52, 63, 65, 69)
sözlerde i ~ e, e ~ i değişmesini görmek kabildir.
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Divan’da söz başında érin ~ irin, emir ~ imir, emdi ~ imdi, en ~ in, ér ~
ir vs.; söz içinde tégin ~ tigin, témek ~ timek, térgeşmek ~ tirkeşmek, érig ~
tirik, yezek ~ yizek ve sair değişmeler görülür.
Bu durumda Silçük kelimesi kolaylıkla Selçük şekline intikal etmiştir. El
İdrak’te silig kelimesinin değişkenleri olarak yer alan sili “temizlenmiş”,
säli “temiz”, sälik “kibar, nazikane vaziyet alanlara denilir, kibar genç”
değişkenlerinden seli ve selik sözleri (Abu Hayyan, 1931: 88, 89), düşündüğümüz
i > e değişimini doğrulayan delillerdir.
Benzer şekilde Kaşgarî’de geçen salındı otuñ “sellerin getirerek kıyıya
attığı odun” [salınan, atılan odun] sözü (Kâşgarlı, 1972: 98) sel kelimesinin
etkisiyle incelerek günümüz ağızlarında selindi “selin getirdiği mil, çalı çırpı,
toz toprak” (Trabzon-Akçaabat Kuruçam köyü), silinti “selin getirdiği ağaç,
kütük vb.” (Keşanuz-Ankara; DS, 1982, 10 / 3635) olmuştur (Selindi sözünü
annem Asiye Hacer Gedikli’den duyduğumda kelimenin "sel"den geldiğini
sanmıştım. Ne zaman ki Kaşgarî’de salındı sözünü okudum, meselenin aslına
intikal ettim).
Netice olarak Selçük’ün birincil anlamı şöyle olmaktadır: “Temizcik,
bakirecik, sevimlicik.”
Destekleyici Deliller
Selçük kişi adının ortaya koyduğumuz manada olduğuna dair şu çok mühim
üç delili de ilave etmeliyiz.
1. Makalemizin başında yazdığımız gibi Türklerde her iki cinse takılan adların
olduğu vakidir. Günümüzden misal verirsek Yüksel, Ayhan, Beyhan, Yaşar ve
sair adları belirtebiliriz. Fakat tarih boyunca hiçbir şahıs adı Selçük gibi veya
Selçük kadar kız çocuklarına ad olarak takılmamıştır. Bunun bir manası olması
icap eder. Bu vakıa kelimenin manasının söylediğimiz gibi “temizcik, bakirecik,
sevimlicik” anlamında olduğunu tasdikleyen en mühim delillerden biridir. Zira
bu vasıflar erkeklerde de aranmakla beraber daha ziyade kadınlarda aranır. Bu
sebeple Selçük ismi kız çocuklarına her dönemde ad olarak verilmiştir.
Erkeklere verilmesinin sebepleri ise “temiz, doğru, dürüst, namuslu, sözünde
duran” olma vasıflarını ihtiva etmesinden dolayıdır. Son bir asırda daha çok
erkeklere konulmasının sebebi ise Selçük Sü-başıdan dolayıdır.
2. Selçuk şahıs adı Oğuz sahasına ait bir isimdir. Şu ana değin yaptığımız
araştırmalar, bu şahıs ismine Kıpçak âleminde tesadüf edilmediğini ortaya
koymuştur. Mesela Januzakov-Esbayeva’nın Kazak Türklerinde Kişi Adları
eserinde Selçük ~ Silçük ~ Sälçük ismi yoktur. Hatta Türkiye ve Azerbaycan
Türkçesi’ndeki silmek fiiline baktığımızda bunun diğer Türk lehçelerinde dahi
kullanılmadığını görüyoruz (KTLS, 1991: 780-781). Lakin silkmek, silkinmek
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fiilleri vardır. Elimizde sözlüğü mevcut olan Türkçelerden sadece Tuva
Türkçesi’nde siliir “temizlenmek” (Arıkoğlu-Kuular, 2003: 93) fiili mevcuttur.
3. Üçüncü delilimiz Selcen ismidir. Bu kelimenin dibinde de bizce sil ~ sel,
yani “temiz” isim kökü vardır.
Selcen Kız İsminin Kökeni ve Anlamı
Sil kökünden Silçük ~ Selçük ve sillig > silig kelimesinden başka bir has
isim daha türemiştir. Bu isim kız çocuklarına takılan Selcan veya Selcen ismidir.
Selcan, Dede Korkut’un altıncı boyunun kahramanı Kanturalı’nın evdeşinin
adıdır.
Faruk Sümer, Selcân Hatun imlasıyla verdiği kelimenin aslını ve manasını
bilmediğini yazar (Sümer, 1999: 185).
Dilci Fatma Özkan, Türk Dilinde yazdığı bir yazıda Selcan kelimesinin
Türkçe sulu(v), Farsça candan oluştuğunu belirtmiştir. Özkan’a göre kelime
silig+can > sıluu+can > sılu+can > Sılıcan (Türkmencede) gelişimini takip
ederek Selcan, Selcen şekline intikal etmiştir (Özkan, 1995, 909, 913). Anlamı,
“güzel, yakışıklı, temiz, iffetli, düz, doğru, pürüzsüz, mükemmel, nazik can”dır
(Bu yazıyı Fatma Hanım’ın yazısından esinlenerek kaleme aldığımızı belirtmeyi
bir kadirşinaslık borcu sayarız).
Fatma Özkan, ikinci unsurun Farsça can kelimesi olduğunu söyler ki, çok
doğrudur ve bu hususta hiçbir şekke, şüpheye gerek yoktur.
Selcen adının “arı kız, temiz kız” manasına geldiğinde Hasibe Mazıoğlu da
aynı fikirdedir (Mazıoğlu, 1999: 176). Lakin Mazıoğlu sil+lig > silig kökenine
değil, suvlug > sulug > sulu kökenine ağırlık verir. Yani Selcan > Selcen’in
manasında bir problem yoktur. Sorun ilk unsurun siligden mi, suluvdan mı,
yoksa sil ~ selden mi? geldiğindedir. Tıpkı Kazak kavim adının anlamının
bilinmesi, lakin kökeninin bilinmemesi gibi Selcen isminin de anlamı bilinmekte,
lakin kökü tartışmaya açık bulunmaktadır.
Bize göre Selcen kız ismi aynen Selçuk’ta olduğu gibi sil “temiz” isim kökü
ile Farsça can sözünün birleşmesiyle oluşmuş birleşik bir isimdir. Gelişimi Silcan
> Selcan > Selcen şeklindedir. Manası “temiz can” demektir.
Kelime silig+candan gelseydi, Dede Korkut’ta Selcan değil, Siligcan veya
Silican şeklini görmemiz daha büyük ihtimal olurdu. Nasıl ki Selçuk kelimesini
de Siligçük veya Siliçük şeklinde göremiyoruz.
Silig sözünün silü, sılıg sözünün sılu ~ sulu ~ suluu hâline intikal ettiğini
biliyoruz. Hatta sılıv, sıluv, suluv, suluu sözleri dahi sılıgdan gelebilir. Lakin bu
son dört kelime Kutadgu Bilig'de geçen yakın anlamdaki suvlug > sulug > suluv
kelimesiyle karışmış ve bulaşmaya uğramıştır. Dolayısıyla hangisinin hangisinden
geldiğini şimdilik kestiremiyoruz. Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerindeki sulu
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kelimesinin suvlug’dan geldiği kesindir. Fakat aynı kesinliği Türkistan Türk
lehçeleri için söyleyemiyoruz.
Netice olarak sel+canın birincil manası şöyle olmaktadır: “Temiz can,
bakire can, sevimli can.” Silig ~ sılıg’daki manayı göz önüne alarak daha da
genişletirsek, “güzel can, ince can, nazik can, yakışıklı can, tatlı dilli can.”
Selcan Selçük’ten sonra teşekkül etmiş bir isim olmalıdır. Çünkü can
unsurunu ihtiva etmektedir. Can unsurunun Farsça olmasına hayret edilmemelidir.
Zira Türklerle Farslar ve tabii Oğuzlar tarihin çok eski çağlarından beri temas
hâlinde idi. Selcan isminin de Selçük gibi Maveraünnehir’de doğduğu, oradan
Anadolu’ya nakledildiği şüphesizdir.
Türkmenlerdeki Sılıcan ismi ise sil ve silig ~ sılıg kelimelerinin aynı kökten
gelmesinden ve hemen hemen aynı manalarda olmasından ötürü oluşmuş ve sil ~
sel ile bulaşmış bir şekildir.
SONUÇ
Sanırız Selçük ve Selcen kelimelerinin etimolojileri vuzuha kavuşmuştur
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ORHAN PAMUK’UN ROMANLARINDAKİ
DOLAYLI VE DOLAYSIZ ANLATIM TÜRLERİ ÜZERİNE
GÖTZ, Manfred
ALMANYA/GERMANY/ГЕРМАНИЯ
ÖZET
Orhan Pamuk romanlarında geçen kişilerin söylediklerini, düşündüklerini,
endişelerini vb. roman metinlerine nasıl yerleştirmiştir?
Ünlü Türk yazarı, hikâyelerindeki kişileri konuştururken, hem dolaysız söz,
hem de dolaylı söz türünden yararlanır.
“Niye susuyorsun?” dedi kadın gülümseyerek.
“Susmuyorum,” dedi Galip.
“Anasının gözü gibi gibi gözüküyorsun, ama saf mısın yoksa?” dedi kadın
yapmacıklı bir merak ve öfkeyle. (Kara Kitap, s. 138)
Diyaloga özgü olan dolaysız söz türünün yanıbaşında sık sık dolaylı söz
türünü de kullanır. Örneğin:
“Türkan Şoray’ını sevdin mi?” “Sevdim.” “kurtar o zaman beni şu hayattan,
kurtar beni, çıkar beni buradan, al beni, başka bir yere gidelim, kaçalım, evlenelim,
yeni bir hayata başlayalım.”
Hangi oyunun, hangi filmin parçasıydı bu? Galip kararsız kaldı. Belki de
bu kadınınistediği de buydu. Galip’e evli olduğuna inanmadığını söyledi; evli
erkekleri iyi tanırmış çünkü. Evlenirlerse 56 Chevrolet’yi Galip kurtarmayı
başarırsa birlikte boğaz gezisine çıkacaklar, Emirgân’da kâğıt helvası alacaklar,
Tarabya’da denize bakacaklar, Büyükdere’de yemek yiyeceklerdi.
“Büyükdere’yi sevmem” dedi Galip,
“O zaman boşuna bekliyorsun O’nu” dedi kadın. Hiçbir zaman gelmeyecek
O.” (Kara Kitap, s. 144)
Alıntıladığım bu metin, söz türü bakımından iki bölümden oluşur: Oyuncu olan
kadın ile Galip’in aralarındaki konuşmalar (dolaysız söz biçiminde aktarılmıştır.),
bir de dolaylı söz biçiminde nakledilen Galip’in düşünceleri ve kadının iddiaları,
beklentileri. Diyalog bölümü hikâyenin ön planını oluştururken dolaylı söz
biçiminde anlatılan bölümü ise bunun arka planı olur. Bir hikâyenin arka planında
bulunan metnin görevi genellikle durumu betimleyici, yorumlayıcı mahiyettedir.
Yazar bu amacı güderek İDİ’li bir anlatım tarzını yeğlemiştir. Diğer yandan bu
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metin dahi biçimsel yönden “rölyefli”dir, çünkü yazar, kadının Galip’le ilgili
olarak inanmadığı hususu -dığını söyledi biçiminde, inanmamasının nedenini
imişli olarak beyan etmiştir.
İdi’nin fonksiyonu, belirli bir durumun, bir niteliğin geçmişe ait olduğunu
ifade etmekten ibaret olduğuna göre aynı zamanda romanda geçen esas eylemin
(Handlung) içinde geliştiği durumu anlatmak için de elverişlidir.
İMİŞ ise, fonksiyonu itibariyle söylenenin bu bağlamda bir başkasına ait olma
özelliğini belirttiği için bu husus ön plana çıkar, söylenenin içeriği ise arka planda
kalır. Bir başka deyişle imiş’li olan bir ifade bu yönden idi’li ifadenin tam tersi
olur (ve kadının Galip’e neden inanmadığını anlatmak için uygundur.)
idiğini söyledi’li dolaylı söz türü idi’li ve imiş’li söz türleri arasında nötr’dür.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, dolaylı anlatım, dolaysız anlatım.
--Türkçede dolaysız anlatım (direct speech), konuşmacı ya da yazarın kendi
fikirleri ve duygularını dile getirirken ya da bir şey anlatırken kullandığı anlatım
türüdür. Bu cins metinlerin yüklemlerinde -di-, -yor-, -mekte-, -ecek-, -r-, e-,
-meli- ve, bağlamına göre, idi-, -miş-, imiş- eklerinden biri veya birkaç tanesi
bulunmaktadır. Bir başka kişinin söylediklerine gelince konuşmacı ya da yazar
bunlardan haberdar olduğuna göre yine yukarıdaki eklerden yararlanarak kendi
ifadesiyle onun verdiği bilgileri dile getirir yahut da alıntıladığı sözlerine diye
anlattı, diye söyledi, diye sordu; dedi, diyor, der, demiş gibi eklemeler yaparak
aktarır. Bu tür metinler de aynı kategoriye girer.
Bilindiği gibi konuşmacı ya da yazar bir başkasına ait olan anlatımı aktarırken,
kendi ifadesinin bir başkasınınkine dayanmakta olduğunu vurgulamak istiyor ya
da bağlamı bunun ifade edilmesini gerekli kılıyorsa -miş-, imiş- eklerini kullanır.
Bu tür metinler dolaylı anlatım (indirect speech) kategorisine girer. Çünkü onların
yerine ‘... -diğini/-eceğini/-mesini söylüyor/söyledi (anlatıyor/anlattı) türünden
cümleler de kurabiliriz.
Başımdan savmak için başka bir zaman gelmesini söyledim. Geleceğini
önceden yazdığını hatırlattı bana, ‘zaten başka bir zamana’ da vakti olmadığını
söyledi; hemen cevaplandırabileceğim iki soru soracakmış, ayaküstü bir cevap
verebilirmişim. Berberin konuya doğrudan doğruya girmesinden hoşlandığım
için soruları hemen sormasını söyledim. (Kara Kitap, s. 172)
Metin çok kısa bir diyalogdan ibaret. Yüklem yapısına bakılırsa dolaylı
anlatım türündendir. Dikkatinizi çekmek istediğim metnin bir özelliği ise, yazarın
ilk üç cümlesine uyarak ... soracağını, ... cevap verebileceğimi söyledi değil, ...
soracakmış, ... cevap verebilirmişim diye yazdığıdır. Bunun nedeni ortadadır:
Metni tekdüzelikten kurtarmak için bu ifade değişikliğini seçmiştir, ondan.
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Yukarıda belirttiğim gibi -miş-'li, imiş-'li metinler bağlamlarına göre ya
dolaysız ya da dolaylı anlatım türüne ait olabilir. Bu da özellikle Almanca gibi
bildirme ve isteme kiplerini birer ayrı dil kategorisi olarak kapsayan dillere
tercüme yapılırken çok önemli bir husustur. Nitekim Almancada dolaysız
anlatımda hep bildirme kipi kullanıldığı gibi isteme kipi dolaylı anlatım türüne
ait metinlerde bulunmaktadır. Benim Adım Kırmızı adlı romanından seçtiğim bir
örnekle bunu açıklamak istiyorum (s. 427)
“Korkmayın.” dedim. (Zeytin) “Burada günlerce gizlenebiliriz.” //
“Korkmamız gereken kişi belki aramızdadır diye korkuyoruz,” dedi Kara. //
“Bunu düşündükçe ben de korkuyorum,” dedim. “Çünkü ben de bu söylentileri
duydum.” // Bostancıbaşı’nın adamlarından nakkaşlar bölüğüne dedikodular
yetişmiş, Zarif Efendi’yi ve rahmetli Enişteni katledenin artık gizliliği hiç
kalmamış o kitap için göz nuru dökmüş bizler arasında olduğu söyleniyormuş. //
Enişte’nin kitabı için kaç resim yaptığımı sordu Kara.
Türkçeye vakıf olan herkes, ‘... dedikodular yetişmiş’ cümlesinin burada
söylentiye ait olmayıp belirli bir durumu anlatmakta olduğunu, dolaysız anlatım
türü olduğunu, halbuki ‘... katledenin artık gizliliği hiç kalmamış’, ‘... bizler
arasında olduğu söyleniyormuş’ başka kişlere ait dedikoduları –dolaylı anlatım
türünde– aktardığını bilir. Metin böylelikle üslup açısından rölyefli bir yapı
kazanmıştır.
... karımla gülüşe gülüşe konuştuklarımızı, bu çatık kaşlı Kara’ya da
anlatacaktım ki, nakşetmenin hayatı sevmek demek olduğunu anlasın, ama o çok
ayıp bir şey sordu bana. (Kelebek) // Zavallı Zarif Efendi’nin nerede olabileceğini
biliyor muşum acaba? // Ne zavallısı! Beş para etmez bir taklitçi, tezhibi
yalnızca parası için yapan, ilhamı kıt bir budaladır, demedim. “Hayır,” dedim.
“Bilmiyorum.” // Erzurumlu vaizin çevresindeki saldırganların Zarif Efendi’ye
bir kötülük yapmış olabileceğini düşünmüş müydüm hiç? // Kendimi tuttum ve,
o da onlardandır, demedim. “Hayır,” dedim. “Niye?”
Kara’nın kıskandığı ‘meslektaşı’ Kelebek’e bu iki soruyu sorması, Zarif
Efendi’nin kayıp olmasından dolayı sıkıntılı oluşunu gayet iyi dışa vurmaktadır.
Çünkü birinci sorusunda, onun Zarif Efendi’nin nerede olabileceğini merak
etmesi, Kelebek’in buna dair bilgisi olup olmadığını, ikincisindekinde ise
Kelebek’in Zarif Ef.’nin akıbeti hakkında neyi düşündüğünü öğrenmek istemesi
ön plandadır.
İdi-’li dolaylı anlatım türüne gelince...
1. (Şoför) birbirini tutmayan hava durumlarını dinlemekten hoşlanıyordu. İç
Anadolu’da yağmur bekleniyordu, beklenmiyordu. Batı Anadolu’nun iç kesimleri
yer yer sağanak yağışlıydı, parçalı bulutluydu, bulutsuzdu. Bu parçalı bulutların
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altından ve korsan filmlerinden ve masal ülkelerinden çıkıp gelen karanlık
sağanakların içinden geçerek altı saat yol aldık. (Yeni Hayat, s. 106)
2. (...) ve benim gibi heriflerin en belirgin kişisel özelliği olan yürüyüş
üslubunda (...) bana yakın bir şeyler olduğuna hükmediyordum ki, bana sordu
(Osman): Kahvaltı niyetine birşeyler yemiş miydim, yer miydim, istasyon bir
kahve vardı, çay içer miydim. Fırından sıcak sıcak iki açma aldı, bir bakkala
uğrayıp yüz gram kaşar peynirini dilim dilim kestirip yağlı kâğıda sardırttı. (...)
(Yeni Hayat, s. 198)
3. Bu beyaz saçlı, asık suratlı yaşlı kadın (yani ilkokulun son sınıfındayken
O. Pamuk’un yaşlı kadın öğretmeni) “dinimizin güzelliklerini” (...) bir akılcılık
ve faydacılık estetiğiyle sınıfa heyecanlı anlatırdı. Ona göre Hazreti Muhammed
orucu (...) sağlığa iyi gelen bir “perhiz” olduğu için de o kadar önemsemişti.
Ondan yüzyıllar sonra güzelliklerine düşkün şimdiki Batılı kadınlar perhizin ne
kadar hayati bir şey olduğunu keşfediyorlardı. Namaz da zaten kan dolaşımını
artıran, gövdeyi zinde tutan bir çeşit jimnastikti... (İstanbul, s. 173 vd.)
Orhan Pamuk’un romanlarında bunlara benzer belgeler fazladır. Aralarından
seçtiğim bu üç örnek metnin ortak yanını şöyle yorumlamak istiyorum. Birinci
metindeki ‘hoşlanıyordu’ ve üçüncüsündeki ‘anlatırdı’ yüklemleri belirli birer
geçmiş zamana ait olan durumu anlatıyor. Bağlamları hikâyedir. Birincisindeki
‘bekleniyordu’, ‘beklenmiyordu’ ... ‘sağanak yağışlıydı, parçalı bulutluydu,
bulutsuzdu’ ile anlatılan özellikler ise, konuşucunun okuduğu belirli bir şimdiki
zamana ait günü hava durumunu yansıtan hava raporudur. Bunların içeriği
ön plandadır. Üçüncü metne gelince O. Pamuk yaşlı kadın hocasının İslam'ın
farzlarıyla ilgili olan fikirlerine değinerek kendi sözleriyle aktarmış ve bunu
yaparken kadının söylediklerini ağzından dinlemiş olması özelliğini değil, onların
içeriğini kendi anlatımının ön planına koymak istediği için idi- ekini seçmiştir.
Araştırmalarımı şöyle özetleyebilirim: Dolaylı anlatım türü yalnız -diğini/eceğini/-mesini + söyledi türünden olan cümleleri değil, bağlamlarına göre -miş-,
imiş- ve idi’li yüklemlere sahip cümleleri de kapsar. Dolaylı anlatım kategorisine
giren -miş-, imiş-’li metinlerde, metnin bir başkasına ait olması anlatımın ön
planına çıkmaktadır; idi-‘li metinlerde ise bunların içeriği ön plandadır.
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DOĞU TÜRKİSTAN ABİDELERİ: TÜRK DÜNYASININ MANEVÎ
VE TARİHÎ SERVETİ GİBİ
GULİYEVA, Gatibe Vagifkızı*
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН
ÖZET
Uygur Yazıtlarının öğrenilme tarihi, genellikle XIX. asrın 20’li yıllarından
başlıyor. Bu alanda yapılan araştırmalar önceler Orhun-Yenisey Yazıtlarının
bir bölümü gibi oluşsa da, XX. yüzyılın başlarında Doğu Türkistan’da bulunan
Uygur Yazıtları yeni bir devrin-Uygurşinaslığın temelini koydu. Mirze Kazım
Bey 1841 yılında uygurların dil, kültür tarihi, etnografisi, kültürel mirası hakkında
yazdığı “Uygurlar Hakkında Tetkikat” (İssledovaniya ob Uygurax)” eseri
ile Uygurşinaslık ilminin temelini koymuş sayılıyor.
XX. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Azerbaycan’da Eski Türk Yazıtlarının
ve Çağdaş Türk dillerinin araştırılmasında, eğitiminde yeni devir başlatılmıştır.
(Bekir Çobanzade, Halit Sayit Hocayev, Aliabbas Muznip, Emin Abid ). 1950’li
yıllardan başlayarak Eski Türkçe fenninin eğitimi yeni kuşak ilmi, gençliğin bu
sahaya, tarihî geçmişimize, millî ve edebî tefekkürümüzün en derin kaynaklarına
ilginin çoğalmasına neden oldu ve bu alanda yapılan araştırmalar daha büyük
istek ve incelikle devam etmeğe başladı. Bu alanda F. Zeynalov, A. Şükürov, A.
Maherremov, A. Recebov, Y. Mammadov, A. Guliyev, B. Halilov, T. Hacıyev, N.
Cafarov, M. Kıpçak, K. Abdulla, K. V. Nerimanoğlu ve başkaları değerli tetkikat
eserleri yazmış, Orhun-Yenisey ve Uygur Yazıtlarının karakterik özellikleri,
onların yazılma tarihi, Türk kültür ve dil tarihi, başka Türkoloji problemlerle
ilgili muhim ilmî araştırmalar yapmışlar.
Şimdi Azerbayca’nın ünlü Türkologları ve genç araştırmacılar çağdaş türkolojı
problemlerin ilgili büyük başarılar elde etmişler.
Anahtar Kelimeler: Doğu Türkistan, Azerbaycan, Mirze Kazım Bey, OrhunYenisey, Uygur, Türk, yazıt.
ABSTRACT
The ancient Uygurish Manuscripts began to investigate from XIXth century.
Scientists in different countries take great interest to uygurish manuscripts which
give us most important information and materials about East Turkistan,
prehistoric period of Turkish-Uygurish literature, language, cultural and political
*
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life, tradition of states. In 1839-1846 Mirza Kazimbek wrote “Researches about
Uygurish” and founded uygurish science.
From the beginning XXth century Turkish manuscripts have been studed
by Azerbaijan scientists (B. Chobanzade, Khalid Said Khocayev, A. Muznip
(Mutellibzade), E. Abid (Mutellibzade), from 1950 our scholars for example: F.
Zeynalof, A. Shukurov, A. Maharramov, A. Racabov, Y. Mammadov, A. Guliyev,
B. Khalilov and other started researching new line of investigation turkish
manuscripts. And they do many important researches in direction of studying old
turkish (Orkhon, Yenisey, Uygurish) manuskripts, its characteristic feature and
exact date, history of turkish culture and language and other problems.
Now Outstanding linguastiqs and young researches of our Republic make a
great success on modern turkological problems.
Key Words: East Turkistan, Azerbaijan, Mirza Kazım Bek, Orhun-Yenisey,
Uygur, Turkish, manuscripts.
--Türk’ün yaşadığı hayatın, onun sahip olduğu eski ve büyük tarihinin manevi
birliğinin muhteşem yadigârları olan eski Türk yazıtları Türk medeniyetini,
devletçilik geleneklerini, dil ve edebiyatını, yaşam tarzını öğrenmek, araştırmak
bakımından esas kaynaklar sayılıyor. Türkün tarihi, siyasi ve kültürel hayatı, dinî
inançları, dünyaya bakışı açısı hakkında bizlere zengin bilgiler sunan, Türk’ün
manevi dünyasını, dilini yansıtan eski Türk yazıtları mazmun ve mühtevasına,
mansubiyetine göre muhtelif devirlerin, habile, devirlerin muhtelifliyinden doğan
farklı tarihî muhitlerin mehsuludur. Bu manada Eski Türk Yazıtları iki büyük
grupa ayrılıyor:
1. Orhun-Yenisey Yazıtları
2. Eski Uygur Yazılı Yazıtları
Orhon - Yenisoy ve bazı Uygur Abideleri "Runi alfabe" adlandırılan ve Türk
tefekkürünün, maneviyatının ortaya koyduğu Eski Türk Alfabesi’yle yazılmıştır.
Bu alfabe tüm Türk taifeleri için genel ve resmî karakter taşıyan türk edebi dilinin
gelişmesinde önemli röl oynamıştır. Yazıtlarda kullanılan Türkçenin tarihî MS V.
asra kadarki devirleri kapsasa dahi, Kök Türkçe’nin daha eski devirlerde meydana
geldiyini söyleyebiliriz. 1970 yılında Alma-Atı’nın yakınlığında, İssık-Kul
çevresinde olan Esik Kurkanı'ndan bulunan gümüş tabakın yüzerindeki yazılar şu
fikri söylemeye esas veriyor. Tabak üzerinde 2 satırlık, 26 harflik Orhun-Yenisey
harflerine benzeyen harflerle yazılan metin vardı, tahlil şu yazıların OrhunYenisey Yazıtlarından 1250 il önce, yani, MÖ V. asrda yazıldığını aydınlaştırdı.
(Özdek, 1990: 12-13)
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Günümüze kadar ulaşan Türk Yazıtları arasında ikinci büyük qrubu Eski
Uygur Yazıtları oluşturuyor. İlk zamanlar Uygurlar Orhun Türkleri gibi Runieski türk alfabesini kullanmışlar. Tarihden küçük bir not:
MÖ 1100. yıldan itibaren Eski Türk taifeleri anayurtlarını terk ederek Altaylara
inmiş, Türkistanı (Doğu ve Batı) kendilerine meskun etmişlerdi. MÖ IV-III
yüzyılda hem Batıda, hem de Doğuda türklerin nüfuzu artmağa başladı. İrtiş
nehri ve Hazar denizi çevresinde yaşayanlara Batı Türkleri, Doğuda, Merkezi
Asya’nın seçkin yerlerinde ve Kuzey Batı Çinde yaşayanlara Doğu Türkleri
deyiliyordu. Eramızın 48. yılında Batı Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından
sonra 19 kabileden ibaret olan Türk boyları Çin’deki karışıklıktan istifade ederek
Tukyu ve Tabkaç Devletlerini oluşturdular. 557. yıla kadar hükümranlık eden
Tabkaç Devleti’nin terkibine ayrı ayrı Türk boyları, o cümleden Uygur Türkleri
de dâhildi. (Gumilev, 1967: 15, 103, 105, 159)
Büyük İpek Yolu’nun uygur meskenleri ve şehirlerinin arasından geçmesi
Uygurlarla başka halklar arasında ister-istemez kültürel, siyasi alakaların
meydana gelmesine esas veriyordu. Şu alakalar zaman-zaman uygurların yaşam
tarzına, dünyevi ve dinî bakışlarına ve genellikle yazı medeniyetlerine etkisini
gösteriyordu. Sogdların Merkezî Asya’da meskûnlaşması Sogd kültürünün,
sogd dilinin ve yazı sisteminin Buhara’dan Çin Seddi’ne kadar olan büyük bir
arazide yayılmasına neden oldu. (Klyaştornıy, 1964: 78-100) Doğu Türkistanda,
Moğolistan'da, Merkezi Asya ve Toharıstanda buddizmin, Merkezî Asya’nın
Türk devletlerinde ve Çin’de Maniheizm’in, elece de Merkezî Asya’nın bazı
arazilerinde Hristiyanlığın yayılmasında Sogd kolonyalarının büyük etkisi
olmuştur. (Livşits, Xromov, 1981: 348-349) Mesela, Uygur kabilelerinin bir kısmı
VII. asra kadar Göktürk alfabesini, başka bir kısmı, demek olar ki, ekseriyyeti
VIII. yüzyılın sonlarından başlayarak sogdlardan aldıkları ve sonralar “Uygur
Alfabesi” ismiyle tanınan yazını, ateşperestlik inançına tapınan bazı uygur
kabileleri mani yazısını, budda dinine inanan ve arazice Hindistan’la hem serhet
olan bazı tayfalar Hindi, Brahma yazısını kullanmışlar. Uygur kabileleri yeni dinî
inançların etkisine uğruyor, kabul edilen her bir etikad tabliğ için alfabeni de
değişmeği taleb ediyordu. Alfabelerde olan gayri-sabitli, değişiklik, ne mutlu ki,
qramatik tutuma, leksik terkibe ait olmamış, konuşma dili ümumi Türkçe kalmıştı.
Yazıtların ilmî tahlili şu fikri isbatlıyor ki, uygurlar Ümumtürk alfabesini diğer
alfabelere değişseler de Eski Türk edebî dil norma ve üslupunu koruya bilmişler.
Başka Türk yazıtlarından sayıca daha fazla olan eski Uygur Yazıtlari, metinler
çağdaş Türk dillerinin fonetik, gramatik kuruluşunun, leksik tutumunun inkişafı
tarihinin öğrenilmesinde muhim önem taşıyor. İlim, sanat, devlet idareciliği
sistemi bakımından tüm Merkezî Asya’ya etki gösteren Uygurlar, hem de Eski
Türk edebî dilinin gelişmesinde ve tekmilleşmesin de önemli rol oynamışlar.
Uygur Yazıtlarının öğrenilme tarihi genellikle XIX. asrın 20’li yıllarından
başlıyor. Bu alanda yapılan araştırmalar ilkin zamanlar Orhun-Yenisey
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Yazıtlarının bir bölümü olarak tatkikata celb edilse de, XX. yüzyılın başlarında
Doğu Türkistan’da bulunan Uygur Yazıtları yeni bir epohanın-uygurşunaslığın
temelini koydu.
Doğu Türkistan’da, Turfan vadisinde bulunan Uygur metinlerinin, eski
yazıtların neşri, transkripsiyonu, tercümesi, fonetik ve gramer kuruluşunun,
leksik tutumunun şerh olunmasında Almanya, Rusya, Türkiye, İngiltere, Fransa,
Polonya, Kazakistan ve başka ülke Türkologlarının hizmetleri büyüktür.
Meşhur Türkolog ve Şarkiyatçı Mirze Kazım Bey’in 1841 yılında Uygurların
dil tarihi, etnografisi, kültürel mirası hakkında yazdığı “Uygurlar hakkında
tetkikat” eseri (Rusçada “İssledovaniya ob uygurax”) şu alanda ilk addım olarak
tanımlanmıştır. O, Uygurlar hakkında, onların yazı kültürü, alfabe sistemi ve dil
kuruluşu, yazıtları hakkında Türkolojide ilk ilmî eser yazan dilci, Türkolog gibi
tanınıyor. Kononov “Şarkiyat’ın, özellikle de Türkoloji’nin gelişiminde önemli
bir aşamanı” Mirze Kazım Bey’in ismiyle bağlıyordu. (Kononov, 2006: 199-200)
Türkoloji araştırmalar 20. asrın ilk yarısında da devam etmedeydi. Fakat
dönemin siyasi durumu Türkoloji’nin gelişimine hoşgörüyle yaklaşmıyordu.
Bunun sonucu olarak yapılan ilmî araştırmalar hiç de tam olarak topluma
aktarılmıyordu. Gayri sabit siyasi muhitte gizli ve baskı altında millî manevi
değerler korunuyor, millî tarih, milli kültür Sovyet kültürü, Sovyet tarihî ismiyle
tahlil ediliyordu. Represya kurbanlarından olan Bekir Çobanzade, Aliabbas
Muznip, Emin Abid, Halit Sayit, Ahmet bey Ağaoğlu eski türk diline, edebiyatına,
EskiTürk yazıtlarına ait bir çok makale ve ilmi eserler yazmışlardır. 1926 yılında
Bakı’da geçirilen I. Türkoloji Kurultayı’nın kararına uygun olarak tetkikatcı
Halit Sayit Türk dillerini, Türk yurtlarını, Türk boylarını özel bir üslupta tahlile
celp eden Mahmut Kaşkarlının “Divan-ül luğet-it Türk eserini Azerbaycan
türkçesine tercüme etmiş, hatta ünlü Rus türkologları S.E.Malov ve A. N. Kononov
eserin redaktörlüğünü bitirseler de şu iş yarım kalmış, tetkikatçı represya kurbanı
olmuştur. Muhacirette yaşayan Emin Abid’in “Azerbaycan-Türk Edebiyatı
Tarihi”, “Hece Vezninin Tarihi”, “Türk Halkları Edebiyatında Mani Türü
ve Azerbaycan Bayatılarının Özellikleri” vb. makalelerinde yalnız yaşadığı
devrin dil ve edebiyatını araştırmıyor, örnekleri tüm Türk dilleriyle karşılaştırıyor,
Turfanda bulunan Eski yazıtların eskiden bugüne kadar geçtiği tarihi süreci
izliyor, M. Kâşgarlı’nın Divan ü Lüğat-it-Türk”, Yusuf Has Hacip’in Kutatgu
Bilig, Ahmet Yasevi’nin Divani Hikmet Yunus Emre, Hatayi, Karacaoğlan,
Molla Panah Vakıf, Mahtumkulu ve başkalarının eserlerinden örnekler veriyor,
onların yaratıcılık üsluplarını mükayeseli şekilde inceliyor.
XX. yüzyılın 1950’li yıllarından başlayarak Azerbaycan’da Eski Türk
Yazıtlarının ve çağdaş Türk lehçelerinin tetkikiyle birlikte öğreniminde,
eğitiminde de ilerleme olduğunu görüyoruz. 1950’li yıllardan itibaren Türk
Yazıtlarının dili fenninin eğitimi yenikuşak ilmi gencliğinin bu sahaya, tarihî
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geçmişimize, millî ve edebî tefekkürümüzün en derin kaynaklarına ilginin
artmasına neden oldu.
Ferhat Zeynalov 1957 yılında “Türk Dillerinde Nutuk Hisselerinin
Geleneksel Bölgüsü” kitabında eski Türkçe ve çağdaş türk lehçeleri hakkında
topladığı örnekler mukayeseli bir şekilde tahlil olunmuştur. Bu çalışmanın devamı
olarak 1971 yılında “Çağdaş Türk Dillerinde Yardımcı Nutuk Hisseleri”,
1974-1975 yıllarında iki bölümlü “Türk Dillerinin Mukayeseli Grameri”,
1980 yılında “Eski Türk Yazıtları”, 1981 yılında devrinin ve çağdaş türkoloji
ilminin genel egitim kitablarından ve tüm Türkologların ilmî delillerin zenginliği
ve sahihliği bakımından güvenerek örnek aldığı “Türkoloji’nin Esasları” adlı
birbirinden değerli muhtelif ilmî eserleri yayımlandı.
Daha çok, Azerbaycan Türkçesi'nin geçtiği gelişme yolunu, dil tarihini,
dialektolojini, dil hususiyetlerini, edebî dil normalarını tetkik eden E.
Demirçizade, H. Mirzezade, M. Şireliyev, S. Elizade, T. Hacıyev, A. Ahuntov,
M.Mirzeliyeva, E. Azizov, N. Caferov, K. Nerimanoğlu, K.Abdullayev, A.
Gurbanov, Y. Memmedov, M. Adilov, A. Abdullayev, N. Hudiyev, B. Halilov, F.
Celilov ve başkaları zaman zaman bu ve ya diğer yönden muhtelif makalelerde,
ilmî eserlerde Eski Türk Yazıtları ve az da olsa dolayısıyla Uygur yazıtlarıyla
ilgili kendi fikirlerini aktarmış, dil meselelerine ortak türk dil meselesi açısından
yanaşmış, Eski Türkçe’de Azerbaycan Türkçesi’nin mevkiyini müeyyenleştirmek
bakımından araştırmalar yapmışlar.
1976 yılında Alisa Şükürov Abbaskulu Muharremovla birlikte “Eski Türk
Yazılı Abidelerinin Dili” kitabında eski Türk alfabeleri yayımlanmış, metinler
Eski Türkçe’de, tercümesiyle beraber sunulmuş, eski türkcenin fonetik, leksik,
morfoloji, sintaktik kuruluşları değerli ilmî belgelerle şarh olunmuştur.
1985 yılında Bakü’de Rusça yayımlanan A. Memmedov’un “Türk Ünsüzleri
Anlaut ve Kombinatörlük”, 1993 yılında yayınlanan Alisa Şükürlü’nün “Eski
Türk Yazılı Abidelerinin Dili” kitapları Türkoloji araştırmalar arasında özel bir
yere sahiptir. Son eserde Uygur Yazıtlari ayrıca bir bölumde tahlile celp olunmuş,
eski uygur yazıtlarının tetkik tarihi, muhtelif ülkelerde ayrı-ayrı bilim adamları
tarafından araştırılma tarihi ve yöntemleri şerh olunmuştur.
E. Guliyev’in “Eski Türk Yazılı Yazıtları Müntahabatı” (1993) kitabı
V-XI. yüzyıllara aid birçok Eski Türk Yazıtlarını yansıtıyor. Bu kitapta OrhunYenisey ve Eski Uygur Yazıtları iki bölume ayrılmıştır. Eserde zengin tarihî
bilgilere de geniş yer verilmiş, metinler hem Eski Türkçe varyantında, hem de
tercüme edilerek sunulmuştur.
Memmedali, Kıpçak Türk dillerinde kemiyet kategorisinin oluşması,
teşekkülü, gelişmesi tarihi hakkında yazdığı “Türk Say Sistemi” (1996),
“Kemiyet Anlayışının Dilde İfadesi” kitaplarında kemiyyet manası ifade eden
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söz ve rakamların eski dönemlerden bu günümüze kadar geçtiği gelişme yolunu
inceleyerek tüm Türk lehçelerinden aldığı örneklerle değerli ilmî mulahazalar
ileri sürmüştür.
1996 yılında dilci Ebulfez Recepov, “Dünya Türkleri” seryasından Uygur
Türkleri hakkında kitapını neşrettirmiştir. Kitapda uygurların tarihinin en eski
devirlerinden bu günümüze kadar geçtiği tarih, uygur devletlerinin tarihi, dil ve
edebiyyat tarihi, onların gelenekleri ve birçok başka ilginç bilgiler vermiştir.
Tofik Hacıyev’in 2002 yılında A. N. Serebrennikov ve N. Hacıyeva’nın
“Türk Dillerinin Tarihi Mukayeseli Grameri” adlı değerli ilmî eseri,
2006 yılında Ramiz Asker 11. Y.y.-da yazıya alınmış “Divanül-luğatit-türk”
tercümesi (Kitap Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in önsözü
ve yardımıyla yayınlanmıştır), Buluthan Halilov’un “Tükologiyaya Giriş” adlı
kitabı Azerbaycan Türkolojisi’ne son yılların en önemli armağanlarındandır.
İsmi geçen son eserde muellif türk dillerinin tipolojisi, tarihi, tesnifatı, alfabesi,
kuruluşu hakkında esaslı ilmî delillere dayanarak araştırmalar etmiştir. Kitapta
tetkikatçı Uygur kültürü, uygurların istifade ettiği Sogd alfabesiyle, Mahmut
Kâşgarlının hayatı, onun meşhur “Divanü’l-Luğatit-Türk” eseriyle alakadar
değerli ilmî fikirlerini kaleme almıştır.
Şimdi Türk dillerinin eski ve çağdaş durumunu mukayeseli tarihî metotla
araştıran Azerbaycan bilim adamları, genç türkologlar eski Türk yazıtlarının
komple şekilde tahliline çalişıyor, incelemeğe merak gösteriyorlar. Çağdaş
Azerbaycan Türkolojisi'nde Köktürkçeyi ve çağdaş Türk lehçelerini mukayeseli
tarihî metotla araştıran, yazıtları fonetik, leksik, gramer açıdan tetkik ederek
hem uygur, hem de Orhun-Yenisey yazıtlarının üslup ve tertip olunma farklarını,
grafik hususiyetlerini, onların oluşma ortamını, yazılma tarihini, inceleyen genç
Türkolog nesli yetişmektedir.
Eski Uygur Türkçesi, Köktürkçeden kaynaklandığı kadar, kendine özgün
özelliklerle de dikkat çekiyor. Uygur türkçesi Uygur Türklerinin kültürel
seviyesinin kanıtı olarak mükemmel bir dil olarak geniş alanda kullanılmıştır.
Dilci Ebulfez Guliyev bununla ilgili mulahazalarını böyle açıklıyor. “Uygurlar
bazı dünya dillerinden alınan yeni söz ve istilahlarla ve yahut dilin dâhili imkânları
vasıtasıyla onların eşanlamlarıyla kendi dillerini zenginletmişler... Eski Uygurca
Eski Türkçe esasında oluştuğu için büyükkullanım çevresine sahip olmuştur...
Bu dil eski edebî dille orta asır Türk edebî dili arasında köprü olmuş, yeni edebî
dillerin meydana çıkmasına neden olmuştur...”
Türk yazıtları mazmun, karakter, mühteva, edebî tür bakımından ayrı ayrı
grublara ayrılıyor. Eski Uygur yazıtları Türkologlar tarafından mutelif şekillerde
tasnif olunmuştur. Biz yazılma karakterine göre yazıtları: İlmî eserler (Bu
bölüme tebabet ve astronomi mazmunlu eserler dâhil olmaktadır. Eserler ilmî
uslupun özelliklerinden dolayı lakonik bir dilde yazılmış, ilmî terimler, anlayışlar
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hem Türkçe, hem de yabancı kelimeler vasıtasıyla ifade olunmuştur), Bediyi
eserler (Buraya Eski Uygur dilinde olan şiir örnekleri (poetik örnekler Reşit
Arat’ın 1965 yılında (yeni baskı 1986 yılında) İstanbul’da neşrettirdiği “Eski
Türk Şiiri” kitapında okuyuculara sunulmuştur), dini mazmunlu bedii örnekler,
manihey şiirleri, buddist edebiyatı örnekleri, “İki Kardeş”, “Süyan Tszyan’ın
Biografisi” dâhildir.), Hükuk evrakları (Toplanılan tüm hukuki karakter yansıtan
belgeler, yarlıklar, kolofonlar ve başkaları bu bölümün örnekleridir), dini-felsefi
mazmunlu eserler (Uygur Türklerinin mueyyen zaman döneminde Manihey,
Budda, Hristiyan ve İslam dinini kabul etmeleri, onların ard arda hem manihey,
hem Brahma-Hindi, hem de Arap alfabesinden istifade etmelerine neden olmuştur.
Manihey dinî mazmunlu yazılar V-VI. asırların dil hususiyetlerini ifade ediyor.
Şunu söylemek lazım ki, manihey dinini kabul edilmesi yeni alfabenin, tarihte
uygur alfabesi gibi tanınan alfabenin oluşmasına neden oldu. Manihey, sonradan
Budda, Hristyan ve Müsliman metinleri, Habile Turfan hukuk evrakları şu alfabe
ile yazılmıştır. Tercüme olunduğu için farsca kökenli kelimeler yer almışsa da,
şu yazıtlar dil özelliklerine göre Göktürk yazıtlarından az farklıdır. Buddizm
dinî mazmunlu yazıtlar, Hristiyan dinî mazmunlu yazıtlar tarihine göre daha
çok sonrakı devirleri yansıtıyor. Günümüze kadar korunan uygur yazıtlarının
çoku budda dini mazmunludur. Hristiyan dinli Suriyalıların Merkezî Asya’ya
ilettikleri bu din Uygurlar arasında geniş yayılmamıştı. Bundan dolayı Hristiyan
dinî mazmunlu metinler azlıkta kalıyor. Bu tür uygur yazıtları Orhun Yenisey
yazıtlarından farklı olarak genelde kâğıt yüzerinde yazılmıştır: “Huastuanift”,
“Hakana Erz”, “Altun Yaruk”, “Maytrı-Simit”, “Kuanşi im Pusar”,
“Kşanti kilğuluk Nom”, “Bögü Han Şerefine Metin”, “Sekiz Yükmek”,
“Sihirkarların Sitayişi”, “Nasihetlerden İbaret Olan Metinler” ve başka
dinî mazmunlu eserlerdir.)
Dilci E. Recebli Uygur Yazıtlarını böyle değerlendirmiştir: 1. En Eski Devir
Yazıtları. Bunlar Göktürk (Orhun-Yenisey) alfabesiyle taş ve kâğıt üzerinde
yazılmıştır. (“Selenga Taşı”, “Irk Bitig”) 2. Eski Uygur Yazıtları. Bu yazıtlar
Eski Uygur Alfabesi’yle yaratılmıştır. Bir kısımı orjinal, bir kısımı tercüme olan
yazıtlardır.
Eski Yazıtlar yalnız bediyi sanat örnegi değil. Ayrı ayrı konularda ve türlerde
yazıya alınan Uygur Yazıtları eski Uygurcanın öğrenilmesi yanında tarihin
bilgilerinin kazanılmasında da büyük önem taşıyor. Eski Uygur kabilelerinin
oluşturduğu bu degerli Yazıtlar, yalnız Doğu Türkistan’ın değil, tüm Türk
dünyasının tarihini araştırmakta, tarihî faktların inceden inceye tahlil olunmasında
muhim yere sahiptir. Bu eserler Doğu Türkistan’ın, tüm Türk dilli halkların
tarihinin ayrı ayrı dönemlerini aydınlatmakta bilim adamlarına, türkologlara
eşsiz bilgiler sunuyor. Ünlü Rus Türkologu S. Q. Klyaştornı şu yazıtların Doğu
Türkista’nın, Merkezi ve Orta Asya’nın tarihinin araştırılmasında büyük önemi
olduğunu kendi eserlerinde göstermiştir. (Klyaştornıy, 1964: 98-101)
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Uygur edebî dilinin gelişme sürecini ve merhalelerini araştıran A.Kaydarov’un
fikrince Hun epohasında Türk kabilelerinin birleşmesi ve yahut diferensasiyasıayrılması nedeniyle ayrı ayrı Türk dil grubları (Doğu ve Batı grubları)
gelişiyor ki, uygur dili de doğu Türk dil grubuna ait olan diger akraba dillerden
seçiliyorsa da, söz varlığının aynı olmasına, gramer göstericilerinin sabitliğine
göre Köktürkçe'den farklanmıyor. (Kaydarov, 1969: 97-99) Eski Uygur
edebiyatının temsilcileri, Uygur Yazıtlarını yazanlar kendi dillerini “Türkçe”
adlandırmışlardır. Bu fikirlerin devamı olarak şunu söyleye biliriz ki, Ortak
Türkçe'den kaynaklanan, gidalanan Eski Uygurca da başka Türk lehçelerinin
sahip olduğu genel fonetik, gramer, leksik özellikleri kendinde ehtiva etmişdir.
Bu özellikler devrinden, mazmunundan, türünden asılı olmayarak tüm eski
yazıtları bir noktada bileştiriyor. Şu, değişmeyen söz kalıbının, sabit kalan gramer
tutumunun artık normalaşmasından, alfabe sisteminden, dininden, arazisinden
asılı olmayarak tüm Türkler için aynı seciye taşımasından ileri geliyor.
Şimdi Azerbaycan’ın ünlü Türkologları ile omuz omuza genç araştırmacılar,
Çağdaş Türkoloji problemlerin çözülmesıyle elakadar büyük başarılar elde
ediyorlar. Orhun-Yenisey, Uygur Yazıtlarının, orta asır umumtürk
yazıtlarının, türk inin karakterik hususiyetleri, onların yazılma tarihi, ortak
tarihimizin, kültür mirasımızın ve ortak dilimizin araştırılması, Uygur tarihi,
medeniyeti ve diline aid muhim ilmi araştırmalar yapılıyor. (G.Vagifkızı, A.
Paşayeva, G. Mahmudova, V. Sultanzade, A. Familkızı, A. Mammadov vb.).
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
GUSEVA, O. N./ГУСЕВА, О. Н.
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
Чувство языка необходимо постоянно развивать, и именно
словообразование обладает для этого неисчерпаемыми возможностями.
На начальном этапе изучения русского языка как иностранного
словообразовательная работа, которая могла бы иметь многоаспектный
характер, не предусматривается. Хотя такая работа особенно важна для
развития речи и мышления учащихся, обогащения их словарного запаса.
Учащиеся значение нового слова часто раскрывают с опорой на семантику
входящих в него морфем, устанавливая смысловые связи (иногда даже
не существующие в реальности) между словами. В силу омонимии,
многозначности морфем эти связи могут оказаться неверными, ложными.
Например, на вопрос «Апельсиновый сок пить будете?» студент-иностранец
не смог ответить. В потоке речи прилагательное апельсиновый он понял как
словосочетание «Апельсин, а Вы сок пить будете?», потому что накануне
изучались подобные конструкции: Антон студент, а Вы?
Яркие примеры словотворчества иностранных учащихся могут привести
многие преподаватели: На выставке были рисователи и смотрители
(читатели и писатели); так говорить некрасиво, но льзя (можно/нельзя,
красиво/некрасиво). Приведенные случаи свидетельствуют о том, что
учащиеся, обладающие совсем небольшим словарным запасом, усваивают
словообразовательные модели, чувствуют их значение и способны,
используя их, «творить» новые слова. При этом они нередко заполняют
модель не теми морфемами, нарушают их сочетаемость и продуцируют
«неправильные» слова.
Словообразование – мощный источник пополнения словарного запаса.
Обогащение словаря учащихся обеспечивается за счет производных слов,
которых в языке значительно больше, чем непроизводных. Семантическая
структура производных слов сложнее семантической структуры
непроизводных слов. Она состоит из лексического, грамматического
и словообразовательного значений. При обучении русскому языку
иностранных учащихся много внимания уделяется раскрытию
лексического и грамматического значений производных слов, изучение
же словообразовательных значений производных слов на начальном этапе
обучения (в учебниках нового поколения) практически отсутствует.
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Словообразование также тесно связано с другими функциональными
аспектами языка, в нем «как в фокусе, сходится проблематика таких
дисциплин, как синтаксис и морфология, морфонология и фонетика,
лексика и семантика» [Земская 1978: 113]. Исходя из этого, при обучении
русскому языку иностранных учащихся необходимо особое внимание
уделять раскрытию связей между разными уровнями языковой системы.
В традиционной методике в толковании производных слов в иностранной
аудитории используются четыре вида: описательный, синонимичный,
словообразовательный и отсылочный. Все эти формы работы в основном
используются, когда речь идет о семантизации отдельных слов. Овладение
же иностранным языком предполагает не только запоминание отдельных
слов, но и усвоение словообразовательного механизма данного языка.
В процессе обучения русскому языку как иностранному учащиеся
обычно знакомятся со словообразовательными моделями, вводимыми
поодиночке, очень часто без опоры на родной язык или язык-посредник. При
этом попытка чисто механически запомнить те или иные модели и аффиксы
приводит к тому, что учащиеся не осознают их роли в изучении языка.
По мнению психологов, лучше запоминается информация, обладающая
ассоциативными, смысловыми связями. Поэтому для организации
лексической работы слова следует группировать по тематическому
принципу, по словообразовательным гнездам, словообразовательным типам
русского языка (СТ). Общность морфем позволяет строить работу над
обогащением лексикона так, чтобы в пассивный, а затем в активный словарь
учащихся включались не отдельные слова, а целые группы однокоренной и
одноструктурной (т.е. образованной по одинаковым моделям СТ) лексики.
Процесс обучения русскому словообразованию и связанных с ним вопросов
грамматики, морфонологии и фонетики и особенно лексики должен быть
последовательным, регулярным и наглядным.
Особую трудность для иностранных учащихся в изучении русского
языка представляет освоение лексических и словообразовательных
значений производных прилагательных. Если значение и употребление
таких существительных, как город, завод, молоко, книга не вызывает
трудностей, то прилагательные, мотивированные этими существительными,
– городской, заводской, молочный, книжный – «не узнаются» иностранцами.
Изменяется фонетический облик слова (ударение, редукция гласных,
чередование согласных), слова приобретают иное грамматическое, лексикосемантическое и словообразовательное значение. Поэтому пополнение
словарного запаса студентов-иностранцев и формирование навыка
осознанного употребления слов в связной речи должно осуществляться
при изучении структурно-семантических отношений слов в составе
словообразовательных парадигм.
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Основная единица в системе русского словообразования – это
словообразовательный тип (СТ) [Русская грамматика 1980: 135].
Модели и схемы СТ объединяют производные слова в большие (если СТ
высокопродуктивен) или небольшие (если СТ непродуктивен) группы.
Схемы СТ помогают описать механизмы образования новых слов
посредством некоторого набора правил. Использование моделирования
важно не только для обогащения словарного запаса учащихся, но для
развития их абстрактного мышления, осознания сущности процесса
образования слов в языке. При этом учащиеся могут наглядно увидеть,
какую роль выполняют словообразовательные элементы в изучаемом языке,
могут наблюдать «приращение смысла», обусловленное использованием
словообразовательного потенциала языка, так как графическое изображение
модели концентрирует внимание учащихся на образующих морфемах, на их
форме и значении.
Рассмотрим конкретную модель СТ, которая открывает перспективные
пути детализации учебной деятельности в четырех правилах, показывает
последовательность выполнения действий, дает возможность видеть
логическую связь между действиями.
Например, высокопродуктивный СТ образования прилагательных с
суффиксом -н- :
1.

2.

3. 4.

рыб(а)

– рыб + н(ый) = рыбный – «приготовленный из рыбы»

овощ(и)

–овощ + н(ой) = овощной – «приготовленный из овощей»

1.

От производящей основы существительного;

2.

При помощи суффикса -н- или -енн-, -онн- и т.д.;

3.

Образуем прилагательное;

4. Со значением «признак, относящийся к предмету, явлению,
названному производящим словом».
В приведенной модели четко видны морфологические характеристики
производящего и производного слов. Учащиеся могут самостоятельно
проводить формальный мофологический анализ, составить словосочетания:
большая рыба; рыбный суп; дорогие овощи; овощной салат.
Под руководством преподавателя можно провести и формальный
фонетический анализ производящего и производного слов (изменение
места ударения, редуцирование гласных, чередование согласных). Большую
трудность для иностранных учащихся представляет чередование согласных.
Работая по моделям СТ, можно облегчить запоминание правил чередования
согласных. Например:
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1. 			

2. 		

3. 		

4.

молок(о) – к/ –молоч+н(ый) = молочный – «приготовленный из молока;
относящийся к молоку»
книг(а) – г/ж – книж + н(ый) = книжный – «относящийся к книге»
воздух (0)–х/ш –воздуш + н(ый) = воздушный – «относящийся к воздуху»
журнал(0)– л/ль – журналь + н(ый) = журнальный – «относящийся к
журналу»
1. конечные согласные основы производящего слова – к, х, л, г;
2. изменяются соответственно на – ч, ш, ль, ж
При работе по словообразовательным моделям в центре внимания
учащегося остается значение слова и его реализация в предложении или
словосочетании (картофельное пюре, морковные котлеты, томатный сок,
свекольный салат, яблочный пирог, виноградный сок, творожный торт,
обеденный перерыв, мясной суп, чайная церемония, молочный коктейль;
газетный киоск, журнальная статья, книжный магазин, комнатные
цветы, автобусная остановка; утренние и вечерние программы, ночной
бар; северный ветер и т.д.).
Другой высокопродуктивный СТ образования прилагательных с
суффиксом -ск- :
1. 		

2. 		

3. 		

4.

город(0)

– город +ск(ой) = городской – «находящийся в городе»

мор(е)

– мор + ск(ой) = морской – «относящийся к морю»

Росси(я)

– россий + ск(ий) = российский – «относящийся к России»

Пушкин(0) – пушкин + ск(ий) = пушкинский – «носящий имя Пушкина»
филологи(я) – филологи + ческ(ий) = филологический – «относящийся к
филологии»
Правила, которыми руководствуются учащиеся, остаются прежними:
1. от производящей основы существительного;
2. при помощи суффикса -ск- или -еск, -ческ- и т.д.;
3. образуем прилагательное;
4. со значением «признак, относящийся к предмету, явлению, названному
производящим словом».
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Работая по данной модели студенты-иностранцы могут самостоятельно
образовать более 100 различных словосочетаний: Московский университет,
городской парк, банковский счет; станции метро Чеховская, Маяковская и
др; Александровский сад, Измайловский парк; пассажирский транспорт,
морской круиз; филологический и исторический факультет, химическая
лаборатория; российский паспорт, турецкие друзья; классическая музыка
и т.д.
Прием толкования слова с опорой на словообразовательный анализ,
на однокоренные слова и схемы СТ обладает наибольшим развивающим
потенциалом, позволяет проникнуть в глубинный смысл слова, способствует
развитию у иностранных учащихся языкового чутья, а также элементарных
навыков самостоятельного лингвистического анализа. Словообразование
выступает в этом случае не только как главное средство обогащения
активного и потенциального словаря учащихся, но и как средство,
помогающее усваивать слова и приводить их в определенную языковую
систему.
Высокопродуктивен СТ образования прилагательных с суффиксом -ов-:
продуктовый магазин, рисовая каша, литровая бутылка, портовый город,
почтовая марка, джазовый клуб, апельсиновый сок и т.д.
1. 			

2. 		

3. 		

4.

почт(а))

– почт +ов(ый) = почтовый – «относящийся к почте»

порт(0)

– порт + ов(ый) = портовый – «относящийся к порту»

апельсин(0) –апельсин+ов(ый) =апельсиновый –«приготовленный из
апельсина»
Производя в обратном порядке действия, указанные в правилах
приведенных моделей, можно восстановить форму исходного слова, что
также не лишено дидактического значения.
Приведенные примеры позволяют составить обобщенную схему СТ
[Шекихачева 1980: 7], включающую в себя 4 обязательных момента:
1. Принадлежность производящего слова (основы производящего
слова) к одной и той же части речи;
2. Участие в словообразовательном акте форманта конкретного по
форме и содержанию;
3.

Принадлежность производного слова к одной и той же части речи;

4. Выводимость абстрагированного словообразовательного значения
путем соотношений конкретных лексических единиц: производное слово –
производящее слово.
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Организация лексических единиц в словообразовательные модели дает
возможность ввести и закрепить значительный объем словаря, облегчает
запоминание слов и подготавливает студентов к чтению неадаптированных
текстов.
Моделирование прилагательных по схемам словообразовательных типов
доступно пониманию студентов-иностранцев даже на начальном этапе
изучения языка.
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VİLNİUS KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN LİTVANYA
TATARLARINA AİT EL YAZMASI ESERLER
GÜLLÜDAĞ, Nesrin
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
14. yüzyılın sonlarında Litvanya ve Polonya topraklarına yerleştirilen
Kırım yarımadasından getirilen Tatar - Türkleri o zamanki Altın Ordu ve daha
sonra Kırım Hanlığında konuşulan ve yazılan dillerini de kendileriyle beraber
getirmişlerdir. Bu dil, yabancı dillerin, Slav dillerinin arasında asırlar boyunca
yaşamış ve kuvvetli Slav tesirine rağmen asıl Türk niteliklerini koruyabilmiştir.
Litvanya Tatar Türkleri, 14. yüzyılda Litvanya prensine yardım için gelen
Kıpçakların torunlarıdır. Kıpçaklar, kuzeydoğudan gelecek tehlikelere ve istilalara
karşı bir set olmak üzere Litvanya’nın sınır boylarına yerleştirilmişlerdir. Altın
Ordu devletinde zaman zaman ortaya çıkan iç karışıklıklardan zarar gören bazı
küçük grupların ve 15. -16. yüzyıllarda Kırım Hanlığı ile Polonya arasında yapılan
savaşlarda esir düşenlerin de katılmasıyla Litvanya’da yaşayan Tatar Türklerinin
sayısı epeyce artmıştır.
Bugün Tatar adını taşıyan Türk boylarını 5 grupta toplamak mümkündür. Bu
gruplar, İdil-Ural Tatarları, Astrahan Tatarları, Sibirya Tatarları, Kırım Tatarları,
Litvanya ve Polonya Tatarlarıdır. Tatar Türklerinin yalnız % 25’i kendi adlarını
taşıyan Tataristan Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. Diğerleri, İdil-Ural bölgesinde,
Avrupa’da, Çin’de, Japonya’da, Rusya Federasyonu’nun değişik bölgelerinde ve
BDT’ de yaşamaktadır.
Litvanya Tatarlarına ait yazılı kaynaklar el yazması eserlerdir. Bu el yazması
eserlerde Arap harfleri kullanılmıştır. Metinlerin çoğu kitap ile “Hamayıl”
adlarını taşır. Kitap metinleri çeşitli dinî hikâyelerden ibarettir. “Hamayıl” adını
taşıyan yazılı kaynaklarda türlü dua ve yalvarmalardan ibarettir. Dil bakımından,
Tatarların yazılı eserlerinde çeşitli duaların çoğu Arap dilinde kimi vakitte Türk
dilinde bulunur.
19. yüzyılda Litvanya Tatar el yazmaları hakkında Fleischer 1838, Muchlinski
1858, Antonoviç 1968; Volski 1927, Luckeviç 1920, Jankovski, Laplez 1986;
Stankieviç 1933-34 az çok bilgi vermişlerdir.
1960’ta A. K. Antonoviç 17-20. yüzyıllarda Litvanya, Beyaz Rusya, Rusya ve
Almanya kütüphanelerinde Arapça tarzında yazılmış 23 el yazması buldu.
Biz bu bildirimizde, Vilunus kütüphanelerinde bulunan Litvanya Tatarlarına
ait 16-17-18-19. yüzyıllara ait el yazması 59 eserin adı, dili (Arapça, Türkçe),
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konusu, sayfa sayısı hakkında kısaca bilgi verip, bu el yazması eserler üzerinde
çalışmak isteyen bilim adamlarının dikkatine sunacağız.
Anahtar Kelimeler: Vilinus, Litvanya Tatarları, Polonya Tatarları, Altın
Ordu, Kırım Hanlığı, el yazması.
GİRİŞ
Bugün Tatar adını taşıyan Türk boylarını beş grupta toplamak mümkündür. Bu
gruplar; İdil-Ural Tatarları, Astrahan Tatarları, Sibirya Tatarları, Kırım Tatarları,
Litvanya ve Polonya Tatarlarıdır.1
Litvanya Tatarları altı yüz yıldan beri Litvanya, Polonya, Belarus topraklarında
yaşıyan Türk kökenli etnik bir gruptur. Litvanya Tatarları kendi dillerini yaklasık
olarak XIV. yüzyılın sonunda kaybetmişlerdir ve günümüzde konuşma dili olarak
Leh, Belarus, Rus ve Litvan dillerini kullanmaktadırlar.2
XIV’üncü yüzyılın sonlarında Litvanya ve Polonya topraklarına yerleştirilen
Kırım yarımadasından getirilen Tatar-Türkleri o zamanki Altın Ordu ve daha
sonra Kırım Hanlığıʼnda konuşulan ve yazılan dillerini de kendileriyle beraber
getirmişlerdir. Bu dil, yabancı dillerin, Slav dillerinin arasında asırlar boyunca
yaşadı ve kuvvetli Slav tesirine rağmen asıl Türk niteliklerini koruyabilmiştir.
Birleşik eski Polonya ve Litvanya devleti hudutlarında yaşayan Tatar toplumu,yeni
vatanlarının Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı’nın tarihsel ilişkilerinde
önemli bir rol oynamışlardır. Takdir edileceği gibi, coğrafi ve tarihsel nedenlerle,
Tatarların kullandıkları Türkçe, arı Türkçe olmaktan uzaklaşmış, bilakis, türlü
unsurlarla karışmıştır.3
Litvanya Tatarlarına ait yazılı kaynaklar el yazması eserlerdir. Bu el yazması
eserlerde Arap harfleri kullanılmıştır. Metinlerin çoğu “kitap” ile “hamayil”
adlarını taşır. Kitap metinleri çeşitli dinî hikâyelerden ibarettir. “Hamayil” adını
taşıyan yazılı kaynaklar da türlü dua ve yalvarmalardan ibarettir. Dil bakımından,
Tatarların yazılı eserlerinde çeşitli duaların çoğu Arap dilinde kimi vakitte Türk
dilinde bulunur.
Litvanya Tatar Türkleri, 14. yüzyılda Litvanya prensine yardım için gelen
Kıpçak Türklerinin torunlarıdır.4 Kıpçaklar, kuzeydoğudan gelecek tehlikelere ve
*

1

Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi,
e-posta: nesrin_kars@hotmail.com.
Doç. Dr. Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara 2005, s. 209-210.

2

Natela Nasibova “Litvanya Tatarlarının Konuşmalarında Kullandıkları Doğu Dilleri Kökenli
Kelimeler”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Volume 2/2 Spring 2007, s. 514,
(514-518)

3

Aleksander Dubinski, Polonya-Litvanya Tatarlarının Yazılı Metinlerde Kullandıkları Türkçe,
Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988-TDK Yay: 655, Ankara 1996, s. 265-294

4

Murat Yakupoğlu, “Polonya (Lehistan) Türkleri”, TDA, S.62, Ekim 1989.s. 215-216.
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istilalara karşı bir set olmak üzere Litvanya’nın sınır boylarına yerleştirilmişlerdir.
Altınordu Devleti’nde zaman zaman ortaya çıkan iç karışıklıklardan zarar gören
bazı küçük grupların ve 15.-16. yüzyıllarda Kırım Hanlığı ile Polonya arasında
yapılan savaşlarda esir düşenlerin de katılmasıyla Litvanya’da yaşayan Tatar
Türklerinin sayısı epeyce artmıştır. Litvanya Prensliği, Tatar Türklerine arazi
vererek yerleşmelerini sağlamış ve onlardan askeri hizmetlerde faydalanmıştır.
Ancak daha sonra Fazıl Ahmet Paşa’nın vezirliği sırasında gerçekleştirilen
Lehistan Seferi’nde Tatarlar, Osmanlı kuvvetlerine yardımcı olmuşlar ve Kırım
Hanlığının Lehistan içindeki her türlü faaliyetine kılavuzluk etmişlerdir.
16. yüzyıldan itibaren Litvanya’daki hayatlarına çeşitli kısıtlamalar getirilen
Türkler, 17. yüzyılda Osmanlı-Lehistan savaşları da başlayınca bu ülkeyi terk
ederek Osmanlı topraklarına yerleşmeye başlamışlardır.5
Litvanya Tatar Türkleri, Vilna’da 1929 yılında Arma Belgesi adıyla bir kitap,
1930 yılında “İslam Yorumuˮ adıyla dinî ağırlıklı bir dergi ve 1934 yılında ise
Tatar Hayatı adıyla bir kültür dergisi çıkarmışlardır.6
20. yüzyılda Litvanya Tatar el yazmaları hakkında ilk makaleler Fleischer
1838, Muchlinski 1858’de yazıldı ve ilk sistematik araştırmalar Antonoviç 1968;
Volski 1927; Luckeviç, 1920; Jankovski, Lapicz 2000; Lapicz, 1986; Stankieviç,
1933-1934’te gerçekleştirildi. Konunun uzmanları, Litvanya ve Polonya
dillerindeki antik yazıtları katalog hâline getirmeye çalıştılar.7
Rocznik Tatarski’nin birinci basımı Vilnius Muftiat’ taki, (Tuhan-MirzaBaranowski 1932) bir grup el yazmalarından bahseder. 1961’de Polonyadaki
doğu dilleri dairesinden uzmanlar, Polonya sınırları içinde tutulan Litvanya Tatar
el yazmalarını katalog hâline getirmeye çalıştılar.
1960’ta A. K . Antonoviç 17.-20. yüzyıllarda Litvanya, Beyaz Rusya, Rusya
ve Almanya kütüphanelerinde Arapça tarzında yazılmış 23 el yazması buldu.
Yıllarca süren Beyaz Rusya sınırlarındaki el yazmaları araştırmaları ilk
olarak 1997 de Litvanya’daki Tatar el yazmaları sergisinden sonra tanımlanmaya
başlandı.
2000 yılında Polonya’da bir katalog yayınlandı. (Drozd- Dziekan-Majda 2000)
Birçok el yazmaları ve mühürler, hatta Litvanyada mahzenlerden gelen bazı el
yazmaları da kataloglarda yer aldı. 2002 yılında yapılan bir çalışmanın amacı ise,
Arapça tarzında yazılan Litvanya Ulusal Müzesinde (LNM), Bilimler Akademisi
5

Doç. Dr. Nevzat Özkan, age, s. 278-279.

6

Mahmut Tahir, “Polonyalı Tatarlar”, TK, Yıl: XXII, S. 250, Şubat 1984, s. 109-114. Dr. Nevzat
Özkan, Türk Dünyası, Nüfus Sosyal Yapı Dil Edebiyat, Geçit Yay., Kayseri 1997, s.160-161.

7

Galina Mişkinene-Sigita Namaviçote-Ekaterina Pokrovskay, Katalog rabskoalfabitnıh
Rukopisey Litovskih Tatar, İzdatelstvo Vilnusskogo Universiteta 2005, s. 138.
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Kütüphanesinde (LAS), Bilimler ve Vilnius Üniversitesi kütüphanesinde (SVUL),
A. K. Antonoviç koleksiyonunda saklanan, Litvanya Tatar el yazmalarını bir
katalog hâline getirmektir.
En büyük miras, 62 el yazması kitap olarak Litvanya Ulusal Müzesinde
saklanıyor. Saklandığı yere göre tanımlanan el yazması sayısının dağılımı
şöyledir: Lithuanian National Museum (LNM)-46, Library of Academy of
Sciences (LAS)-2, Science and Vilnius Universty Library (SVUL)-2 el yazması
ve 10 kopya, G. Miskiniene’nin özel koleksiyonunda 2 el yazması.
Katalog'daki makalelerde el yazmalarının saklandığı yer, kopyasının olup
olmadığı, kaç defa katalog haline getirildiği, tarzı, heceleme tekniği, yayılımı,
ölçüleri, kağıt karakteristiği, cildi ve mürekkebi, sıralanması, bir sayfadaki satır
sayısı, metin noktalamaları ve paragrafları, dil grafik ve ortografik özellikleri,
içerdiği konular hakkında bilgi verilmektedir. Her el yazmasının sonunda ek
bilgiler (notlar, literatür ve yazarın parafları) verilmiştir.
Derleyiciler aynı zamanda el yazmalarının bilinmeyen özelliklerini
ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Bu sebeple Arapça tarzındaki metinlerin
yorumlanmasında ise A. K. Antonoviç’in (1968, 192-194) kurduğu sistemden
faydalanılmıştır. Ek olarak araştırmada kullanılan İslamî terimler sözlüğü de
isimler indeksi gibi sona eklenmiştir.
Litvanya Tatar el yazmaları, değerli eski metinler hakkında çalışmalar yapmayı
sağlayarak, devam edebilecek bir araştırmanın ilk basamağını oluşturmaktadır.
Aşağıda, Vilinus kütüphanelerinde bulunan Litvanya Tatarlarına ait el yazması
59 eserin adı, dili (Arapça, Türkçe, Belorusça, Polonya Dili (Lehçe), Rusça),
sayfa sayısı hakkında kısaca bilgi verilip, bu el yazması eserler üzerinde çalışmak
isteyen bilim adamlarının dikkatine sunacağız.
Kuran, Tefsir, Tecvid
1. Koran, Yakuba Yozefoviça, Yer: NML, Yıl: 18. yy. Şekil: 10,5x8 cm,
Sayfa: V+161, Dil: Arapça.
2. Koran, Bogdona Yakubovskogo, Yer : NML, Yıl: 18.yy. Şekil : 18x14 cm,
Sayfa: I+259, Dil: Arapça, Polonya Dili .
3. Tecvid, İli Şegideviça, Yer: BVU, Yıl: 18.yy. Şekil: 17x10,5 cm, Sayfa: 23,
Dil: Arapça, Polonya Dili (Lehçe) -Belorusça, Türkçe.
4. Tefsir, Ali Butsutki, Yer: BVU, Yıl: 1788, Şekil: 33x19 cm, Sayfa: 476,
Dil: Arapça, Polonya Dili.
5. Koran, Mustaflı Lebedya, Yer: BAN, Yıl: 1791, Şekil: 16,5x10 cm, Sayfa:
I+298+II, Dil: Arapça.
6. Koran, Yakuba Yakubovskogo, Yer: NML, Yıl: 18. yy, Şekil: 14,7x10 cm,
Sayfa: I+301+I, Dil: Arapça.
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7. Koran, Marii Koritskoy, Yer: NML, Yıl: 18.yy, Şekil: 17x10 cm, Sayfa:
III+419+III, Dil: Arapça.
8. Koran, Halila Yakubocskogo, Yer: ÇK, Yıl: 1789-1811, Şekil: 16,5x9,5
cm, Sayfa: 704, Dil: Arapça, Polonya Dili, Rusça ve Türkçe.
9. Koran, Milkamanoviça, Yer: NML, Yıl: 18. yy, Şekil: 16x10,5 cm, Sayfa:
I+342, Dil: Arapça.
10. Koran, Stefana Xaletskogo, Yer: NML, Yıl: 18.yy, Şekil: 17x9,5 cm,
Sayfa 317, Dil: Arapça.
11. Koran, Yer: NML, Yıl: 1792-1793, Şekil: 17,5x11 cm, Sayfa: 266, Dil:
Arapça.
12. Koran, Şinkeviça, Yer: NML, Yıl: 18. yy, Şekil: 18,5x11,5 Sayfa: 367,
Dil: Arapça.
13. Koran, Elbyaşa Sobolevskogo, Yer: NML, Yıl: 18.yy, Şekil: 12,5x7,5
Sayfa: 331, Dil: Arapça.
14. Koran, Xuseina Muravskogo, Yer: NML, Yıl: 1797, Şekil: 12,3x7 Sayfa:
323, Dil: Arapça.
15. Koran, Amurata İ Marinı Yuzefoviçey, Yer: NML, Yıl: 18-19. yy, Şekil:
11,5 cm, Sayfa: 307, Dil: Arapça.
16. Koran, Xanifı Miskeviça, Yer: NML, Yıl: 1802, Şekil: 17,8x11 cm, Sayfa:
306, Dil: Arapça.
17. Koran, Evı Bayraşevskoy, Yer: NML, Yıl: 1802, Şekil: 22x16 cm, Sayfa:
I+268+ I, Dil: Arapça.
18. Koran, Rafaloviça, Yer: NML, Yıl: 19. yy, Şekil: 19x15,5 cm, Sayfa:
190+I, Dil: Arapça.
19. Koran, Yer: NML, Yıl: 1807, Şekil: 18,5x14,5 cm, Sayfa: 225, Dil:
Arapça.
20. Koran, Stefana, Yer: NML, Yıl: 19 yy, Şekil: 20,5x12 cm, Sayfa 264, Dil:
Arapça
21. Koran, Mihala İ Davida Yakubovskih, Yer: NML, Yıl: 1815, Şekil: 15x10
cm, Sayfa: 506, Dil: Arapça.
22. Koran, Ali Dcanoviça, Yer: NML, Yıl: 19 yy, Şekil: 21,8x17 cm, Sayfa:
II+156+I, Dil: Arapça.
23. Koran, Yakuba Dcanoviça, Yer: NML, Yıl: 1835, Şekil: 21x16 cm, Sayfa:
225, Dil: Arapça, Rusça.
24. Slovar-Razgovornik, Yer: NML, Yıl: 1836, Şekil: 17,8x11,5 cm,
Sayfa:20+IV, Dil: Belorusça, Rumence, Türkçe.
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25. Koran, Aleksandra Korişkogo, Yer: NML, Yıl: 19. yy, Şekil: 20x17 cm,
Sayfa: II+158+I, Dil: Arapça, Polonya Dili.
26. Koran, Yer: NML, Yıl: 1868, Şekil: 20,5x16,5 cm, Sayfa: 305, Dil:
Arapça.
27. Makedonskiy Koran, Yer: NML, Yıl: 19.yy, Şekil: 17x11 cm, Sayfa:
306, Dil: Arapça
28. Koran, Yer: NML, Yıl: 19.yy, Şekil: 16x9 cm, Şekil: 16x9 cm, Sayfa:
247, Dil: Arapça
29. Tefsir,Yozefova, Yer: NML, Yıl: 1890, Şekil: 35,5x22 cm, Sayfa:
VII+593+VIII, Dil:Arapça, Polonya Dili .
30. Koran, Yer: NML, Yıl: 1907, Şekil: 24x15,5 cm, Sayfa: 536, Dil: Arapça,
Türkçe.
Kitap
31. Kazanskiy Kitab, Yer: Biblioteka Kazanskogo Universiteta (Signatura
1446), Yıl: 1645, Şekil: 20x15 cm, Sayfa: 76, Dil: 1-40 sayfa Türkçe, 41-76
Belorusça
32. Polukitab, Yer: Biblioteka S. Peterburskogo Universiteta (Signatura 893),
Eroskopiya İ Mikrofilm V Kollektsiy, A. K. Antoviça BVU, Yıl: 17.yy, Şekil:
17,2x14,4 cm, Sayfa: 20, Dil:Arapça, Belorusça, Polonya Dili, Türkçe.
33. Tecvid i Kitab, Yer: NML, Yıl: 18.yy, Şekil: 16,1 x 10,5 cm, Sayfa:
I+107+I, Dil: Arapça, Polsko-Belorusça, Türkçe.
34. Kitab İvana Lutskeviça, Yer: BAN, Yıl: 18.yy, Şekil: 29,5x 21cm,
Sayfa: 280, Dil: Arapça, Belorusça,
35. Kitab Yana Levedi, Yer: NML, Yıl: 1771-1775, Şekil: 15,7 x 10 cm,
Sayfa: II+115+IV, Dil: Arapça, Belorusça, Türkçe.
36. Kitab Mustafı Şagideviça, Yer: NML, Yıl: 1789-1790, 18.yy, Şekil:
32x19 cm, Sayfa: 137, Dil: Belorusça, Türkçe.
37. Kitab Mustafı Oleykeviça, Yer: NML, Yıl: 18. yy, Şekil: 18,3x 11,5 cm,
Sayfa: I+208+II, Dil: Türkçe.
38. Kitab Ayşi Smolskoy, Yer: NML, Yıl: 1814, Şekil: 21,5x16,8 cm, Sayfa:
592+XIV, Dil: Arapça, Belorusça, Polonya Dili, Türkçe.
39. Kitab Yakuba Bogdanoviça, Yer NML, Yıl: 1817 ve 1836, Şekil:
20,2x16 cm, Sayfa: 480+X, Dil: Arapça, Belorusça, Polonya Dili, Türkçe.
40. Polukitab Poltocitskogo, Yer: Xalila Yakubovskogo, G. Şvençeneliya,
Litva.Yıl: 1829-1830, Şekil: 16x10 cm, Sayfa: 312, Dil: Belorusça, Arapça,
Rusça, Türkçe, Kullanılan alfabeler: Arap, Latin, Kril.
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41. Kitab Şagideviça, Yer: NML, Yıl: 1837, Şekil: 20,5x16,5 cm, Sayfa:
II+256+II, Dil: Arapça, Belorusça, Polonya Dili, Rusça.
42. Kitab İvn Abragama Karitskogo, Yer: BVU, Yıl: 19 yy, Şekil: 35x22
cm, Sayfa: I+180+I, Dil: Belorusça, Polonya Dili, Arapça, Türkçe.
43. Kitab, Yer: NML, Yıl: 1854-1856, Şekil: 20x12,5 cm, Sayfa: 68, Dil:
Arapça.
44. Kitab Aleksandra Xaseneviça, Yer: NML, Yıl: 1868, Şekil: 22,8x16,3
cm, Sayfa: II+112+II, Dil: Arapça, Belorusça, Polonya Dili .
45. Kitab Aleksandra Aleksandroviça, Yer: NML, Yıl: 1881-1886, Şekil:
20,5x16,7 cm, Sayfa: I+936+I, Dil: Polonya Dili
Xamail
46. Xamail, Yer: Biblioteka Leyptsigskogo Universiteta, Yıl: 17. yy, Şekil:
10x8,5 cm, Sayfa: 148, Dil: Arapça, Belorusça, Polonya Dili, Türkçe.
47. Xamail, Yana Ezufoviça, Yer: NML, Yıl: 1765, Şekil: 16,2x10,5 cm,
Sayfa: 303, Dil: Arapça, Belorusça, Polonya Dili, Türkçe.
48. Xamail, İbragima Smolskogo, Yer: Biblioteka Kazanskogo Universiteta
(Signatura No: 3180), Yıl: 1775, Şekil: 21x13 cm, Sayfa: 59, Dil: Arapça,
Belorusça, Polonya Dili, Türkçe.
49. İlmihal, Yer: NML, Yıl: 1783-1784, Şekil: 22x15 cm, Sayfa : 51+I, Dil:
Arapça, Türkçe.
50. Xamail, Yer: NML, Yıl: 18. yy, Şekil: 14,5x9, Sayfa: 344, Dil: Arapça,
Belorusça, Türkçe.
51. Xamail Amurata Sovolevskogo, Yer: NML, Yıl: 19. yy, Şekil: 15,7x10,2
Sayfa: VIII+177, Dil: Arapça, Belorusça, Türkçe.
52. Xamail, Yer: Biblioteka S. Peterburskogo Universiteta (Signature No.
869), Yıl: 19. yy, Şekil: 22x18 cm, Sayfa: 99+1, Dil:Arapça, Belorusça, Polonya
Dili, Türkçe.
53. Xamail, Adama Yakubovskogo, Yer: NML, Yıl: 19.yy, Şekil: 15,6x9,8
cm, Sayfa: 147, Dil: Arapça, Belorusça, Polonya Dili, Türkçe.
54. Xamail, Asanoviça, Yer:Molodeçno (Belarus), Yıl: 19.yy, Sayfa: 72, Dil:
Arapça, Belorusça, Türkçe.
55. Xamail, Semena Talkovskogo, Yer: NML, Yıl: 1858, Şekil: 15,5x10 cm,
Sayfa: 296, Dil: Arapça, Polonya Dili .
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TATAR TÜRKÇESİ’NDEKİ BAZI BİRLEŞİK EYLEM
YAPILARININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NE TERCÜMESİ
KONUSUNDA BAZI MESELELER
GÜNEY, Fatma Şahan*
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
Olayların (events), tek tek eylemlerin birleşiminden nasıl inşa edildiği
süregelen bir araştırma konusudur (Wechsler, Stephen M., 2003). Herhangi bir
eylemin olay yapısı (event structure), o eyleme bağlı olan unsurlar, örneğin yer
bildiren bir zarf öbeği, ya da sonuç bildiren sıfat öbekleri tarafından belirlenirken
ya da bu unsurlardan etkilenirken, söz konusu eylemin ikinci ya da üçüncü bir
eylemle birleşmesinin de olayın yapısını etkileyen ya da değiştiren bir başka
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Birinci eyleme ikinci ya da üçüncü bir eylemin (yardımcı eylem) eklenmesiyle
oluşan çoklu eylem yapılarındaki (multi-verb construction) ikincil ya da üçüncül
eylemin, durağan/dinamik (static/dynamic), bitimli/bitimsiz (telic/atelic), sürekli/
noktasal (durative/punctual), (Smith, 1997: 20) gibi ikili temel öğeleri etkilemek
suretiyle asıl eylemin olay tipini (event typology) oluşturduğu ya da var olan
yapıyı değiştirdiği bilinmekle beraber bu etkileşimin nasıl gerçekleştiği henüz tam
olarak anlaşılabilmiş değildir (Olay tiplerinin sınıflandırılması Vendler (1967),
Dowty (1979), ve Smith (1997)’de verilmiştir.). Batı Afrika ve Güneydoğu
Asya dillerinde olduğu gibi bazı dillerde sıralı eylem (serial verb), diğerlerinde
ise birleşik eylem (auxiliary verb construction) yapısıyla karşımıza çıkan çoklu
eylem yapıları, birbiri ardına dizilmiş birden fazla farklı olaylar yerine basit ya
da karmaşık tek bir olayı ifade etmektedir (Durie, 1997). Durie (1997: 291) bunu
şöyle ifade etmektedir: “Tek bir sıralı eylem yapısı karmaşık yapıdaki tek bir olayı
tanımlar: Bir dilin konuşanları bunu her defasında kendi ana dili içgüdülerinin
kesin ifadesi olarak dile getirirler. Bu durum ayrıca semantik analizlerle de açıkça
ortaya konabilir. Bunun bir sonucu olarak, bir sıralı eylem yapısı, sıralı eylemleri
kullanmayan bir dile (non-serializing language), en iyi, basit eylemli tümceler
yardımıyla tercüme edilebilir. Bu tespit ve gözlem, sıralı eylemler yerine birleşik
eylemleri kullanan Türk dillerinin bazılarındaki birleşik eylem yapıları için de
geçerli görünmektedir. Tatar Türkçesi’ndeki bazı çoklu eylem yapıları, birleşik
eylemleri sınırlı olarak kullanan ve yardımcı eylem sayısı diğer Türk dillerine
göre oldukça az olan Türkiye Türkçesi’ne, (1), (2), (3), (4) (5), (6)’da görüldüğü
üzere, en iyi, tekli eylemler kullanılarak tercüme edilebilmektedir. Kanımızca
*

Muğla Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Öğretim Üyesi. Muğla/TÜRKİYE
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bunun başlıca sebebi, belli bir eylemin olay yapısı ve kılınış (Aktionsart)
yönünden müphemliğidir. Bu müphemlik, Tatar Türkçesi’nde yardımcı eylemler
yardımıyla giderilerek olay yapısı belirginleştirilirken, Türkiye Türkçesi’nde bu,
başka yollara başvurularak (bağlam ya da çeşitli zarf öbeklerini kullanmak gibi)
gerçekleştirilmektedir.
1)

Tat. Zavodta eşläp aldım.
Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştım.

2)

Tat. Kinder agara bara.
Tü. Keten git gide ağarıyor.

3)

Tat. Tön buyı söyläşep çıktık.
Tü. Gece boyunca (ya da bütün gece) konuştuk.

4)

Tat. Toz betep kilä. (end point)
Tü. Tuz (neredeyse) bitmek üzere.

5)

Tat. Ukıy ukıy baş awırtıp kitte.
Tü. Okuya okuya başım ağrıdı.

6)

Tat. Beraz wakıt zavodta eşläp yörde.
Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştı.

Anahtar Kelimeler: Birleşik eylem, kılınış, bitmişlik, olay yapısı, olay tipi,
Kazan Tatar Türkçesi, Türkiye Türkçesi.
ABSTRACT
It is an ongoing research question how events get built up compositionally
from its component verbs (Wechsler, Stephen M, 2003). While the event structure
of a verb or a verb phrase is determined or affected by dependents, such as a PP
or a resultative AP a specific verb is combined with, the combination of a second
or a third verb with the main verb (by using either serialization for serializing
languages or auxiliation for non-serializing languages) is another instrument
which affects the event structure. Interaction of V2 with the event typology of
the main verb (The classification of event typology is given in Vendler (1967),
Dowty (1979), and Smith (1997) among others) in a multi-verb construction is
less understood while it is certain to have impacts on the event structure by either
making up or overriding the event structure primitives, namely the binary features
of static/dynamic, durative/punctual, and telic/atelic as described in (Smith 1997:
20). It is observed that multi-verb constructions, which are conceptualized as
“serial verb constructions” for some languages such as languages of West Africa,
Southeast Asia (including Chinese), for instance, while it is investigated under
the term “auxiliary verb constructions” express a single, perhaps complex event,
rather than a series of distinct events (Durie 1997). Durie (1997:291) puts it this
way: “a single serial verb complex describes what is conceptualized as a single
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event: this is repeatedly reported to be a clear intuition of native speakers, and
can be demonstrated through semantic analysis. It follows that a serial verb
complex can often be best translated into a nonserializing language using a
single, mono-verbal clause.” This observation seems to hold for the auxiliary
verb constructions (traditionally named “compound verb construction”) in some
members of the Turkic group consisting of nonserialising languages. Tranlations
of multi-verb constructions from Tatar into Turkish, which, in comparison with
Tatar, has a comparatively low frequency in using auxiliary verb constructions in
addition to its smaller number of auxiliary verb inventory, are best represented by
mono-verbal phrases in the latter as illustrated in (1), (2), (3), (4), (5), (6). This is
mainly due to the event structure and ambiguous situation aspect (Aktionsart) of
a given verb which is frequently disambiguated by using auxiliary verbs in Tatar,
while it is taken care of by resorting to other ways (using adverbs or leaving it to
the context, for instance).
1)

Tat. Zavodta eşläp aldım.
Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştım.

2)

Tat. Kinder agara bara.
Tü. Keten git gide ağarıyor.

3)

Tat. Tön buyı söyläşep çıktık.
Tü. Gece boyunca (ya da bütün gece) konuştuk.

4)

Tat. Toz betep kilä. (end point)
Tü. Tuz (neredeyse) bitmek üzere.

5)

Tat. Ukıy ukıy baş awırtıp kitte.
Tü. Okuya okuya başım ağrıdı.

6)

Tat. Beraz wakıt zavodta eşläp yörde.
Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştı.

Key Words: Compound verbs, actionality, telicity, event structure, event
type, Kazan Tatar Turkish, Turkey Turkish.
GİRİŞ
Batı Afrika ve Güneydoğu Asya dillerinde olduğu gibi bazı dillerde sıralı
eylem (serial verb), diğerlerinde ise birleşik eylem (auxiliary verb construction)
yapısıyla karşımıza çıkan çoklu eylem yapıları, birbiri ardına dizilmiş birden
fazla farklı olaylar yerine basit ya da karmaşık yapıdaki tek bir olayı ifade
etmektedir (Durie, 1997). Durie (1997: 291) bunu şöyle ifade etmektedir:
“Tek bir sıralı eylem yapısı karmaşık yapıdaki tek bir olayı tanımlar: Bir dilin
konuşanları bunu her defasında kendi ana dili içgüdülerinin kesin ifadesi olarak
dile getirirler. Bu durum ayrıca semantik analizlerle de açıkça ortaya konabilir.
Bunun bir sonucu olarak, bir sıralı eylem yapısı, sıralı eylemleri kullanmayan bir
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dile (non-serializing language), en iyi, basit eylemli tümceler yardımıyla tercüme
edilebilir. Bu tespit ve gözlem, sıralı eylemler yerine birleşik eylemleri kullanan
Türk dillerinin bazılarındaki birleşik eylem yapıları için de geçerli görünmektedir.
Tatar Türkçesi’ndeki bazı çoklu eylem yapıları, birleşik eylemleri sınırlı olarak
kullanan ve yardımcı eylem sayısı diğer Türk dilleriyle karşılaştırıldığında görece
sınırlı olan Türkiye Türkçesi’ne, (1), (2), (3), (4) (5), (6)’da görüldüğü üzere, en
iyi, tekli eylemler kullanılarak tercüme edilebilmektedir.
1)

Tat. Zavodta eşläp aldım.
Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştım.

2)

Tat. Kinder agara bara.
Tü. Keten git gide ağarıyor.

3)

Tat. Tön buyı söyläşep çıktık.
Tü. Gece boyunca (ya da bütün gece) konuştuk.

4)

Tat. Toz betep kilä. (end point)
Tü. Tuz (neredeyse) bitmek üzere.

5)

Tat. Ukıy ukıy baş awırtıp kitte.
Tü. Okuya okuya başım ağrıdı.

6)

Tat. Beraz wakıt zavodta eşläp yörde.
Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştı.

Yukarıda, Tatar Türkçesi'ne ait tümcelerde kullanılan birleşik eylem
yapılarının Türkiye Türkçesi’nde tekli eylemlerle karşılandığı görülmektedir.
Elbette söz konusu tümceler Tatar Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne değişik
şekillerde çevrilebilir. Ancak burada söz konusu olan, bu tümcelerin Tatar
Türkçesi versiyonlarında kullanılan birleşik eylemlerin Türkiye Türkçesi’nde
birleşik eylemlerle ifade edilmeyişidir. Ayrıca dikkate değer bir başka nokta
da Tatar Türkçesi tümcelerde geçen eşläp aldım, agara bara gibi bazı birleşik
eylemlerin ifade ettiği nüansın yakalanması için, Türkiye Türkçesi’nde altı çizili
olarak gösterilen bir süreliğine, git gide zarflarının kullanılmasıdır. Bazı birleşik
eylemler ise söyläşep çıktık, eşläp yörde örneklerinde olduğu gibi, Türkiye
Türkçesi’ne doğrudan “konuştu” ve “çalıştı” şeklinde basit eylemler olarak
tercüme edilmektedir.
Bunun başlıca sebebi, eylemlerin olay yapısı ya da kılınış (Aktionsart,
actionality) yönünden birbirlerinden ayrılmalarıdır. Bir sonraki bölümde
değinileceği üzere, eylemlerin ve/veya eylem öbeklerinin kılınış özellikleri
ve bunların, kullanıldıkları tümce ya da sözcede bulunan diğer unsurlarla, söz
gelimi, zaman, görünüş, tümleç ya da belirteçlerle nasıl etkileşimde bulundukları
konusunda bir takım tezler ortaya atılmış ve bu tezler doğrultusunda bazı
kuramlar geliştirilmiştir. Kılınış ulamının tümce ya da sözcedeki diğer unsurlarla
nasıl etkileştiği konusunda ortaya atılan tezler ve geliştirilen kuramlar çeşitli
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olmakla birlikte, belirli bir tümce ya da sözcenin anlamlandırılmasında ve
yorumlanmasında saydığımız tüm bu unsurların etkili olduğu artık tartışmasız
kabul edilen bir gerçektir.
Yukarıdaki örneklere dönecek olursak, örneklerde geçen eşläp al-, agara bar, söyläşep çık-, betep kil-, awırtıp kit-, eşläp yör- gibi birleşik eylem yapılarındaki
al-, bar-, çık-, kil-, kit-, yör- eylemleri Tatar Türkçesi’nde çok sayıda bulunan
ve oldukça yaygın bir biçimde kullanılan yardımcı eylemlerin yalnızca küçük
bir bölümünü teşkil etmektedir. Tatar Türkçesi’nden alıntılanan örnek tümcelerin
Türkiye Türkçesi’ne en iyi tekli eylem yapılarıyla çevrilmesinin çeşitli sebepleri
olabilir. Ancak bizce bunun başlıca nedeni Tatar Türkçesi’nde çok sayıda bulunan
ve yaygın olarak kullanılan tasviri (deskriptif) eylemlerin birleşik eylemler
oluşturmak suretiyle tümce ya da sözcelerdeki eylem ya da eylem öbeklerinin
görünüş ya da kılınış bilgilerini/özelliklerini değiştiren ya da niteleyen unsurlar
olarak işlev görmeleridir1. Türkiye Türkçesi’nde ise bu işlevlerin tümce içi ve
dışı başka unsurlar, söz gelimi bağlam (context), belirteçler kullanma ya da
zaman ve görünüş eklerinin seçimi yoluyla gerçekleştirildiği ileri sürülebilir2.
Türkiye Türkçesi’nde bağlamın aynı zamanda tamamlanmış görünüşün (perfect)
yorumlanmasında önemli rol oynadığı da düşünülmektedir (Arslan, 2006: 246271).
Bu bildirinin çıkış noktasını, Tatar Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne
yaptığımız çeviriler sırasında, yüklemi birleşik eylemden oluşan tümcelerin
kaynak dildeki anlamının korunarak Türkiye Türkçesi’nde en iyi şekilde ifade
edilmesi konusunda karşılaştığımız birtakım güçlükler oluşturmaktadır. Konunun
çeviri tekniklerini ilgilendiren yönü bulunmakla birlikte, dilbilimin son derece
güncel ve aktif olarak işlenen konularından biri olan, eylemlerin kılınış özellikleri
ve bunların görünüş ulamı ile etkileşimi sorununa veri teşkil ettiği gözlenmiştir.
Eylemlerin ve/veya eylem öbeklerinin –ki bununla kastedilen birleşik eylem
değil, eylem ve ona bağlı öğelerin oluşturduğu birliktir– kılınışı türü ve bunların
tümce içi veya tümce dışı hangi unsurlarla etkileşim içinde bulunduğu, ya
da belli bir eylem ya da eylem öbeğinin kılınış türünü hangi dilbilgisel ya da
leksik unsurların belirledi veya değiştirdiği konusu işlevsel dilbilim, üretici
1

Bu önermenin temelini Tatar Türkçesi’nin de bir üyesi olduğu Kıpçak Türkçesi’nde kılınış ve
görünüş ulamlarının etkileşimi konusunda Johanson’un yapmış olduğu tespitler ve dile getirdiği
görüşler oluşturmaktadır. Söz konusu tespit ve görüşler ile bu etkileşimde yukarıda sözü
edilen türden etkileşimde birleşik eylem oluşturan tasviri eylemlerin rolünün tipolojik yönden
irdelenmesi hususunda bkz. Johanson (1999). Uygur Türkçesi’nde birleşik eylemler kuran tasviri
fiillerin benzer işlevleri ile bu işlevlere Johanson’un Kıpçak Türkçesi alanında yaptığı çalışmaya
benzer bir çizgide yaklaşan başka bir çalışma için bkz. Rentzsch (2006).

2

Türkiye Türkçesi’nde tümcede kullanılan belirteç (adverbs) ve partikeller gibi leksik (lexical)
yöntemler ve eyleme getirilen eklerle yani dilbilgisel yollarla (grammatical means) ifade edilen
“aspect” ulamının (görünüş ve kılınış ulamlarının her ikisini birden ifade etmek üzere yazar
tarafından kullanılan terim) nasıl etkileştiği konusunda bkz. Taylan (2001).
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dilbilim gibi dilbilimin farklı disiplinlerince irdelenmektedir. Konuyla ilgili
olarak, Johanson’un, Türkçenin özgün dilbilgisel ifade yollarını temel alarak,
başlangıçta Türkiye Türkçesi’nin zaman, görünüş ve kılınış örgüsünü açıklamak
ve aydınlatmak üzere geliştirdiği (Johanson, 1971), sonraları Türkçenin diğer
kollarını, söz gelimi Kıpçak Türkçesi’ni (Johanson, 1999) ve Avrupa dillerini
de kapsayacak şekilde geliştirdiği (Johanson, 2000) kuramından ve bu kuram
doğrultusunda geliştirdiği modelden de söz etmek gerekir3. Aşağıda, kılınış ve
görünüş ulamları konusuna farklı dilbilim disiplinlerinin yaklaşımı özetlenerek,
bu çalışmanın konusu olan birleşik eylemlerin, tümcelerin olay yapısının
oluşmasında üstlendiği rol, dilbilim perspektifi içerisinde ele alınacaktır.
Bildirinin devamında ise Tatar Türkçesi’nde yüklemi bir birleşik eylem iken,
Türkiye Türkçesi’ne tekli eylem yapısı ile çevrilen örnek tümceler üzerinde tasviri
eylemlerin, eylemin ve/veya eylem öbeğinin tanımladığı olay tipini/kılınışını
nasıl etkilediği konusu irdelenecektir. Ancak hatırlatmak gerekir ki bu bildirinin
amacı Tatar Türkçesi’ndeki birleşik eylem yapılarının tamamının dökümünü
yaparak her birinin dilbilgisel işlevlerini tanımlamak değildir. Literatürde bu
amaca hizmet etmek üzere Almanca (Schönig, 1984), Rusça (Ganiyev, 1963)
ve Tatarca olarak hazırlanmış monografiler vardır ya da dilbilgisi kitaplarında
konuya ilişkin betimlemeli bilgiler bolca mevcuttur (örn. bk. Zakiyev, M. F. vd.
(Hzl.) 1997). Burada amaç, eylem tabanlarının temsil ettiği kılınış türünün Tatar
Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’nde etkileşim içinde bulunduğu leksik unsurları
ya da dilbilgisi unsurlarını tümce örnekleri üzerinde tartışmaktır. Yinelemek
gerekirse bu çalışmanın hareket noktası Tatar Türkçesi’ndeki birleşik eyleme
dayalı tümcelerin Türkiye Türkçesi’ne çevrilmesi sırasında ortaya çıkan bazı
sorular ve bu soruların dilbilim zeminine taşınması olmuştur. Dolayısıyla, Tatar
Türkçesi’ndeki kılınış ve görünüş ulamlarının etkileşimi irdelenirken yalnızca
birleşik eylemler üzerine odaklanılmış, başka leksik unsurlar (belirteçler gibi) ya
da dilbilgisel unsurlar (görünüş, zaman ekleri gibi) göz ardı edilmiştir.
1. Olay Tiplerinin Sınıflandırılması Konusunda Bazı Dilbilimsel
Yaklaşımlar: (Vendler, Smith, Johanson vd.)
Aksan (2003) bir bildirinin düzenlenişinde rol oynayan 3 temel unsur olan
zaman, görünüş ve kılınış ulamları hakkında aşağıdaki tanımları yapmaktadır:
Zaman (Tense): Sözcede belirtilen oluş anının, konuşanın konuşma anına
bağlanmasıdır.
Görünüş (Aspect): konuşma anına bağlı kalmadan, eylemin sunduğu durum
veya olayın konuşan tarafından farklı biçimlerde görüntülenmesidir (subjektif):
(7) Ali eve döndüğünde kızı uyuyordu
cümlesinde -yor-du bitmemişlik görünüşü (imperfect);
3

Johanson’un Türkiye Türkçesi özelinde geliştirdiği görünüş-kılınış kuramının Türkiye
Türkçesi’nde ana hatlarıyla anlatımı için bkz.: Uğurlu (2003) ve Aksan (2003: 73-79).
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(8) Ali masanın üstünde bir not buldu. Notu eşi yazmıştı
sözcesinde, -mıştı “bitmişlik görünüşü” (perfect) ifade eder.
Kılınış (actionality, actional content, situation type): eylemin anlattığı
olay (event), ya da durumun (state) zaman içyapısıdır (objektif). Eylemin doğal
olarak sahip olduğu bu içyapı, birlikte olduğu tümleçler, belirteçler, görünüş
ekleri yoluyla değişime uğrar.
Vendler (1967) eylem öbeklerini (verb phrase), durum (state), edim (activity),
erişme (achievement), tamamlama (accomplishment) adı altında sınıflandırır.
Bunlardan bil-, iste- uzun boylu ol- gibi eylemler durum, koş-, yürü-, yüzgibi eylemler edim, bir mil koş-, daire çiz-, bir resim yap- gibi eylem öbekleri
tamamlama, fark et-, yarışı kazan- ve öl- gibi eylem ya da eylem öbekleri ise
erişim eylemleridir (Aksan, 2003: 69). Ancak şunu hatırlamak gerekir ki bir
eylemin ya da eylem öbeğinin kılınış özelliği hiçbir zaman değiştirilemez değildir.
Yukarıda Aksan’ın da belirttiği gibi, eylemin temel kılınış özelliği tümcede
bulunan belirteç, zaman ya da görünüş eklerine ya da bağlama göre değişebilir.
Aksan’a göre, Smith’in (1997) kılınış ve görünüş katmanlarından oluşan
iki bileşenli yaklaşımında, sözcüksel görünüş (lexical aspect) ve bakış açısı
görünüşü (viewpoint aspect) art arda uygulanan iki semantik değişkendir.
Temel düzlem (basic level) ve türemiş düzlem (derived level), hâl türleri
(situation types) için geliştirilmiş katmanlardır. Temel düzlem, eylem tabanı ile
eylemin istemi doğrultusunda ona bağlanan öğelerin toplamının, türemiş düzlem
ise belirteç ve bakış açısı işaretlerinin etkisi ile temel düzlemdeki hâl türünün
kaydırılması (shift) ile oluşan hâl türleridir. Smith’in belirlediği hâl türleri ile
bunları sınıflandırmada kullandığı ikili semantik değerler aşağıdaki gibidir
(Aksan, 2003: 72-73):
Hâl Türleri (Smith 1997: 20)
Hâl türleri

örnekler

durağan
(static)

sürer
(durative)

son noktalı
(telic)

durum (states)

uzun ol-,
cevabı bil-

+

+

-

edim (activity)

koş-, pipo iç-

-

+

-

tamamlama
(accomplishment)

bir mil koş-, daire
çiz-

-

+

+

anlıksal edim
(semelfactive)

tıkla-, vur(to knock), hıçkır-

-

-

-

erişme
(achievement)

öl-, zirveye ulaş-

-

-

+
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Hâl Türlerine Tatar Türkçesi’ndeki Eylem ya da
Eylem Öbeklerinden Örnekler
durağan
(static)

sürer
(durative)

son
noktalı
(telic)

Hâl türleri

örnekler

durum (states)

asılınıp tor- “asılı
dur-”, çıgıp tor“çık-, görün-”,
awırıp tor- “hasta
ol-”

+

+

-

edim (activity )

köl- “gül-”, bar“git-”, biy- “dans
et-”

-

+

-

-

+

+

barıp cit- “ulaş-”,
cıynap al- “topla-”,
tamamlama
(accomplishment)

äytep beter- “hepsini
söyle-”, buşatılıp
bet- “tamamen
boşaltıl-”

anlıksal edim
(semelfactive)

siker- “sıçra-”,
sikerep kuy- “bir
defa sıçra-”, etep
kuy- “bir defa it-”

-

-

-

erişme
(achievement)

ül- “öl-”, tap“bul-”

-

-

+

Seçici Kuram: Seçici kurama göre, Türkiye Türkçesi’ndeki -mAktAydI,
-Iyordu, -mIş gibi, olayın anlamını belirleyen zaman katmanında yerleşmiş
bulunan görünüş işaretleri, nitelemek ve değiştirmek için devinim öbeğinin sürek
ya da sınırlarından birini (yani, baçlangıç ya da bitiş noktasını) seçen dilbilgisel
unsurlardır. Dolayısıyla eylemler kendi iç zamanlarında bulunan sınırlar ve sürek
aşamalarına göre sınıflandırılır. Dinamik ve durağan aşamalar arasında bir seçim
yapmak gerekir. Bu gerekliliğin varlığı Türkiye Türkçesi’ndeki -mAktAydI,
-Iyordu gibi görünüş işaretleyicilerinin dinamik aşamayı, -mIş işaretleyicisinin
ise durağan aşamayı (hâl aşamasını) seçmelerinde kendini gösterir. Leksik içerik
demek olan görünüş sınıfı (aspectual class) ile görünüş işlemcileri (aspectual
operators) birbirinden ayrı tutulmalıdır. Çünkü bunlardan ilki, yani görünüş
sınıfı, seçilebilecek aşamalara iye olması nedeniyle görünüş işlemcilerinin
işlemleri için bir zemin olarak işlev görür. Seçim kavramı, eylemin aşamalarını
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oluşturan sürek ya da sınırları, ya da her iki aşamayı birden, belirli bir zamandaki
gerçeklik değerlendirmesi için erişilebilir kılan bir kavram olarak anlaşılmalıdır
(Sonnenhauser, 2004)4.
Türkçede tasviri fiillerin “kılınış belirleyicileri” olarak ilk tespiti: Gabain
(1953), “Verbalkompositionen im Türkischen”5 başlıklı yazısında, Osmanlıcada
bulunan ve “fiil birleşmeleri” adını verdiği eylem + eylem tarzında kurulan
birleşik eylemleri 3 grupta incelemektedir. Bunlardan birincisi, -mış, -yor, -acak,
-dı, -malı, -a gibi bitimli bir eyleme getirilen ekler taşıyan asıl eylem ile i-, olve bulun- gibi bir yardımcı eylemden oluşan yapılar; ikincisi, zarf fiil eki almış
asıl eylem ile deskriptif (tasviri) bir eylemden oluşan birleşik eylem yapılarını
(örn. ezberleyü yürürken, bul-ı verdi gibi); üçüncüsü de asıl eylem ile “modal
yardımcı eylem” olarak adlandırdığı başla- ve bil- gibi bazı yardımcı eylemlerle
oluşturulan –ı/-u başla- (örn.: yuyunu başladı), ve -a/-u bil- (örn.: saklayu bildi)
tarzındaki yapılardır. Gabain, burada konumuzla ilgili olarak ikinci grup, yani bir
asıl eylem ve “deskriptif” dediği tasviri eylemden oluşan, kendi deyimiyle, “fiil
birleşmelerinin” ikinci türü hakkında şu tespiti yapmaktadır: “fiil birleşmelerinin
başka bir çeşidi bir esas fiil ile ona ilave edilen deskriptif bir fiilden meydana
gelir. ...Bu grupla birinci grup (yani, -i, ol- ve bulun- yardımcı eylemleriyle
gerçekleştirilenler) arasındaki en çarpıcı fark, esas fiilin bir verbum finitum
olmayıp, -a, -ı, -u veya -p ile yapılmış konverbal bir şekil olmasıdır. Deskriptif
fiil aslında fiil birleşmesinde kendi anlamını hemen tamamıyle kaybetmiş normal
bir esas fiildir. Bu fiil, birleşmede esas fiilin kılınış çeşidini göstermeye yarar”
(Gabain, 1953: 18).
Gabain’in son cümleyle yapmış olduğu bu tespit, belki de yıllar öncesinden
(makale 1953 yılında yayımlanmış) Gabain’in terimi ile “deskriptif” ve bunun
Türkiye Türkçesi’ndeki terim karşılığı olan tasviri fiillerin Türkçedeki işlevleri
hakkında ortaya atılmış öncül bir hüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanımızca
bu hükmün önemi, Türkçenin eylem sisteminde çok önemli bir yeri olan, yazarın
deyimiyle “fiil birleşmelerinin”, asıl eylemi bir “konverb” olan birleşik eylem
türünde ikinci unsur olarak bulunan tasviri (deskriptif) eylemin, anlamı esasında
değil de işlevi esasında bir genellemeyi içermesi ve bu doğrultuda, Türkçede bu
tarzda kurulan birleşik eylemlerin Türkçenin gramerinde üstlendiği işlevlerin
formülleştirilmesi yolunda atılmış çok önemli bir adım olmasında yatar. Bugün
bu görüşün, Türkçenin farklı kolları üzerine yapılan çalışmalarda kılınış
niteleyicileri (actional specifier) (Johanson, 19999) ya da kılınış işlemcileri
(actionality operators), (Rentzsch, 2006) gibi değişik adlandırmalarda yankı
bulduğunu düşünüyoruz.
4

Seçici Kuram’ın ayrıntıları ve Johanson’un Kılınış türlerini sınıflaması hakkında bilgi için bkz.:
Aksan (2003), Uğurlu (2003).

5

Türkiye Türkçesi’ne “Türkçede Fiil Birleşmeleri” olarak çevrilmiştir
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2. Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’ndeki Eylemlerde Kılınış ve
Birleşik eylemler
2.1. Tatar Türkçesi’nde Devinim Eylemleri (Motion Verbs) ve cityardımcı eylemi
Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında, basit eylemlerin kılınış özellikleri
bakımından önemli bir ayrılık düş-, ulaş-, gel-, var- gibi devinim eylemlerinde
karşımıza çıkmaktadır.
Tümcede özne olarak gerçekleşen biricik üyesinin yer bakımından değişimini
ifade eden geçişsiz eylemler, güzergâh nesneli- geçişsiz (path unaccusatives)
eylemler olarak tanımlanmakta ve bu tür eylemlerin biricik öğesi görünüş
bakımından güzergâh (path) rolü (aspectual role) ile ilişkilendirilmektedir.
Nakipoğlu (2002: 71-72) söz konusu nesneli-geçişsiz eylemleri, eylemin,
geçilen güzergâhın (path) hangi noktası üzerinde odaklandığına bakarak 3 grupta
incelemeyi teklif etmektedir:
1. Eylemin bildirdiği son noktanın geçilmesine odaklananlar: düş-, ulaş-, gel-,
var- vb.
2. Güzergâhın bitim noktasına değil de başlangıç noktasına odaklananlar. Bu
tür geçişsiz-nesneli devinim eylemlerinin tanımladığı devinimin kritik noktası
başlangıç nokatsıdır: ayrıl-, çık-, git-, gir-, kalk- vb.
3. Güzergâhın başlangıç ya da bitiş noktasına herhangi bir gönderme yapmaksızın
yalnızca kendisi üzerine odaklananlar: alçal-, ilerle-, yüksel-, çekil- vb.
Nakipoğlu’nun birinci grupta sıraladığı gel-, var- gibi devinim eylemleri
Tatar Türkçesi’nde de (sırasıyla kil- ve bar- şeklinde leksik olarak bulunmakla
birlikte) eylemin bildirdiği son noktanın geçilmesine değil, 3. grupta sözü edilen,
güzergâhın kendisi üzerine odaklanan son noktasız ya da açık uçlu (atelic)
eylemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Devinimin son noktasına odaklanan son
noktalı (telic) eylemler ise cit- yardımcı eylemi yoluyla ifade edilmektedir. Söz
konusu durum, aşağıda verilen Tatar Türkçesi örneklerde görülebilir:
(9) Eh, yämle peçän vakıtları da kilep citte!
(10) Yazğı taşqınnar belän Äsxädulla ağaynıñ tuğan köne dä kilep citte.
(11) Ul balıqlar yanına da kilep citte.
(12) Şulay da, bara torğaç, biyek taw buyına barıp citte, di.
(13) Ul un minut yıraqlıqta, häm bez ciñel genä qarañğığa qadär barıp
citärbez.
Aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere, Tatar Türkçesi’nde yine son noktasız
(atelic) bir devinim eylemi olan kayt- “dön-” eylemi de cit- “ulaş-” yardımcı
eylemi yoluyla son noktalı (telic) kılınış özelliği kazanmaktadır:
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(14) Ber yıllık yulnı bir sägat’ eçendä uçıp kaytıp citä
Tatar Türkçesi’nde cit- yardımcı eylemi, bar-, kil-, kayt- gibi devinim
eylemleriyle birlikte çok sık karşımıza çıkmaktadır. Kanımızca cit- yardımcı
eylemi bar-, kil-, kayt- gibi son noktasız ya da açık uçlu (atelic) nesneligeçişsiz eylemleri (path unaccusatives) son noktalı eylemler (telic) hâline
dönüştürmektedir.
Yukarıdaki örneklerde geçen bar-, kil-, kayt- gibi devinim eylemleri Tatar
Türkçesi’nde, Türkiye Türkçesi’ndeki karşılıklarının aksine, çoğu zaman
tek başlarına eylemin kendiliğinden son bulmasına (yani belirli bir hedefte
noktalanmasına) işaret etmezler. Eylemin bildirdiği hareketin biyek taw buyına,
qarañğığa qadär ya da bir sägat’ eçende belirteçlerinin tanımladığı son
noktalılık şartını yerine getirmeleri bazı durumlarda cit- “ulaş-” yardımcı eylemi
aracılığıyla mümkün olmaktadır. Demek oluyor ki, Türkiye Türkçesi ile Tatar
Türkçesi’ndeki eylemlerin bir kısmı kılınış yönünden son noktalı (telic) / açık
uçlu (atelic) olarak birbirinden ayrıldığı için yukarıdaki bu farklılık söz konusu
eylemlerin her iki lehçedeki “kılınış” farklılıklarına indirgenebilir.
2.2. Tatar Türkçesi’nde Başlangıç Dönüşümlü (initio-transformative)
Eylemler ve Birlikte Kullanıldıkları Yardımcı eylemler
Güven (2003) Türkiye Türkçesi’ndeki dur- eyleminin aşağıdaki örneklerde
iki farklı kılınış türü sergilemesini “Türkçedeki bazı fiillerde karşılaştığımız
bu durum fiilin semantik tipindeki (edimden erişmeye) kayma (shift) olarak
açıklamakta ve bundan da 1.b.deki “hemen” belirtecini sorumlu tutmaktadır
(Güven, 2003: 198).
(15) a. O heykel yıllardır orada duruyor. (hâl türü bakımından “durum”)
b. Sadece bazı sürücüler kırmızı ışıkta duruyor. (hâl türü bakımından
“erişme”)
Diğer diller yanında Kıpçak Türkçesi’nde de var olduğu saptanan benzer
türdeki eylemler Tatar Türkçesi’ndeki şu örneklerde karşımıza çıkar: Tat. awır“hastalanmak; hasta ol- (stative)”, qara- “bakmak; bakmaya başla-”, kür- “gör-,
fark et-; görmeye devam et-”, tot- “tut-; tutmaya devam et-”. Johanson, kılınış
yönünden belirsiz/kararsız olarak nitelendirdiği bu tür eylemlerin6 söz konusu
kararsızlıklarının Kıpçak Türkçesi’nde yaygın olarak kullanılan -p tur- ile
oluşturdukları birleşik eylem yapısı içerisinde çözümlendiğini ileri sürmektedir
(1999: 174). Johanson’a göre söz konusu eylemler -p tur- birleşik eylem yapısı
ile birlikte kullanıldıklarında dinamik olmayan (statal), yani dönüşümsüz
6

Johanson (1999), bu türden eylemleri, başlangıç dönüşümlü (initio-transformative) ve
dönüşümsüz (non -transformative) özellikleri birlikte barındıran eylemler olarak sınıflandırmakta
ve bu tür eylemlerin Türkçede özel bir sınıf teşkil ettiğini düşünmektedir.
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(non-transformative) bir özellik kazanmakta ve dolayısıyla kılınış yönünden
sergiledikleri müphemlikten kurtularak belirginleşmektedirler7:
(16) Awırıp tora. (durum)
“Hasta.”
(17) Qarap tora. (durum)
“Bakıyor.”
(18) Kürep tora. (durum)
“Görüyor.”
Johanson, özellikle başlangıç-dönüşümlü (initio-transformative) adını verdiği
ve iki safhalı (phase) olarak gördüğü (dinamik ve dinamik olmayan safhalar)
eylemlerle birlikte kullanıldığında -p tur- yardımcı eyleminin asıl eylemin kılınış
yönünden karasızlığını çözümlemedeki etkisinin çok daha açık olduğunu ve söz
konusu eylemlerin ikinci yani dinamik olamayan safhasını nitelediğini ileri sürer.
Tatar Tü. totıp tor- “tutup dur-; tutmaya devam et-”, Kumuk Tü. yuxlab tur- “uyu(uykuya dalmak değil)”, Karaçayca olturub tur- “oturuyor ol- (bir yere oturmak
değil)” örneklerinde -p tur- birleşik eylem yapısıyla, asıl fiilin kılınış yönünden
dinamik safhası değil, durağan safhası nitelenmektedir (Johanson, 1999: 174)
-p tor- birleşik eylem yapısı erişme (achievement) ve durum (state) arasında
kararsızlık gösteren eylemlerle (Johanson’un terminolojisi ile başlangıçdönüşümlü eylemler) birlikte kullanıldığında, söz konusu yapının bu kararsızlığı,
durum (state) yönünde çözümlediği görülür. Örneğin aşağıdaki tümcede asıl
eylem durumunda olan kütär- “kaldır-” eylemi kılınış açısından erişme ve durum
arasında kararsızdır (Johanson’a göre her ikisi birden, yani dinamik (erişim) ve
durağan (durum) safhalardan oluşan bir başlangıç-dönüşümlü eylem). Bir
başka deyişle, söz konusu eylem, Tatar Türkçesi’ndeki hem “kaldırmak, yani
bir şeyi bir yerden alıp yükseltmek” anlamını ve hem de “kaldırılan, yükseltilen
nesneyi bu konumda tutmak ve taşımak, götürmek” anlamlarını karşılamaktadır.
Sonuç olarak, kütärep tor- birleşik eyleminde bulunan -p tor yapısı kütäreyleminin erişme, yani olayın meydana geliş, oluşumunu ifade eden dinamik
safhasını değil, bu dinamik başlangıç safhası sonucunda oluşan durum (state)
safhasını ön plana çıkarmaktadır.
(19) Arkalarına öyelgän awır yökne işäklärneñ neçkä botları kütärep tora
almas, işäklär menä- menä yığılıp kitär tösle toyıldı tatar xatın- kızlarına.
7

Johanson, zarf-fiil eki getirilmiş asıl eylem ile tasviri (deskriptif) bir eylemin birleşmesiyle
kurulan birleşik eylem yapılarını, süreklilik, tekrar gibi devinim şekillerinden birine işaret eden
“kılınış niteleyici” dilbilgisi unsurlarından biri olarak görmektedir. Bunların, asıl eylemi ya nitelik
ya da nicelik yönünden niteleyen “tasviri” (deskriptif) işlevleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra,
devinim öbeğinin (actional phrase) başlangıç (initial), süre (stative) ve son (final) olmak üzere üç
iç aşamasından birini belirginleştirme (phasal) işlevleri de bulunmaktadır (1999: 173).
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“Eşeklerin zayıf bacakları arkalarına yüklenen ağır yükü taşıyamayacak/
kaldıramayacak (ve) eşekler neredeyse yıkılacak gibi geldi genç kızlara.”
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, Tatar Türkçesi’ndeki kütärep tor- birleşik
eyleminin bildirdiği anlam Türkiye Türkçesi’nde “taşı-/kaldır-” gibi basit
eylemlerle karşılanabilir. Kaldır- eylemi, hem “kaldırmak, yani bir şeyi bir
yerden alıp yükseltmek” ve hem de “kaldırılan, yükseltilen nesneyi bu konumda
tutmak ve taşımak, götürmek” anlamlarını karşıladığı için kılınış yönünden Tatar
Türkçesi’ndeki karşılığı olan kütär- eylemine benzer bir müphemlik taşımaktadır.
Ancak Tatar Türkçesi’nde kütär- eyleminin sergilediği söz konusu müphemlik,
eylemin “durum” safhasını ön plana çıkaran -p tor- yapısı ile birlikte kullanılması
yoluyla giderilirken aynı anlamın Türkiye Türkçesi’nde kaldır- ya da taşı- gibi
basit fiillerle ifade edilebilmesi, Türkiye Türkçesi’nde eylemlerin gösterdiği
bu türden belirsizliklerin başka dilbilgisel yollarla çözümlendiği kanısını
güçlendirmektedir.
2.3. Türkiye Türkçesi’nde Kılınış İşlemcileri (Kılınışı Niteleyen ya da
Değiştiren Unsurlar) Olarak Tasviri Eylemler
Kerslake, “Osmanlıcada kılınış” başlığı altında, “birden fazla fiilin art arda
gelmesiyle oluşan fiil birleşmeleri olarak tanımladığı birleşik eylemlerin, kılınış
ulamıyla etkileşimi konusunda şu gözlemini dile getirmektedir: “eylemlerin
kılınış kategorisini nitelemede belki de -p ya da -A, -I ve bazen de -U zarf fiil ekli
yardımcı eylemlerin (tasviri eylemlerin) kullanımına (Osmanlıcada?) çok daha
sık rastlanıyordu. Örn.: Hareketin düzenli olarak tekrarlanmasını bildiren, ya da
alışkanlık ifade eden:
-a gel(20) Ma teqaddemden fuqaraya virilü gelmiş mal (16. yy.)
“Eskiden beri fukaraya verilmekte olan mal”
-I gör-:
(21) İşbu uzaq yollar içün yaraguŋuz kılu görüŋ. (15. yy.)
“Bu uzun yollar için gerekli olan hazırlıkları yapın”
-I tur:
(22) Ne turursuŋ, inegüŋ agu yimiş öli turur. (15. yy.)
“Ne duruyorsun, ineğin zehir yemiş (zehirlenmiş) ölüyor.”
Bunun yanında vėr-, yaz- tasviri fiilleri de Modern Türkçede olduğu gibi sıkça
kullanıldı.” Kerslake, daha seyrek kullanılanlar arasında ise düş-, qo-, git-, yat-,
qal- gibi tasviri eylemleri sıralamaktadır (Kerslake, 1998: 192-193).
Kerslake, ayrıca, 16. yy. Osmanlıcasında -p dur/-p durur yapısının, Osmanlı
Türkçesi’nde tamamlanmışlık görünüşü geçmiş zamanı (past tense of
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postterminal (perfective) aspect) olarak kullanıldığına işaret eder. Yazar, söz
konusu yapının Osmanlıcada, Johanson’un iki aşamalı olarak tanımladığı,
başlangıç-dönüşümlü (initio-transformative) ya da son-dönüşümlü (finitiotransformative) eylemlerin kritik dönüşüm noktası geçildikten sonra ulaşılan
ikinci aşamasının yani hâlin (stative) ifadesinde kullanıldığını bildirmektedir:
(23) Ben pır olıp dururam, unutdum.
(24) Şikâyeti nedür? Niçün gelübdür?
-p dur/-p durur yapısının bu anlamda kullanımı16. yüzyılda son bulmuştur,
ancak -p dur- yapısı birleşik eylem olarak Türkiye Türkçesi yazı dilinde süreklilik
bildiren kılınış unsuru olarak hâlen kullanılmaktadır (Kerslake, 1998: 193).
Türkçede bazı eylemler kılınış yönünden belirsiz ya da kararsızdır
(unspesified): örn. uyu-, yat-, otur-, dur-. İlk bakışta bu eylemlerin devamlı bir
hâli mi (state) yoksa bir erişmeyi mi (achievement) bildirdikleri belli değildir.
Ancak tümce içerisinde birlikte kullanıldıkları diğer bazı öğelerin varlığı bu
kararsızlığın çözümlenmesinde etkili olur. Örn;
(25) a. Saatlerce uyumuşum. (edim)
b. Hemen uyumuşum. (erişme)
Delice, Türkiye Türkçesi’nde zaman eki olarak bilinen -mIş ve -yor eklerinin,
eklendikleri eylem tabanının kılınış türü ile etkileşimini şu şekilde ifade etmektedir
(2002: 203): “Bu noktada fiil kipleri fiil tabanına geldiği zaman asli işlevi ile
kullanılmaktadır. Örn. Geliyorum fiiline ulanmış olan -yor-, gel- fiilinin zamanını
göstermektedir. Bu morfemler bir yardımcı eylemden önce kullanıldıklarında
ise dilbilimcilerin fiil tabanlarında başlama, sürerlik ve bitiş (Aksan, 1983:
206-208) olarak adlandırdıkları fiilin tabanında zaten var olan zaman ilgisi için
kullanıldıkları kılınış kavramının netleştiricisi ve pekiştiricisi işlevi ile ortaya
çıkmaktadır. Örn. Okuyordum öbek fiiline eklenen -yor-, oku- sürerli (durative)
fiilinin pekiştiricisi olarak kullanılırken, asıl zaman göstergesi -DI yardımcı
eyleme ulanmıştır. O hâlde bu durumu şöyle genelleştirebiliriz: Kip ekleri basit
ve bileşik fiile geldikleri zaman dizge içinde görünüşlerini değiştirecek fiilin
zamanını belirleyici zarf gibi biçim birimler yoksa asli işlevlerinde kullanılır.
Kiplik için kurulan öbek fiillerde ise asli işlev için yardımcı eyleme ulanır, asıl
fiile gelen kip ekleri ise fiilin tabanında var olan kılınış, (yani) başlama, sürerlik
ve bitiş anlamlarını netleştirmek ve pekiştirmek için kullanılır.”
Delice’nin Türkiye Türkçesi için yapmış olduğu bu saptama bu dil özelinde
çalışan dilbilimcilerin çok az sorguladığı bir noktadır. Türkçe için henüz tam
olarak anlaşılmamış bir konu da şudur: Özellikle birleşik çekim olarak adlandırılan
eylem + i- ek eyleminden oluşan yapılarda ya da eylem + ol-, bulun- şeklinde
kurulan eylem öbeklerinde asıl eyleme getirilen -yor, -mIş gibi hem görünüş hem
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de zaman ifade etme özelliğine sahip biçimbirimlerin kullanılmasında eklendikleri
asıl eylemin ya da eylem öbeğinin kılınış özellikleri belirleyici midir? Söz konusu
ekler eklendikleri eylemin ya da eylem öbeğinin kılınış özellikleriyle herhangi bir
etkileşim içine girmekte midir? Örneğin -mIş bulun- eylem öbeğini bulunduran
Bu kitabı okumuş bulundum ve Bu kızı sevmiş bulundum tümceleri dilbilgisel ve
semantik açıdan doğru kabul edilirken ?Kitap okumuş bulundum ve ?Kız sevmiş
bulundum tümceleri öncekiler kadar anlamlı ya da dilbilgisel görünmemektedir.
Bunun başkaca sebepleri olabileceği gibi, Türkiye Türkçesi’nde, Delice’nin
deyimiyle “pişmanlık” ifade eden (2002: 203) ve semantik açıdan kullanım
alanı oldukça sınırlı olan -mIş bulun- eylem öbeğinde kullanılan bulun- yardımcı
eyleminin son-noktalı (telic) olay tiplerini (ister yalnızca basit bir eylemden
ibaret olsun isterse bir eylem ve ona bağlı öğelerden oluşan bir eylem öbeği olsun)
seçtiği düşünülebilir. Buna göre son iki tümcedeki anlam bozukluğu, kanımızca,
tümcelerdeki sırasıyla kitap oku- ve kız sev- eylem öbeklerinin son-noktasız ya
da açık uçlu (atelic) oluşundan kaynaklanmaktadır.
Türkiye Türkçesi’nde kılınış ve görünüş ulamlarının nasıl bir etkileşim içinde
olduğunun ve bunun nasıl gerçekleştiğinin güzel bir örneği olarak Osmanlıcada
kullanılan, ancak artık günümüz Türkiye Türkçesi’nin yazı dilinde yalnızca
birkaç örnekte bulunan (Ancak belki ağızlarda daha fazla örneğe ya da yaygın
kullanıma rastlanabilir.) -r/-maz ol- yapısına bakmak gerekir. Söz konusu
yapı, çağdaş Türkiye Türkçesi’nin yazı dilinde yalnızca değişen alışkanlıkları
işaretlemek için kullanılmaktadır: örn. ağzını bıçak açmaz oldu. Tarihî Türkiye
Türkçesi’nde ve ağızlarda ise aynı yapı, önceki bir hâlin (stative) değişmesini
işaretleyen dönüşümü (inchoative) ifade eden bir kılınış niteleyicisi işlevine
sahip görünmektedir.
(26) Ellerini çekip benden yârim bugün gider oldu. (Türkü Sözü)
(27) Bu dünyadan gider olduk
Kalanlara selâm olsun (Yunus Emre)
Yukarıdaki türkü sözünde ve Yunus’un şiirinde geçen sırasıyla gider oldu
ve gider olduk “fiil birleşmelerinde” -r ol- yapısının, git- eyleminin başlangıç
noktasını işaretlediğini ya da Johanson’un deyimiyle nitelediğini söylemek
mümkündür. Kılınış yönünden git- eylemi, Johanson’a göre, kritik dönüşüm
noktası başlangıç noktası olan ve ikinci aşaması sürek (state) olan iki aşamalı
bir başlangıç-dönüşümlü eylemdir. Buna göre -r ol- yapısı bu hâliyle, hareketin/
eylemin başlangıç noktasını yani dinamik aşamasını seçen bir kılınış işlemcisidir.
SONUÇ
Kornfilt (1997) ve Johanson’a (1994) dayandırarak Taylan’ın da ifade ettiği
gibi, Türkiye Türkçesi’nde zaman ulamı ile görünüş-kılınış (Taylan’ın ifadesiyle
“aspectuality”) ulamları, arasında çok sıkı bir ilişki mevcuttur ve bu durum,
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eyleme getirilen biçimbirimlerde ifadesini bulmaktadır8 (Taylan, 2001: 97). Her
ne kadar bu hüküm Türkiye Türkçesi için verilmiş görünse de, Türkçenin diğer
kolları için de geçerli görünmektedir. Söz gelimi Orta Türkçe'nin Harezm koluna
ait olduğu düşünülen Nehcü’l Feradis’te de -p tur birleşik eylem yapısı, -Ar
geniş zaman eki ile kalıplaşmış olarak -p turur şeklinde çok yaygın bir kullanıma
sahiptir. Söz konusu yapı için Harezm Türkçesi gramerlerinde geçmiş zaman
terimi kullanılmaktadır. -p turur yapısı, söz konusu eserde Türkiye Türkçesi’ndeki
-mIş ekinin işlevine az çok benzer bir biçimde, konuşma zamanından önce
tamamlanmış olan ancak, etkileri şimdiki zamanda devam eden, Johanson’un
terimiyle sınır ötesi9 (postterminal) olayların ifadesinde kullanılan bir görünüş
(aspect) eki işlevine sahip görünmektedir:
(28) Yana su’āl qıldı kim: Aŋar nişe kirmekke destūr bėrilip turur? tėp. (NF.
302: 11-12)
(29) Ėkki etmek üçün lakar iş qılur erken tutup saçını kesip turur[lar]
(NF. 332: 10-11).
Diğer yandan, -p tur- yapısının bazı eylemlerle birlikte kullanıldığında iddia
edildiği gibi geçmiş zaman değil, şimdiki zamanda (30), (31) ya da geçmişte belli
bir zaman noktasında (32) devam eden edimi veya hâli bildirdiği görülmektedir:
(30) Qaçan kim Ādam peyġāmbar uyqusıdın oyġandı, baqar qatında
bir ṣāḥib-cemāl ḫatun olturup turur. (NF. 79: 13-14)
(31) Kamugları saŋa küδüp tururlar. (Rab. 244 v: 21)
(32) Peyġāmbar ‘as ḥażratında Aqra‘bin Ḥābis rażhu olturup turur
erdi kim Ḥasan rażhu keldi, Nāras[i]da erdi. (NF. 291: 16-17)
Yukarıdaki örneklerde geçen olturup turur birleşik eylem yapısını -p turur’un
“geçmiş zaman” işlevi doğrultusunda açıklamak olanaklı görünmemektedir.
Ayrıca söz konusu yapının aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi bu dönem
Türkçesi’nin bir başka geçmiş zaman eki olan -DI (erdi içerisinde) ile birlikte
kullanılması da yapının zaman değil görünüş (aspect) bildirme işlevine sahip
olduğu konusunda şüphe bırakmamaktadır:
(33) Bu māl tavarını Ḥaq te‘ālā bėrip turur erdi, yana Ḥaq te‘ālā aldı. (NF.
329: 14-15)
-p turur birleşik eylem yapısını, birleştiği asıl eylemlerin kılınış özelliklerine,
yani iç zamanlarına gönderme yapmaksızın geçmiş zaman yapısı olarak
nitelemek olsa olsa bir yanılgıdır (Eğer öyle olsaydı, aynı eserden alınan
8

Johanson her iki ulamın melez karakterine istinaden, zaman ulamı ile görünüş-kılınış ulamlarını
birlikte temsil eden “aspekto-tempora” terimini kullanmaktadır.

9

Johanson’un “postterminalitet” terimine Türkiye Türkçesi’nde karşılık olarak önerilen bu terim
için bkz.: Uğurlu (2003).
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örnekte geçen geniş zamanda çekimlenmiş olturup turur birleşik eyleminin
şimdide devam eden hâli bildirmesini açıklamak olanaklı olmayacaktı). Ancak,
-p turur yapısının oltur- örneğinde olduğu gibi, kılınış yönünden ilki dinamik,
ikincisi ise durağan olan iki safhadan oluşan son sınırı vurgulayan (yani finitransformative) bir eylemle birleştiğinde, tıpkı günümüz Kıpçak Türkçesi’nde
olduğu gibi (Johanson’un Tatar Türkçesi ve Karaçaycadan verdiği örnekleri
hatırlayalım), eylemin ikinci yani dinamik olmayan safhasını vurguladığı
görülmektedir.
Sonuç olarak denilebilir ki, Tatar Türkçesi’nde gerek konuşma gerekse yazı
dilinde sık olarak kullanılan birleşik eylemlere karşılık Türkiye Türkçesi’nde
basit eylemlerin tercih edilmesinin sebeplerinden biri, Tatar Türkçesi ile Türkiye
Türkçesi’ndeki fiil tabanlarının kılınış yönünden sergilediği farklılıklar olarak
görünmektedir. Tatar Türkçesi’ndeki devinim fiillerinin Türkiye Türkçesi’ndeki
karşılıkları arasında kılınış yönünden farklılıkların bulunması bu görüşü destekler
niteliktedir.
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YUNUS EMRE’NİN KULLANDIĞI TÜRKÇENİN
ANADOLU AĞIZLARIYLA KIYASLANMASI
GÜNGÖR, İ. Hulûsi
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
Yunus Emre’nin eserlerinde kullandığı Türkçe sözcüklerin bir kısmı bugün
kullanılmaz olmuş, bazıları da bölgesel ağızlara uyduğundan; bugünkü Türkçeye
göre değişik durumda kalmıştır. Bu bildiride Yunus Emre’nin kullandığı bu tür
sözcüklerin Anadolu ve Asya ağızlarıyla ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Önce, anket çalışması yapmak düşünülmüş, fakat eğitimin, basın ve
televizyonun yaygınlaşmış olması bu anketi olumuz etkileyeceği endişesine
kapılınmıştır. Çünkü 1934 yılında 2090 öğrenci liseden mezun olurken, bugün bu
sayı 650.000 rakamına ulaşmıştır.1 Bunlar okulda Yunus Emre’yi öğrendiklerine
göre, sözcüklerini bilebilecek ve bunları bölgelerine mal edebileceklerdir. Basın
ve televizyonun halk kitlelerine etkisi de buna yakındır.
1934 yılında Atatürk tarafından başlatılan Türk dili derleme çalışmalarının
1934 ve 1960 yıllarında iki aşamalı çalışmalarla ortaya çıkardığı ve 12 ciltlik
Derleme Sözlüğü’nde toplanan sözcüklerin Türkiye çapında yapılmış eş
zamanlı bir saptama olduğu kabul edilerek, bunlar arasından Yunus Emre’nin
sıkça kullandığı 140 sözcük seçilmiş ve bunların Yunus Emre’nin mezarı
bulunduğu iddia edilen ve Anadolu’a dağılmış olan yerlerdeki kullanım durumu
incelenmiştir.
Bu sözcüklerin Karaman’daki kullanımı % 100 oranına ulaşmıştır. Diğer
yüzde değerleri şöyledir: Aksaray 48, Keçiborlu 39, Uluborlu 34, Kula 32,
Sivas 31, Sarıköy (Eskişehir) 29, Bolu 29, Tire (İzmir) 28, Döğer (Afyon)
27, Çayköy (Afyon) 27, Ünye (Ordu) 17, Bursa 14, Kırşehir 11 ve Tuzcuköy
(Erzurum) 9’dur.
Anahtar Kelimeler: Yunus Emre ağzı.
ABSTRACT
Comparison of the Turkish Words Used by Yunus Emre with Anatolian
Dialects
Some of the words used by Yunus Emre in his literary works are not used
today. As some of the words were effected and changed by local dialects, they
are different from Turkish which is used today. This paper aims at presenting the
1

Hurşid, Said (1991), La Langue de Yunus Emre Contribution A L’histoire Turc Pre-Ottoman,
Kültür Bakanlığı Yayını, s. 59.
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relations between this kinds of such words used by Yunus Emre and Anatolian
and Asian dialects.
At first, it was thought to prepare a questionnaire survey but it was thought
that education, press, media have had negative effect for this survey as they are
prevalent nation wide because today every year 650.000 stuents are graduated
from high schools whereas 2090 students were graduated from high school in
1934. Since they learn Yunus Emre in high school they will be able to know,
remember his words and they also think that those words belong to their local
region, media, pres have the same effect with education for the survey.
In 1934, the work of “the compilation of Turkish language” was started by
Atatürk. Study was carried out in two stages between 1934-1960. After the study
compilation of the Dictionary of the Turkish words was published as 12 volvues.
The words in compilation dictionary are believed to be simultenous confirmation
for Yunus Emre’ s words. In this work, 140 words used by Yunus Emre commonly
were chosen and lot of studies were carried out in the places which is thought that
Yunus Emre was buried.
The rate of usage words has reached % 100 in Karaman. The rate in the other
places is shown below: Aksaray 48, Keçiborlu 39, Uluborlu 34, Kula 32,
Sivas 31, Sarıköy (Eskişehir) 29, Bolu 29, Tire (İzmir) 28, Döğer (Afyon)
27, Çayköy (Afyon) 27, Ünye (Ordu) 17, Bursa 14, Kırşehir 11 ve Tuzcuköy
(Erzurum) 9’
Key Words: Yunus Emre, Turkish language, Anatolian dialects.
--Yunus Emre’nin Divanı’nda toplam olarak 20.275 sözcük kullanılmıştır.
Bunların % 63.8 i Türkçe, diğerleri Arapça, Farsça ve başka dillerden gelmedir.2
Farklı dilden sözcüklerin karışım oranları şöyledir:
Türkçe
12.926
% 63.8

Arapça
4.713
% 23.2

Farsça
2.614
% 12.9

Diğer
22
% 0.1

Toplam
20.275
% 100

Yunus Emre’nin Divan’ında kullandığı farklı sözcük sayısı 2555 olup
bunların 1549’u temel sözcük niteliğindedir. Temel Fransızcada 1445 temel
sözcük bulunduğu, tiyatro yazarı Jean Racine’in (1639-1699) kullandığı temel
sözcüğün 1200 ve oyun yazarı Pierre Corneille’inkinin (1606-1684) 1800 olduğu
hesaba katılırsa; Yunus Emre’nin (1238-1320) dağarcığının 1549 temel sözcükle
oldukça dolgun olduğu ortaya çıkmaktadır.3
2

Hurşid, Said (1991), La Langue De Yunus Emre Contribution A L’histoire Turc Pre-Ottoman,
Kültür Bakanlığı yayını, s. 59.

3

Hurşid, Said (1991), La Langue De Yunus Emre Contribution A L’histoire Turc Pre-Ottoman,
Kültür Bakanlığı yayını, s. 105.
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Yunus Emre’nin kullandığı sözcüklerden 180 kadarı Türkiye Türkçesi’nde
artık kullanılmaz hâle gelmiştir.4 Bugün Anadolu’da kullanılmayan bu arkaik
sözcüklerin diğer Türk Devletlerinde hâlen kullanılıp kullanılmadığının
araştırması yapılmış, bunların bir kısmının artık oralarda da kullanılmadığı, fakat
bazılarının Azerbaycan ve Orta Asya’da yaşadığı görülmüştür. Karşılaştırmalı
Türk Lehçeleri Sözlüğü’ne5 girmiş olan 102 arkaik sözcüğün 61’inin Türk
Devletlerinde de artık kullanılmadığı, diğerlerinin belirli sayılarda değişik Türk
lehçelerinde yaşadığı tarafımdan saptanmıştır.6 Bu sözcüklerin Türk lehçelerinde
11-22’sinin hâlen yaşamakta olması ve bunların 22’sinin Türkmenistan’da,
20’sinin Özbekistan’da kullanılması Yunus Emre’nin atalarının Türkmenistan’ın
Özbekistan sınırına yakın bölgesinden gelmiş olduğu kanısını uyandırmaktadır
(Amuderya kıyıları).
Yunus Emre’nin dilinin Anadolu ağızlarıyla kıyaslanmasının normal olarak
geniş çaplı bir anket ile ortaya konabileceği düşünülür. Fakat böyle bir anketin
sağlıklı sonuç verebilmesi için gerekli olan ortam bazı bakımlardan birtakım
olumsuzlukların etkisine girmiştir. Şöyle ki:
1. Türkçenin sadeleştirilme çalışmaları sırasında ortaya çıkan ivedi, iletmek,
ırak, denli, değin gibi birçok sözcük ilk zamanlarda yadırganırken, bugün zevkle
kullanılmaktadır. Oysa bu sözcükler Yunus Emre’nin de kullandığı sözcükler
olup; eğer bir anket yapılırsa bunlar her bölgenin ağzında zaten mevcutmuş gibi
değerlendirilebilir ve yanılgı oluşturabilir.
2. Eğitimin yaygınlaşması ile okullarda Yunus Emre’nin kullandığı sözcükleri
pek çok kimsenin öğrenmiş olması, ankette, bunların bölgelerinde zaten bilindiği
ya da kullanıldığı yargısını doğurur. Çünkü 1934 yılında liselerden toplam 2.090
öğrenci mezun olurken ve 1960 yılında bu rakam 10.913 iken, bugün bu sayı her
yıl 650.000’e ulaşmıştır.7
3. Aynı sakıncalı durumun oluşmasına basılı ve görsel yayınların da dolaylı
etkisi olmuştur.
4. Okur yazarlık oranındaki değişimler de sağlıklı bir ankete fırsat
vermemektedir. Çünkü 1934 yılında okuma-yazma bilenlerin oranı ülke genelinde
% 20 iken, bu oran 1960 yılında % 40’a, 2006 yılında % 87.5’a yükselmiştir.
Bu bakımdan; 1934 yılında Atatürk tarafından başlatılan Türk Dili Derleme
Çalışmaları’nın bütün Türkiye için yapılmış eşzamanlı bir değerlendirme olacağı
4

a.g.e., s. 62.

5

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Cilt 1-2, Kültür Bakanlığı yayın no: 1371/54, Ankara
1992.

6

Güngör, İ. Hulûsi, Araştırma 3: Yunus Emre’nin Kullandığı Arkaik Sözcükler (Henüz
yayımlanmadı).

7

Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, 2000 Nüfus Sayımı, s. 49.
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varsayılabilir. Bu nedenle; 1934 ve 1960 yıllarında iki aşamalı çalışmalarla
ortaya çıkan 12 ciltlik Derleme Sözlüğü8 esas alınarak Kültür Bakanlığınca
yayınlanmış Said Hurşid’e ait doktora çalışmasından9 ve M. E. Bakanlığınca
yayınlanmış Mustafa Tatçı’nın Yunus Emre Divanı’nın 2. ve 3. ciltlerindeki10
sözlüklerden 140 sözcük seçip, bunların Yunus Emre’nin mezarı bulunduğu iddia
edilen ve Anadolu’ya dağılmış olan yerlerdeki kullanım durumunun aşağıdaki
çizelgelerde incelenmesi yoluna gidilmiştir. (“Araştırma 1”)
Sözcüklerin kullanış tarzı [aynen (A), bir harf farkı (ÇY), iki-üç harf farkı
(Y) simgeleriyle gösterilerek] ayrı ayrı saptanmış, keza mezarın bulunduğu köy
ya da ilçede kâfi derece sözlük taraması yapılamamış olması dikkate alınarak;
aynı yakınlıklar il çapında saptanıp İL/A, İL/ÇY ve İL/Y değerlendirmeleri
yapılmıştır. İl çapındaki yakınlıklar da hesaba katılarak yapılan saptamalarda
Yunus Emre’nin 140 sözcüğünün mezar bölgelerinde kullanım yüzdeleri için şu
sonuçlar alınmıştır:
Karaman
Aksaray
Keçiborlu
Uluborlu
Kula

% 100
% 48
% 39
% 34
% 32

Sivas
Sarıköy (Eskişeh.)
Bolu
Tire
Döğer (Afyon)

% 31
% 29
% 29
% 28
% 27

Çayköy (Afyon)
Ünye (Ordu)
Bursa
Kırşehir
Tuzcuköy (Erz.)

% 27
% 17
% 14
% 11
%9

Gerek Yunus Emre’nin Türkmenistan ile ilgisinin, gerekse Yunus Emre’nin
kullandığı dilin Karaman ağzıyla yakın ilişkisinin doğruluğunu başka bir yoldan
kontrol etmek amacıyla bir başka araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada Yunus
Emre’nin diline en yakın Türk ağızlarının bulunmasına çalışılmıştır (Araştırma
2) Bu çalışmada Yunus Emre’nin sözcüklerde yaptığı harf değişiklikleri 14 grup
altında toplanmış, örnek sözcüklerin 8 Türk ağzındaki benzerlikleri ile Karaman
ağzındaki durumu incelenmiştir.11 Kıyaslama Türk ağızları için Karşılaştırmalı
Türk Lehçeleri Sözlüğü12 ve Karaman için bu yıl yayınlanan 5000 sözcüklü
Türkçenin Karaman Ağzı13 isimli kitabımdan yararlanılarak yapılmıştır.
İncelemeden çıkan sonuçlar şöyledir:
8

Derleme Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, Ankara 1963, 11 Cilt+Ek Cilt (12. Cilt) 1983.

9

Hurşid, Said (1991), La Langue de Yunus Emre Contribution A L’histoire Turc Pre-Ottoman,
Kültür Bakanlığı Yayını, s. 59.

10

Tatçı, Mustafa, 1997 Yunus Emre Divanı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, Cilt: 2, ss. 530-586, cilt
3, ss.159-169.

11

Güngör, İ. Hulûsi, Araştırma 2: Yunus Emre’nin Diline En Yakın Türk Ağızları (Henüz
yayınlanmadı).

12

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Cilt 1-2, Kültür Bakanlığı Yayın No: 1371/54. Ankara
1992.

13

Güngör, İ. Hulûsi, Türkçenin Karaman Ağzı, İkev yayını, İstanbul 2007.
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1. Sözcüklerdeki harf değişikliğinin 8 Türk ağzına uyup uymadığı ele alınırsa;
Azerbaycan ağzında
Başkurt
“
Kazak
“
Kırgız
“
uyum görülmüştür.

5
4
2
6

grupta,
“
“
“

Özbek ağzında
Tatar
Türkmen
Uygur

6
“
“
“

grupta
5 “
10 “
4 “

Türkmen ağzı 10 grupta uyum sağlayarak Yunus Emre’ye yakınlığını bir daha
göstermiştir.
2. Karaman ağzında ise 11 grupta aynı uyum söz konusu olmuştur. Keza,
örneklere göre tüm ağızlar içinde uyumlu sözcük sayısı en fazla olan ağız
Karaman ağzı olmuştur.
3. Asya’da; Türkmen ağzı, Anadolu’da Karaman ağzı 2 numaralı araştırmada
da Yunus Emre’nin dili ile aynı yakınlıkları göstermişlerdir.
SONUÇ
1. Yunus Emre’nin dili Türkmen ağzına daha yakın olduğundan; her iki
araştırmada da ortaya çıktığı gibi Özbek ağzına da yakınlık dikkate alınarak,
Yunus Emre’nin atalarının Türkmenistan’ın Özbekistan’a yakın olan Amuderya
nehri boylarından Anadolu’ya göçtüğü rahatlıkla kabul edilebilir.
2. Yunus Emre’ nin mezar ya da makamlarının Orta Anadolu bölgesinden
İzmir, Bursa, Bolu, Ordu ve Erzurum’a kadar neredeyse bütün Anadolu yüzeyine
yayılan 15 bölge de eşzamanlı yapılmış bir anketin sonucu sayılabilecek Derleme
Sözlüğü’ne göre değerlendirilmesinde Karaman, Yunus Emre’nin diline tamamen
uyan bir bölge olarak ortaya çıkmıştır. İkinci araştırmada ise, Yunus Emre’nin
dilindeki harf değişiklikleri esasına dayalı olarak yapılan daha ince ayarlı bir
kontrolde Karaman Ağzı Yunus’un dili ile büyük ölçüde örtüşmüştür.
3. Aksaray’daki % 48’lik uyum şaşırtıcı değildir. Aksaray’ın Taptuk köyünde
Taptuk Emre’nin mezarı olduğu söylenen bir mezar vardır. Esasen Aksaray
Karamanoğullarının sürekli olarak idarî ve kültürel egemenliği altında kalmıştır.
Niğde’deki Ak Medrese, Altınhisar’daki Yakup Bey Camii birer Karamanoğlu
eseri olarak ortak kültürün ve ortak dilin izlerini taşırlar. Bu bakımdan Karaman
ağzının Aksaray, Niğde, Afyonkarahisar, Isparta, Beyşehir ve Antalya bölgelerinde
de etkisi ve genel geçerliliği vardır. Aynı görüşler Isparta ve Afyonkarahisar’daki
mezar yerleri için de söylenebilir. Bu yüzden o bölgelerde de oranlar biraz yüksek
çıkmıştır.
KAYNAKÇA
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1

EKLER

YUNUS EMRE’NİN
MEZAR YA DA MAKAMLARININ BULUNDUĞU SÖYLENEN
YERLER

ÇİZELGEDEKİ
İŞARETLER
Bu sözcük;

Emirsultan-BURSA

Tuzcuköy-ERZURUM

Ünye-ORDU

Çayköy-Sandıklı-AFYONKAR.

Döğer-AFYONKARAHİSAR

AKSARAY-NİĞDE (eskiden)

Keçiborlu-ISPARTA

Uluborlu-ISPARTA

KIRŞEHİR

SİVAS

İL : O yerde değil, bağlı olduğu
ilde bir hafta farkı ile kullanılıyor.

Tire-İZMİR

İL : O yerde değil, bağlı olduğu
A ilde aynen kullanılıyor.

BOLU

- : O yerde ve
ilde hiç kullanılmıyor.

Kula-MANİSA

Y : O yerde 2-3 harf farkı ile
kullanılıyor.

Sarıköy-Mihaliccik-ESKİŞEHİR

ÇY : O yerde bir harf farkı ile
kullanılıyor.

KARAMAN-KONYA (eskiden)

A : O yerde aynen kullanılıyor.

-

İL

İL

İL

A

-

-

-

İL

-

-

-

İL

-

A

İL

-

A

İL

İL

A

İL

İL

İL

İL

İL

İL

-

-

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

-

İL

-

-

-

İL

-

-

-

Barmak: Parmak.
Başa varmak: Sona gelmek,
bitmek.
Bencileyin: Benim gibi, bana
benzeyen.
Bezenmek: Süslenmek.
Bezmek: Uzanmakj.
Bıçgu: Kesecek alet bıçkı,
testere.
Bişmek: Pişmek,
olgunlaşmak, gelişmek.
Bitmek: Erişmek, ulaşmak,
yetişmek, meydana çıkmak.

BU SÖZCÜKLERİN YUKARIDAKİ YERLERDE KULLANIMI
(Karşılarında Belirtilen Anlamda Olmak Kaydıyla)

A
A

-

İL

İL

İL

-

ÇY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

İL

İL

-

-

A

ÇY

İL

İL

İL

İL

İL

İL

A

ÇY

ÇY

-

-

-

ÇY ÇY
-

ÇY ÇY

ÇY ÇY ÇY ÇY ÇY ÇY
-

ÇY

-

İL

İL

ÇY ÇY

İL

A

-

ÇY

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

ÇY

-

-

-

-

-

-

-

İL

İL

-

-

-

-

ÇY ÇY
-

-

-

-

-

İL Y İL Y

-

-

-

A
A

-

-

-

-

-

-

Y

-

-

İL Y

-

İL Y

-

A

-

ÇY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

İL

-

-

İL

İL

-

İL

İL

İL

İL

İL

A

-

-

Buğ: Buğu, buhar.

A

A
İL A

-

-

A

-

-

Buğz: Kin, nefret, kalpten
düşmanlık.

A

-

ÇY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bun: Sıkıntı, gam, zaruret.

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A
A
İL A İL A

-

-

-

İL Y İL Y

A
A
A
A
A
İL A İL A İL A İL A İL A

İlçede İlde

0 4.116

A

Ağmak: Yükselmek,
yukarı çıkmak, bir tarafa
kaymak.
Al: Hile, desise.
Ala küll-i hâl: Şöyle böyle,
olduğu üzere, kendi hâlinde.
Azık/Azuk: Erzak, yiyecek,
İbadet (Mecazen).

YUNUS EMRE’NİN
KULLANDIĞI BAZI
SÖZCÜKLER

0 395

0 3.560

2.880 5.449

143 10.151

250 9.944

104 7.662

1.565 7.915

1.115 18.365

0 20.890

37 4.256

Ağu/Ağı: Zehir.

kullanılıyor.

0 9.241

200 3.596

Y İlde 2-3 harf farkı ile

2.900 2.915

İL : O yerde değil, bağlı olduğu

571.18.829

DERLEME SÖZLÜĞÜNDE BU YERLERİN FİŞLENMİŞ SÖZCÜK
SAYISI
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DEĞERLENDİRME
Yunus Emre’nin bugünkü Türkiye Türkçesi’ne uymayan sözcük yapısındaki
bazı değişiklikler yukarıdaki cetvelde 14 grup altında toplanarak incelenmiştir.
Her bir grupta toplanan değişikliklerin diğer Türk lehçelerinden bazılarına ne
derece uyduğu dikkate alınırsa aşağıdaki benzerlik ya da farklılıklar ortaya
çıkmaktadır:
1. En büyük benzerlik 2 numaralı kaynak esere dayanılarak ortaya konan
Karaman Ağzında görülmektedir. Diğer ağızlarla en büyük benzerlik sıra ile
Türkmen ve Özbek ağızlarında sözkonusudur. ÇY türü benzerliklerdeki fazlalıklar
da dikkate alınırsa, yakınlık bakımından Türkmen ağzı daha ağır basmaktadır.
Bu sonuç araştırma 1’in sonuçlarıyla da çakışmaktadır. Böylece Yunus Emre’nin
atalarının Türkmenistan’ın Özbekistan’a yakın bölgesinden geldikleri ortaya
çıkmaktadır.
2. Azerbaycan Türkçesi’yle olan benzerlikler göç esnasında burada uzunca bir
süre kalındığının işaretidir.				
3. 5 ve 6. gruptaki özellikler Başkurt ve Tatar ağızlarından kaynaklanmaktadır.
Bu da göç kafilesinin Azerbaycan konaklamasındaki uzun süreli kalışta
Başkurdistan ve Tataristan’dan gelen kafilelerle kaynaşmalarından ileri
gelmektedir.
4. 3, 7, 8 ve 13. maddelerde görülen özellikler başka bir Türk lehçesinde
görülmedikleri cihetle, bunların Anadolu’da oluştuğu anlaşılmaktadır.
5. Bunlardan 8. maddedeki özelliklerin zamanla Karaman ağzında da
kaybolduğu görülmektedir. Keza, diğer ağızların bazılarında bulunan 1.
maddedeki özelliğin de zaman içinde Karaman ağzında da kullanımı kalmamıştır.
6. Yunus Emre’nin 14 grupta toplanan dil özelliklerinin 11 tanesi bugün
Karaman ağzında yaşamaktadır.
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TÜRKÇEDE VE RUSÇADA ‘EV’ KAVRAMI VE
BU KAVRAMIN DİLDEKİ YERİ
HACIZADE, Naile
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
Dil-zihin ilişkisi, dilbilimcilerin her zaman ilgi odağında yer alan konulardan
biridir. Bu konu, dilbilimi felsefe, ruhbilim, mantık gibi bilim dallarına
yaklaştırırken onlarla birlikte yeni dallar da oluşturmaktadır. Bilişsel dilbilim
(cognitive linguistics) de yeni oluşan bu dilbilim dallarından sayılmaktadır. XXI.
yüzyılın dilbilimi şeklinde nitelendirilen bilişsel dilbilimin en önemli araştırma
alanlarından biri, kavramlardır. Dünyanın var olan, düşünülen çeşitlilikleri
kavramlar aracılığıyla modelleştirilir ve belli başlıklar altında toplanır. Zihnin
algıladığı, koruduğu, biriktirdiği, sınıflandırdığı bilgiler kavramlaşmış olarak dile
aktarılır. Temel kavramların doğasının anlam ve içerikle bağlantılı bir şekilde
incelenmesi, araştırmacıyı dilin çok eski dönemlerine götürebildiği gibi bugününe
de ışık tutabilmektedir. Dünyanın dil resmini oluşturan kavramlar evrensel ve
millî-kültürel olabilirler.
‘Ev’, hem evrensel hem de millî-kültürel özellikler taşıyan temel kavramlardan
biridir. Bu kavram genel olarak insanların dil bilincinin köklerinde yer almaktadır.
‘Ev’, her şeyden önce, insanın kurduğu, belli bir amaca hizmet eden bir
yapıdır ve insan barınaklarının temel ismidir. Bir yapı ve barınak olması ‘ev’
sözcüğünün esasını oluşturur. Bu sözcük, mecazî olarak aile anlamı da taşır. ‘ev’
sözcüğü, taşıdığı yan anlamlarla birçok deyimde de yer almaktadır. Bu sözcüğün
ifade ettiği kavram alanı zaman içerisinde genişlemiş ve çeşitli sosyal ilişkileri
de içine almıştır.
‘Ev’ kavramı, taşıdığı özelliklerine göre dilde farklı sözcüklerle ifade
edilebilmektedir.
‘Ev’ sözcüğü, bağlı olduğu kavram alanı, temel ve yan anlamları ile Türkçede
ve Rusçada benzerlik göstermektedir. Fakat millî-kültürel özelliklerin etkisi
birçok farklılıkları da ortaya çıkarmıştır. Bu bildiri içerisinde Türkçede ve
Rusçada ‘ev’ kavramının dil araçları ile ifadesinin karşılaştırmalı olarak ele
alınması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dil, dilbilim, ev, kavram, anlam.
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ABSTRACT
The Concept of ‘House’ in Turkish and Russian Languages and the
Position of the Concept in the Language
The relationship between the language and consciousness is always one of the
subjects in the focus of the linguists. The subject approximates the linguistics to
the sciences like philosophy, psychology and logic, besides it generates linguistics
to develop new branches with these sciences. Cognitive linguistics is supposed to
be one of these new linguistic branches formed. The concepts constitute one of
the most essential research areas of cognitive linguisitcs which is characterized as
linguistics of the 21th century. The varieties existed and thought are modelled by
means of the concepts and compiled under particular headings. The information
that is perceived, protected, saved and classified in the mind is transmitted to
the language in a conceptualized way. The examination of nature of the basic
concepts in connection with meaning and content not only takes the researcher to
the ancient periods of the language but also sheds light on the present day of the
language. The concepts that compose the language -tableau of the world may be
universal and national-cultural.
‘House’ is one of the basic concepts which carry both the universal and
national-cultural characteristics. This concept in general lies in the core of the
language consciousness of the people.
Above all, ‘house’ is the building which is constructed by a man and used for
particular intention and it is the fundamental name of shelters of human being.
Its being a bulding and a shelter constitutes the essence of the word ‘house’.
The word can also refer to a family metaphorically. The word ‘house’ with its
connotations occurs in many idioms as well. The concept field expressed by
this word has expanded in the course of time, and has comprised various social
relations too.
With respect to the characteristics it bears the concept of ‘house’ can be
expressed in different words.
The word ‘house’ displays the similarity in Turkish and Russian languages
concerning the concept field it is related and its primary meanings and connotations.
However the influence of the national-cultural characteristics reveals many
differences. It is aimed in this study to discuss comparatively the expression of
the concept of ‘house’ by means of language in Turkish and Russian.
Key Words: Language, linguistics, house, concept, meaning.
--Dil-zihin ilişkisi, dilbilimcilerin her zaman ilgi odağında yer alan konulardan
biridir. Bu konu, dilbilimi felsefe, ruhbilim, mantık gibi bilim dallarına
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yaklaştırırken onlarla birlikte yeni dallar da oluşturmaktadır. Bilişsel dilbilim
(cognitive linguistics) de yeni oluşan bu dilbilim dallarından sayılmaktadır (bkz.:
Selivanova, 2000; Maslova, 2000; Krongauz, 2005). XXI. yüzyılın dilbilimi
şeklinde nitelendirilen bilişsel dilbilimin en önemli araştırma alanlarından biri,
kavramlardır. Dünyanın var olan, düşünülen çeşitlilikleri kavramlar aracılığıyla
modelleştirilir ve belli başlıklar altında toplanır. Zihnin algıladığı, koruduğu,
biriktirdiği, sınıflandırdığı bilgiler kavramlaşmış olarak dile aktarılır. Temel
kavramların doğasının anlam ve içerikle bağlantılı bir şekilde incelenmesi,
araştırmacıyı dilin çok eski dönemlerine götürebildiği gibi bugününe de ışık
tutabilmektedir. Dünyanın dil resmini oluşturan kavramlar evrensel ve millikültürel olabilirler.
‘Ev’, hem evrensel hem de milli-kültürel özellikler taşıyan temel kavramlardan
biridir. Bu kavram genel olarak insanların dil bilincinin köklerinde yer almaktadır.
‘Ev’ sözcüğü, bağlı olduğu kavram alanı, temel ve yan anlamları ile Türkçede
ve Rusçada benzerlik göstermektedir. Fakat milli-kültürel özelliklerin etkisi
birçok farklılıkları da ortaya çıkarmıştır. Bu bildiri içerisinde Türkçede ve
Rusçada ‘ev’ kavramının dil araçları ile ifadesinin karşılaştırmalı olarak ele
alınması amaçlanmaktadır.
Doğayla içiçe yaşayan Türkler, kendi yaşadıkları evlerinde-çadır otaklarındadoğanın bir modelini oluşturmuş, ona çok büyük önem vermişlerdir. Bir Slav için
de ailesinin yaşadığı ev-izbe-büyük bir önem taşımıştır. Çeşitli dini törenlerin de
yapıldığı bir mekan olarak izbe, Slavlar’a göre ayrıca bir saygı gerektiriyordu.
“Horomı” (ev) sözcüğü ile “hram” (mabet) sözcüğünün aynı kökten olması
dikkat çekicidir. A. N. Afanasyev’e göre, izbe ilk putperest mabedi olmuştur
(Afanasyev, 1851).
‘Ev’, her şeyden önce, insanın kurduğu, belli bir amaca hizmet eden bir
yapıdır ve insan barınaklarının temel ismidir. ‘Ev’, bir barınak olarak etnografik
açıdan çok sayıda çalışmaya konu olmuştur (örnek olarak bkz.: Gadjiyeva, 1976;
Nesirli, 1977: 90-98).
Rusçada ‘ev’ kavramı, Y. M. Vereşçagin ve V. G. Kostomarov tarafından
incelenmiştir (Vereşçagin, Kostomarov, 2000). Bu çalışmada ‘ev’in koruma
işlevi incelenmiş, aynı zamanda sınırlama işlevi üzerinde de durulmuştur.
Bir yapı ve barınak olması ‘ev’ kavramının esasını oluşturur. ‘Ev’in, çeşitli
türleri ve özellikleri vardır. Çağdaş kent yaşamında ‘ev’, bina, daire, site, köşk,
yalı, vb., köy yaşamında ise kulübe, çadır, izbe olabilir. Aynı zamanda dubleks,
tripleks daireler olabildiği gibi, gecekondu evleri de evin türünü bildirir. ‘Ev’
kavramı, evin yapı özelliklerini de (örn.: balkon, bahçe, vs.) içine alır. Edebi eser
örnekleri ile bu durumları gözden geçirelim:
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Bir ay vardı ki evinde yatmamıştı. Emirgân’ın arka taraflarında bu ev, eski
medreselerin avlusunu andıran kapalı bahçesiyle, Kandilli’den Beykoz’a kadar
bütün manzarayı kavrayan balkonuyla gözünde canlandı (Tanpınar, Huzur).
Gezdikçe, köşkün zevkini tatmıştı. Burada çok basit şeylerin güzelliği vardı.
(Tanpınar, Huzur).
Bu evi, bu çadırı ben çekip çevirmişimdir (Buğra, Osmancık).
Rusçada bu kavram, çok sayıda sözcüklerle ifade edilebilir (horomı, izba,
hata, palatı, dvorets, usad’ba, terem, hijina, laçuga, zemlyanka, vs.). Milli
kültürel özellikler burada da kendisini göstermektedir. Bu konuda önce şunu
belirtmemiz gerekir: ‘Ev’le ilgili düşüncelere kıyasla bakıldığında Ruslar için
büyük ev üç ve daha fazla odalı evdir, yani ev alanı ciddi bir biçimde sınırlıdır
(bkz.: Maslova, 2004: 263). Bu durum, Sovyet Rejimi döneminde kendisini
daha fazla göstermiştir. Şöyle ki, o döneme özgü bazı ev türleri (örn.: hruşçobaHruşçev dönemi ev türü, kommunalka-kommün daire; aynı dairede birkaç farklı
ailenin yaşadığı daire, gibi) Türkiye’de bilinmemektedir.
‘Ev’ kavramının dilde hangi anlamlarla yer aldığına bir göz atalım.
Türkçe Sözlük’te ‘ev’ sözcüğü yedi anlamıyla açıklanmış, aynı zamanda bu
sözcüğün oluşturduğu birleşimler örneklendirilmiştir. Bu sözcüğün anlamları,
‘yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı’, ‘bir kimsenin veya ailenin
içinde yaşadığı yer, konut’, ‘evin iç düzeni, eşyası vb.’, ‘içinde bir iş görülen veya
bazen belirli bir amaçla kullanılan yer’, ‘herhangi bir yerde toplumsal, kültürel,
ekonomik yönlerden tanıtma görevini üstlenen veya belli alanlarda olan kişilerin
toplanıp toplumsal ilişkilerini sürdürmelerini sağlayan kuruluş’, ‘aile’, ‘soy,
nesil’, şeklinde sıralandırılmış, sözcüğün ‘aile’ anlamı mecazi, ‘soy, nesil’ anlamı
ise eski olarak belirtilmiştir (Türkçe Sözlük I, 1988: 477-478). Rusçanın S. İ.
Ojegov tarafından hazırlanmış açıklamalı sözlüğünde ‘ev’ (dom) sözcüğünün dört
farklı anlamı belirtilmiştir: ‘Yaşanılan yada bir kuruma ait bina, aynı zamanda
orada yaşayan insanlar’, ‘daire, aynı zamanda aile, beraber yaşayan insanlar,
onların ekonomisi’, ‘toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden tesis, kurum’, ‘soy,
nesil’ (Ojegov, 1983: 154). Görüldüğü üzere sözcüğün anlamları her iki dilde
benzerlikler göstermektedir. Rusçada da Türkçede olduğu gibi ‘soy, nesil’ anlamı
eskimiş sayılmaktadır. Rusçanın söz varlığını farklı yönlerden tanıtan V. Dal’ın
hazırladığı açıklamalı sözlükte ise ‘ev’in şehir ve köy yaşamındaki türlerine göre,
aynı zamanda hacim özelliklerine göre isimleri de yer almaktadır (Dal’, I, 1955:
465-467).
‘Ev’ sözcüğünün, mecazî sayılan aile anlamı üzerinde özellikle durmamız
gerekir. ‘Ev’ bir yaşama alanıdır, bir arada yaşayan aile, insanlardır. Türk kültüründe
aile, ‘ev’ kavramının ayrılmaz bir parçası sayılmaktadır. Türkçede ‘aile kurmak’
kavramı, aile ile sıkı bir bağlantısı olan ‘ev’ kavramının paradigması içerisine
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girer. Bu durum, dilin söz varlığına da yansımıştır. Şöyle ki, evlenmek, evli,
evlilik, evermek sözcükleri doğrudan “bir aile kurmuş olma, izdivaç” anlamına
gelmektedir. “Dünya evine girmek” deyimi ile de evlenmek kastedilmektedir.
Prof Dr. İ. Kafesoğlu da bu duruma işaret ederek açıklamalarda bulunmuştur:
“Türkçede izdivaç için kullanılan ‘evlenme’ veya ‘evlendirme’ tabirleri, evlenen
erkek veya kızın baba ocağından ayrılarak ayrı bir ev (aile) meydana getirdiğinin
ifadesidir. Umumiyetle, bilindiği gibi, dıştan evlenme (exogamie)’nin esas
olduğu ve ‘sulta (zor, cebir)’ya değil, ‘velâyet (dost, yardımcı)’e dayanan baba
hukuku’nun geçerli bulunduğu Türk ailesinde evlenen oğullar, hisselerini alıp
yeni aile kurmak üzere çıkarlar, baba evi ise en küçük oğla kalırı (Kafesoğlu,
1995: 216).
Rusçada ‘aile kurmak’, ‘ailesi olmak’ kavramı evle değil, kişilerle bağlıdır.
Eğer bir erkeğin evlenmesi söz konusu olursa jenit’sya (erkeğin eş sahibi olması),
bayanın evlenmesi belirtilirse vıyti zamuj (kocaya varmak) ifadesi kullanılır.
Evli bir erkek jenatıy (karısı olan), evli bir bayan ise zamujnyaya (kocası
olan) sözcükleri ile tanıtılır. Bu durum, eski geleneklerin dile yansıması gibi
değerlendirilebilir.
‘Ev’ sözcüğünün ‘aile’ anlamında kullanıldığı örneklere bakalım:
O zamana kadar kendisini misafir gibi gördüğü ev, birdenbire onun oluvermişti
(Tanpınar, Huzur).
Ben bu eve ve hepimizin başına bir felaketin, babamın ölümünden daha büyük
bir felaketin yaklaştığını seziyorum (Safa, Yalnızız).
Bu hâlde, ola ki evlerine keder düşüre, seviyi tez zedeleye; doğacakları gaile
yapa (Buğra, Osmancık).
‘Ev’in dostu olmak, aileye çok yakın olma, samimiyet anlamına gelmektedir:
Mümtaz senelerdir evinin devamlı dostlarındandı. Vakıa henüz onu salondaki
divanda yatmağa razı edememişti ama gene evdendi (Tanpınar, Huzur).
‘Ev’in yıkılması, ailenin dağılması anlamını taşımaktadır:
Bu evin yıkılmamasını istiyorsan doğru söyle, Emine, dinin, imanın hakkı
için söyle (Safa, Yalnızız).
Rus kültüründe de ‘ev’in yıkılması ve kurulması, aile ile ilgilidir (Maslova,
2006: 263-264).
Türkçede ‘ev’ kavramının diğer, sözlüklere pek yansımamış olan anlamlarını
da gözden geçirelim.
‘Ev’, ailenin yaşamını düzenleyen bir merkezdir; ‘ev’, bir düzendir. Örn.:
Ayrı evi olmanın hakiki mânası, ayrı vazifelerin, ayrı hazların, ayrı ızdırapların
da bulunması demekti (Tanpınar, Huzur).
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Çığırından çıktı bu ev. Dünya çığırından çıktı (Safa, Yalnızız).
Kayı kızı için er nedir, ev nedir öğrenir; çünkü gönül öğrenmeyi kolaylar
(Buğra, Osmancık).
‘Ev’, ailedeki ortamı simgeleyebilir:
Vallahi çıldıracaktım. Ben bu evin havasında bir ağırlık duyuyorum Besim
(Safa, Yalnızız).
Fakat çocuğunu çok sevmesine rağmen ev, Fahir’i daima sıkmış, karısını
sessiz, yumuşak ve kendi âlemine gömülmüş hayatını daima yadırgamıştı
(Tanpınar, Huzur).
Ben bu evde boğuluyorum, dedi (Safa, Yalnızız).
Selmin’in eski nişanlısı için bu evin bütün havası, teneffüs edilmez derecede
ağırdı (Safa, Yalnızız).
‘Ev’, bazen insanların yuvası, bazen de onu toplumdan (dolayısıyla dış
etkenlerden) ayıran bir adadır:
Sermet Bey, gözünü köşkten alamıyordu… Yirmi senedir, çoluğa çocuğa
kavuşalıdan beri, hep böyle bir yuva tahayyül ederdi (Seyfettin, Perili Köşk).
Süleymaniye’nin minimini evi, o da burası gibi saadet sükûnu içinde değil
miydi? Halbuki o bütün emellerinin şematet ve tırakasını getirmiş, o sükûnun
içine atarak bu saadet yuvasını bir fırtınanın velvelesine boğmuştu (Uşaklıgil,
Mai ve Siyah).
Ayrıca,bu kira hikâyesi, bu iç içe yaşayan insanların hayatında, Mümtaz’a
göre İhsan Bey Adasında bir yığın latifeye vesile olurdu (Tanpınar, Huzur).
‘Ev’in insanlarla olan bağları o kadar sıkı olarak görülür ki, ‘ev’ canlı
sayılabilir. Örn.:
Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir: Evimizin bütün ruhu, kederleri ve neşesi
orada görünür, her günün hâdiseleri tavana, duvarlara, döşemeye bir leke, bir
çizgi, bir buruşuk ve bazen de ancak bizim görebileceğimiz gizli bir işaret ilâve
eder (Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu).
Evin içi ve dışı susuyordu (Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu).
Baba evi, baba ocağı, ‘ev’ kavramının saygın düşüncelerindendir. İnsanın
bütün hayat yollarının kesiştiği noktadır. Baba evi, bir anlamda insanın ilk
evrenidir. Onun bütün anılarını, fikirlerini, hayallerini kendinde birleştirir.
Olumlu yaşantılar, genel olarak baba evi ile bağlı olur. ‘Ev’ fiziksel olarak değil,
sosyal ve tarihsel olarak yaşamın canlı bir nesnesi gibi düşünülür. Örn.:
Bu evden kopmak bana kendimden ayrılmak gibi geliyor (Safa, Yalnızız).
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Fakat evlenirsem de böyle olmayacak mı? Değil, değil… O zaman bu evle
benim aramdaki karşılıklı his bağları kopmayacak (Safa, Yalnızız).
Bazen "ülke"-‘ev’ aktarması yapılabilir. Vatan, orada yaşayan insanların evidir.
Türkçedeki ‘ev halkı’ ifadesi belki de bu aktarmadan kaynaklanmış olabilir:
Böyle, ev halkından birinin şerefi üzerine hiç konuşulmamıştı (Safa, Yalnızız).
Hasta bile, humma ve sancılar içinde buna şaşıyordu. Çünkü ev halkı,
kiracılarının biricik vasfının, görünmemek, gizlenmek, aranmazsa, hatta arandığı
zamanlarda bile mümkün mertebe geç ve güç meydana çıkmak olduğunu bilirlerdi
(Tanpınar, Huzur).
Türkçede ‘ev- hayat’, ‘hayat-ev’ karşılaştırması görülebilir. Aynı zamanda
‘evin hayatı’nın söz konusu olması da mümkündür:
Kapının önünde kalmıyoruz ki, evin içine giriyoruz, ona sahip oluyoruz,
benimsiyoruz, benimdir, diyoruz, istiyoruz, memnun oluyoruz. Gidenin arkasından
ağlıyor, gitme! Diye eteklerine yapışıyoruz. Hiçbir şeyi kendimizden ayırmıyoruz
(Tanpınar, Huzur).
Evinin hayatını, gününü bu iyi niyet idare ederdi (Tanpınar, Huzur).
Mümtaz, Şehzadebaşı’ndaki evin hayatına epeyce güç alışmıştı (Tanpınar,
Huzur).
‘Ev’ sözcüğü, Türkçede aktarmalı olarak da kullanılabilir:
Ayrı ayrı evlerde yaşıyordu. Aşkın ve vazifenin evlerinde yaşıyordu. Birinden
öbürüne geçtiği zaman az çok kendi de değişiyordu (Tanpınar, Huzur).
Rusların ‘ev’le ilgili kavramsal düşüncelerini V. A. Maslova şöyle
aktarmaktadır: İnsanlar, “hafıza ‘bodrum’undan bazı bilgiler çıkarır, hizmet
‘merdivenleri’ ile yukarıya doğru tırmanırlar. Başları ‘duvar’a çarpar, ‘tavan’
yaparlar, ‘çatı’ altına toplanırlar (Maslova, 2006: 262-263).
Rusçada görülen birçok atasözü, ‘ev’ kavramını dile aktarmaktadır:
V gostyah horoşo, a doma luçşe (Misafirlik iyidir ama, evde olmak daha iyidir)
Doma i stenı pomogayut (Evde duvarlar bile yardımcı olur.)
Doma i soloma syedoma (Evde saman bile yenilir.), vs.
Atasözlerine genel bir şekilde baktığımızda, Ruslar için ‘ev’in temel olarak
koruyucu niteliğinin öne çıktığını görmekteyiz. Burada ‘ev’, insanı tehlikelerle
dolu olan dış dünyadan koruyan güvenli, onun kendisine ait olan bir alandır.
Türkçe ‘ev’le ilgili atasözlerinde böyle bir durum pek gözlemlenmemektedir.
Rus edebiyatına da ‘ev’, çeşitli yönleriyle konu edilmiştir. İ. Turgenev’in
“Dvoryanskoye Gnezdo” (Asilzade Yuvası), A. Puşkin’in “Domik v Kolomne”
(Kolomna’daki Küçük Ev), A. Çehov’un “Dom s Mezoninom” (Asma Katlı
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Ev), A. Tvardovskiy’nin “Dom u Dorogi” (Yol Kenarındaki Ev), F. Abramov’un
“Dom” (Ev) eserlerinde ‘ev’ bir sembol olarak alınmış ve bu eserlerin temeline
yerleştirilmiştir. A. Puşkin, L. Tolstoy gibi yazarlar, eserlerinde ‘ev’in yüceliğinden
bahsetmişlerdir, N. Ostrovskiy’nin “Groza” (Fırtına), N. Gogol’ün “Mertvıye
Duşi” (Ölü Canlar) gibi eserlerinde ise bir evin yıkılışı, aile yuvasının dağıtılması
anlatılmaktadır. A. Tarkovskiy’nin, A. Ahmatova’nın, N. Gumilev’in şiirlerinde
de ‘ev’ teması sunulmaktadır (örn.: A. Ahmatova: Ya pyu za razorennıy domYıkılmış evin şerefine içiyorum; N. Gumilev: Po stenam opustelogo doma…Boş kalmış evin duvarlarında…; A. Tarkovskiy: Jivite v dome i ne ruhnet domEvde yaşayın ve o ev çökmez, vs.).
Rus edebiyatında ‘ev’ konusuyla ilgili M. Tsvetayeva’nın görüşleri özellikle
ilgi çekicidir. Bu, ayrıca bir çalışmada ele alınmıştır (bkz.: Datskeviç, Gasparov,
1992: 116-130). M. Tsvetayeva’nın şiirlerinde yersel ve göksel ev birbirinden
ayrılmaktadır. Mezar da şaire göre bir evdir, hem de ebedi bir ev. Şair, bu kavramla
kendi iç dünyasını da nitlemektedir.
‘Ev’in sadece kendisi değil, ayrı ayrı parçaları da insan bilincinde önemli
bir yer tutar. Evin duvarı, çatısı, eşiği, kapısı doğrudan anlamlarının yanı sıra
kazandıkları yeni anlamlarla da dilde işlevlerini sürdürmektedirler:
Senin Osmancığı ve Ertuğrul Beğ Gazi ocağını böyle sevmen, sözümüzü
kolaylaştıracaktır, çabuklaştıracaktır (Buğra, Osmancık).
Bazen en umulmadık yerde bir kapı açılır (Tanpınar, Huzur).
Fakat doktor kendi açtığı kapıdan geçmeye cesaret etmemiş gibi sözü çevirdi
(Tanpınar, Huzur).
Erenler, yanlış kapı çalıyorsun, demişti (Tanpınar, Huzur).
Gözle kulak onca birer yalan kovuğuydu. Yalanlar hep bize bu dört kapıdan
girerdi (Seyfettin, Perili Köşk).
Fakat Meral, en küçük projelerini bile, kapı yapmadan babasına bile açmazdı
(Safa, Yalnızız).
Daha onyedi yaşında Mümtaz kendisini bir eşiğin önünde, onu geçmek için
huzur buluyordu (Tanpınar, Huzur).
Fakat, bunu yapar yapmaz büyülü bir eşik atlamış gibi kendisini öbür tarafta,
eski dünyasında, içindeki iyilik hazinesiyle zengin buluyor (Tanpınar, Huzur).
Osman Beğ, artık, neyi ile baş başadır. Kararın eşiğindedir (Buğra,
Osmancık).
Ekecek birkaç dönüm yer, barınılacak bir çatı arıyordu (Seyfettin, Perili
Köşk).
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Kılıçlar önünde bir duvardı ve kuşatmaya çalışıyorlardı Osman Beği (Buğra,
Osmancık).
Hayatla ölümün arasındaki dehlizde o kadar ilerlemişti ki geriye dönmesi
güçtü (Tanpınar, Huzur).
‘Ev’ sözcüğü, taşıdığı yan anlamlarla birçok deyimde de yer almaktadır.
Örneğin:
Ev açmak: 1. Ayrı bir eve yerleşmek, ayrı bir eve geçmek; 2. Evlenmek;
Ev adamı: Evine bağlı erkek;
Ev bark: 1. Ev, mülk; 2. Aile, çoluk çocuk;
Ev bozmak: Ayrılmak (karı koca) veya ayrılmasına sebep olmak;
Ev yıkmak: Karı kocayı birbirinden ayırmak;
Evde kalmak: (kız için) Evlenme çağı geçmiş olmak;
Evi sırtında: Evi yurdu olmadan herhangi bir yerde yaşayan;
Evin direği: Ailenin en önemli kişisi;
Evlerden ırak:Ölüm veya kötü bir durumdan söz edilirken dinleyenlerin aynı
durumla karşılaşmamalarını dilemek için söylenir;
Evlere şenlik: Beğenilmeyen, olumsuz karşılanan bir durum, bir davranış
karşısında alay yollu söylenir, vs. (bkz.: Türkçe Sözlük I, 1988: 477-478).
Türkçede genellikle iyi anlamlarıyla gördüğümüz ‘ev’e ev işletmek (genel ev
sahibi olmak) deyiminde olumsuz bir renk katılmıştır.
Bu sözcüğün ifade ettiği kavram alanı ister Türkçede, isterse de Rusçada
zaman içerisinde genişlemiş ve çeşitli sosyal ilişkileri de içine almıştır.
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО НА УРДУ В СИСТЕМЕ
ЯЗЫКОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
HALMURZAYEV, Taşmirza/ХАЛМУРЗАЕВ, Ташмирза
ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN/УЗБЕКИСТАН
Иноязычные заимствования, которые, как правило, являются следствием
контактов, между различными языками носили и носят универсальный
характер.
В современном, быстро меняющемся мире, где идея глобализации или
“глобальной деревни” все более укрепляет свои позиции, этот процесс
находит свое отражение также и в языках, которые, как известно, являются
хранилищем национального самосознания и национальной культуры. И
здесь, на лидирующую роль в мировом масштабе, все увереннее претендует
английский язык в его американском варианте.
Конечно, степень воздействия английского на другие языки может
сильно различаться в зависимости от тех или иных условий, где важную,
определяющую роль, играют исторические и социальные условия
функционирования английского в конкретной стране, а также такие
экстралингвистические факторы, как языковая ситуация и языковая
политика государства.
Урду, признанный национальным и официальным языком 160
миллионного населения Пакистана и весьма широко распространенный в
Индии и ряде других стран, подвержен интенсивному влиянию английского
языка, о чем свидетельствуют языковые факты, которые собирались из самых
различных источников на урду на протяжении многих лет. О масштабном
влиянии английского языка на урду, может служить хотя бы такой факт,
что сегодня уже довольно трудно понимать язык урду, в особенности
его разговорную форму, если человек не владеет английским, хотя бы на
школьном уровне.
Причина такой экспансии английского языка на урду имеет свою
длительную историю.
Колонизация Великобританией региона Южной Азии, начатая в 18 в. и
продолжавшаяся в течение двух веков - вплоть до августа 1947 г., оказала
огромное влияние на судьбы народов этого субконтинента. Одним из
наследий, оставленных англичанами здесь явился английский язык.
Языковая политика Англии в Индии была разработана лордом
Т.Б. Макколем, которая в 1835 г., получила статус закона. Согласно
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этому документу официальным языком колониальной администрации,
образования, особенно на её высших ступенях и ряда других сфер, вводился
английский. Это способствовало тому, что ко времени провозглашения
Индией и Пакистаном независимости в 1947 г. английский занимал здесь
очень прочные, практически, незаменимые позиции во всех высших
структурах власти, юриспруденции и пр..
Это и явилось основным фактором того, что в конституциях обоих
государств официальным языком (наряду с хинди в Индии и урду в
Пакистане) до 1965 года провозглашался английский. Однако позже, эти
сроки неоднократно переносились. В настоящее время о дате перехода с
английского на местные языки: хинди - Индии и урду - Пакистане, в качестве
государственных или “национальных”, сколько-нибудь четкой позиции
нет ни в той, ни в другой стране. Позиции английского языка сегодня, по
сравнению с первыми постколониальными годами, еще более укрепились.
Сегодня английский в этих странах обладает и высоким фактическим
статусом. Он является основным языком в работе Центральных
(федеральных) и провинциальных институтов власти, судебных органов
высшего звена, в школьном и, особенно, высшем образовании. Основные
официальные, деловые, финансовые и иные документы осуществляются
на этом языке. Он занимает ведущие позиции в сфере науки, высоких
технологий, коммуникации, средствах массовой информации. В городах
резко возросло количество частных школ, где преподавание полностью
ведется на английском языке. В остальных школах, он включен в число
обязательных предметов, наряду с хинди (Индия) и урду (Пакистан).
Сегодня в этих странах, практически нет такой отрасли, где бы широко не
применялся английский язык. (На этом языке местными авторами создаются
и значительные художественные произведения).
Есть еще один важный момент, который также способствует сохранению
за английским языком прочных позиций. Это - наличие в обоих государствах
весьма влиятельных элитарных групп, состоящих из англоязычных
чиновников, которые не хотят терять свою монополию в высших и средних
эшелонах власти. Именно поэтому они энергично выступают за то, чтобы
сложившийся статус - кво в языковой иерархии этих стран оставался
неизменным.
В современном мире, пожалуй, трудно найти другие такие государства,
как Индия и Пакистан, в которых бы, в столь беспрецедентных масштабах
использовался английский язык, а местный занимал бы менее престижные
позиции, особенно в высших органах государственных структур. Поэтому
гражданами этих стран владение английским языком ясно осознается как
важнейшее условие для их успешной карьеры и будущего материального
благополучия.
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Такая языковая ситуация привела к массовому билингвизму в этих
странах: родной язык - английский, начало которому, как уже отмечалось,
было положено еще в середине 19 века. (Наряду с таким билингвизмом
широко отмечается и полилингвизм. Если родным языком школьника в
Индии является не хинди или в Пакистане не урду а иной язык, то такой
ученик, тогда бывает вынужден изучать уже не два, а три языка.
Отношение к английскому языку в обществе было не всегда одинаковым.
В период национально - освободительного движения в Индии и в первые
годы независимости, в отношении к английскому языку преобладал
негативный, эмоциональный подход, когда английский рассматривался
языком поработителей, колонизаторов. Поэтому националистические и
радикально настроенные круги этих стран выступали за немедленную
отмену английского и ввода вместо него местных, национальных языков.
Позже, становилось все более очевидным, что язык бывшей метрополии
еще и благо, который имеет определенные преимущества перед местными
языками. Прежде всего он являлся нейтральным, т.е. не был чьим-то
местным, родным языком, что бы давало определенные преимущества его
носителям перед другими языками. Он выполнял своего рода функцию
lingua franca, языка-посредника между различными нациями, населявшими
этот субконтинент. К тому же, английский являлся, несущим передовые
идеи, достижения, науку, технологию и облегчал в связи с этим контакты с
внешним миром. Поэтому в настоящее время отношение к английскому языку
характеризуется более широким и взвешенным подходом, лояльностью и
прагматизмом.
Учитывая то, какую огромную роль он играет в жизни Индии и
Пакистана, можно констатировать, что английский в этих странах в
настоящее время, фактически, выполняет функцию общегосударственного,
общенационального языка. Национальные же языки: хинди и урду пока
остаются на второстепенных позициях.
Потребность в номинации новых предметов, фактов или явлений,
связанных с научно-технической революцией, социально - политическими
и иными процессами, происходящими в обществе, в урду удовлетворяется
способами, широко применяемыми и в других языках. Это - создание
собственных лексических единиц, прямые заимствования из других языков
и переосмысление уже имеющихся в языке слов и словосочетаний.
Характер влияния английского языка на урду проявляется весьма
многопланово, что прослеживается на всех его уровнях. Прежде всего,
это прямые лексические заимствования, которые, как - бы лежат на
поверхности и поэтому могут быть легко выявлены. Это слова, различная
терминология, устойчивые словосочетания, аббревиатурные обозначения и
пр. Такие неологизмы могут быть разделены на две группы.
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Первая - это огромный пласт заимствований, несущих в себе новые
явления, идеи и пр., возникающие в различных областях человеческой
деятельности.
Вот лишь некоторые из этих сфер:
а) бизнес, рыночная экономика: маркетинг, инвестмент, бенкинг
(банковское дело), тендер (заявка), диу:ти: фри (беспошлинный магазин);
б) политика, дипломатия: ра:унд тейбл ка:нфренс (конференция
круглого стола), карфйу: (комендантский час), ма:ршал ло (военное
положение), са:мит (встреча на высшем уровне);
в) наука, техника: нйу:клеар текна:лоджи: (ядерная технология),
си:ди: (компакт диск), джет фа:й-тер (реактивный истребитель), и: мэйл
(электронная почта); ма:йкро сэрджери: (микрохирургия); га:йдид ми:за:ил
(управляемая ракета);
г) образование: бэчэлар аф а:ртс (бакалавр гуманитарных наук),
вайс-ча:нслар (ректор университета, вице-канцлер), варкшоп (семинар);
эджукейшан (образование), тйутор (репетитор); пи:эйч ди: (степень
доктора наук);
д) транспорт: вэн (микроавтобус), хэли:коптар (вертолет), бас (автобус);
вэган (вагон), спэйсшип (космический корабль), ка:р (автомобиль); треин
(ж.д. поезд); ойл тенкар (нефтеналивное судно);
е) средства массовой информации: мa:с меди:а; тели:ка:ст
(телепередача),
бродка:стинг
(радиовещание),
информейшан
текна:лоджии: (информационная технология).
Этот список еще можно дополнять и другими сферами, такими, как быт,
культура, спорт и т.п. Поскольку подобного рода неологизмы передают новые
понятия, отсутствовавшие в языке урду, их вхождение в язык и широкое
употребление имеет свою определенную мотивацию. Они заполняют собой
“пустые ниши” словаря урду и обогащают его выразительные возможности.
Вторая группа включает в себя такую английскую лексику, для которой
язык урду имеет свои эквиваленты, передающие практически те же понятия,
что и англицизмы. Поэтому заимствование таких единиц не имеет той
строгой обусловленности или мотивированности, которая присуща словам
первой группы. Количественно, таких слов, по сравнению со словами
первой группы, намного больше. Это разного рода термины, разговорная,
бытовая и иная лексика.
Вот некоторые примеры (вторым дается собственно урду слово):
истра:йк-харта:л (забастовка), прези:дент-садр (президент); чи:ф
министар-вази:ре-а:ла: (главный министр), эди:тар-на:шир (издатель),
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илекшан-интиха:ба:т (выборы), ва:йрас-джара:си:м (бактерия, микроб),
анкал-ча:ча: (дядя) и т.п.
В таких лексических парах английский вариант используется шире. Со
временем, в них появляются и стилистические различия, где слово урду
более тяготеет к литературному, письменному стилю, а в разговорном
варианте шире используется английская единица.
Некоторый пласт англицизмов в урду приходится на сокращенные словааббревиатуры, которые рядом лингвистов рассматриваются как “новый
тип слов”. (В нашей картотеке имеется более 800 таких единиц. Из них
более 80% приходится на англицизмы).
Часть из них - это прямые заимствования из английского (йу:ен оу ООН, нэто - НАТО, ти:ви: - телевидение, эм-эй - магистр гуманитарных
наук). Много подобных английских обозначений создается и в самой Индии
и Пакистане. Например, си:пи:а:й - (Communist party of India) - Компартия
Индии, пи:пи:пи: (Pakistan People’s Party) - Пакистанская народная партия).
Под влиянием английского стали создаваться и собственные аббревиатуры,
что пока больше ограничивается передачей названий различных партий,
инициалов, фамилий: a:p a:p пи: - Рам Раджйа Паришад - (название
партии); зэд э бхутто - Зульфикар Али Бхутто).
Тесное контактирование английского и урду, массовый билингвизм
сделали весьма продуктивным еще один источник пополнения и развития
лексической системы урду, который не столь очевиден, как первый тип. Это
- калькирование.
Калькирование - этот “особый тип заимствования” является сейчас одним
самых продуктивных способов обогащения выразительных средств языка
урду. Основным, исходным материалом здесь также выступает английский
язык, а массовый урду-английский билингвизм опять же облегчает этот
процесс. Отмечается несколько разновидностей калек.
Среди лексических калек выделяются словообразовательные и
семантические типы.
Первый, когда идет дословный перевод и поморфемное копирование
английского оригинала. Термин сo existence (сосуществование) стал в урду
хамвуджу:дият или бака:э-ба:хами:; self made (самодельный) - ху:д са:хта;
intercontinental (межконтинентальный) - бейнул-барре-а:зми.
Второй тип, когда собственное слово, термин под влиянием
английского получает новое значение т.е. здесь происходит семантическое
калькирование. Примеры: ранге ха:тхон - пойманный с поличным, на
месте преступления (досл. с окрашенными руками), что является калькой
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с анг. red handed. За выражением найа: ху:н - молодежь (досл. новая кровь)
стоит анг. new blood.
Под влиянием английского to lift слово урду утха:на: - поднять расширил
свою семантику как отменить, упразднить (карфйу: утха:на: - отменить
комендантский час; садр ра:дж утха:на: - упразднить президентское
правление).
Калькируются и отдельные английские синтаксические конструкции,
что не совсем соответствует нормам, принятым в урду. Это можно
проиллюстрировать следующими примерами.
Выражения начать забастовку, бастовать и прекратить забастовку
в английском языке предаются соответственно, как to go on strike, to call
off a strike. В урду они получили чисто формальный, дословный перевод:
мула:зими:н харта:л пар джа:енге - служащие будут бастовать (досл.
пойдут на забастовку); хартал ва:пас лене ка: эла:н - объявление о
прекращении забастовки (досл. взять обратно).
В урду отмечается и еще одна разновидность калек.
Это - фразеологические кальки, когда по модели английского оборота
путем его дословного перевода, в урду создается новое выражение. Под
влиянием английского to shed crocodile tears в урду появилось магармачх ке
а:нсу: баха:на: - проливать крокодиловы слезы.
За такими неологизмами как умми:д ки: киран - луч надежды или река:рд
торна: - побить рекорд стоят английские a ray of hope и to break the record.
Обычно, английская лексика во множественном числе (прямом и
косвенном падежах) подчиняется собственным правилам языка урду
(фекалтийа:н - факультеты; басе:н - автобусы, компанийонмен - в
компаниях).
Однако в последние четверть века, опять же из-за сильного натиска
английского, здесь стала отмечаться совершенно новая тенденция. Такие
англицизмы в урду стали употребляться в неизменном виде, т.е. сохраняя
собственные показатели множественного числа s или z. Например,
сосайетиз - общества, тичерз - учителя; стйу:дентc -студенты, ба:ксарз
ко - боксерам. В настоящее время подобные примеры становятся нормой, о
чем свидетельствуют материалы публикаций различных государственных
органов, занимающихся вопросами нормирования языка урду.
Как правило, английские заимствования в урду подчиняются
грамматическим нормам принимающего языка, участвуют в новых
словообразовательных процессах, приобретают такую несвойственную
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английскому языку категорию, как категорию рода и пр. Они широко
используются, например, при создании новых изафетных сочетаний.
О полной адаптации в урду английских заимствований можно видеть из
следующих примеров: мембара:н-э-па:рли:мент - члены парламента; вази:рэ-ди:фенс - министр обороны. В первом, оба английских слова соединены
между собой персидской изафетной конструкцией, где английское слово
употреблено во множественном числе, согласно персидской грамматики мембра:н. Во втором примере участвуют элементы трех языков: арабский
- (вази:р, персидский элемент - (э) и английское слово ди:фенс).
Основная масса англицизмов в урду приходится на существительные
и прилагательные. Последние заимствуются в готовом виде: - кла:сикал классический, этамик - атомный, йу:ропи:ен - европейский или принимают
собственные окончания урду: кла:сики:, йу:ропи:, этали:, что отмечается
намного чаще.
В последнее время в урду широкое распространение получают еще две
группы слов.
Первая, это, так называемые, адъективированные причастия прошедшего
времени английского языка, которые входят в урду как прилагательные:
трейнд (анг. trained)-подготовленный, обученный; ри:зарвд (анг. reserved) заказанный; ри: тра:йерд (анг.retired) - отставной; уволенный в запас.
Вторая, это герундий, одна из неличных форм глагола английского языка,
которому в русском языке нет адекватного соответствия. В урду такие слова
выполняют две функции.
В зависимости от контекста они могут обозначать: имена существительные
женского рода или выступать как прилагательные в функции определения:
ти:чинг - обучение, но, ти:чи:нг иста:ф - преподаватели (досл. обучающий
штат); трэйдинг - торговля, но, трэйдинг па:ртнер - торговый партнер.
Языковые контакты всегда являлись важным инструментом развития
языков. Однако в век всеобщей глобализации их роль в этом процессе
необычайно вырастает, что можно наглядно прослеживается на примере
языка урду Индии и Пакистана.
Невиданный по своим масштабам натиск английского языка на урду
оказывает огромное влияние на всю его структуру. Базовый словарь его,
в основном состоящий из собственно индийской и арабско-персидской
лексики, теперь, в результате новых языковых процессов, отмечающихся
в его словарном составе интенсивно растет доля английского источника
(прямые и косвенные заимствования, кальки, словообразовательные
механизмы, аббревиатурные обозначения и пр.).

748

Новообразования, как правило, проходят несколько этапов. Это устная
речь, средства массовой информации (особенно пресса), различные жанры,
стили и пр. Если часть таких заимствований, уже может быть отнесена
к категории полностью освоенных, прошедших определенный этап
нормирования, то о других неологизмах этого говорить еще рано.
Новые языковые факты и происходящие в урду интенсивные процессы
позволяют констатировать, что в настоящее время английский для урду
становится доминирующим языком - донором, основным источником для
дальнейшего обогащения и развития его словарного запаса.
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TÜRKÇENİN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI
HENGİRMEN, Mehmet
TÜRKİYE/ TУРЦИЯ
ÖZET
Dil, duygu ve düşüncelerimizi yansıtır. Bu nedenle ana dil eğitimi bir düşünce
ve kişilik eğitimidir. Türkiye’de ana dil eğitimi son derece yetersizdir. Millî Eğitim
Bakanlığı’nın ana dil eğitimi konusundaki son uygulamaları da başarısızlıkla
sonuçlanmıştır.
Türkçenin eğitimi ve öğretimi şu dört alanda yeniden ele alınmalıdır:
1. Ana dil eğitimi ve kişilik gelişimi.
2. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklara Türkçe’nin öğretimi.
3. Türk Dünyası’ndaki Türklere Türkçe’nin öğretimi.
4. Yabancılara Türkçenin öğretimi.
Anahtar Kelimeler: Dil, kültür, millet, özgürlük.
--Yüzyıllardan beri insanlar birbirleriyle sürekli olarak savaşmaktadır. Bu
savaşlar sonucunda pek çok ülke tarih sahnesinden silinip gitmiş, dilleri ve
kültürleri yok olup unutulmuştur. Bir zamanlar Anadolu’da yaşayan Hititler,
Lidyalılar, Frigyalılar, Karyalılar bunlara örnek olarak verilebilir. Oysa Türkler
yüzlerce yıldan bu yana tarih sahnesinde daima var olmuş, pek çok büyük devlet
ve imparatorluklar kurmuşlardır. Türkçe de bu büyük devletler ve imparatorluklar
sayesinde dünyanın en yaygın dillerinden biri olmuştur.
Yeryüzündeki bütün diller birbirlerinden sözcük alışverişi yapmıştır. Bu
nedenle dünyada yabancı sözcüklerden arınmış saf bir dil yoktur. Ancak yabancı
sözcüklerin fazlalığı bir dili kirletir, işleniş düzenini bozar ve iletişimde sorunlar
yaratır. Türkçe de günümüzde böyle bir sorunla karşı karşıyadır. Dilimiz
her geçen gün biraz daha kirlenmekte ve yabancı dillerin boyunduruğu altına
girmektedir. Bu durum o kadar vahim bir hâl almıştır ki 2007 yılında Büyük
Millet Meclisinde Türkçeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarabilmek için
bir komisyon dahi kurulmuştur. Ancak erken seçim nedeniyle bu komisyon
çalışmalarını tamamlayamamıştır.
Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak meclisin değil, bilim
adamlarının ve her şeyden önce Türk Dil Kurumu’nun işidir. Ancak bu konuda
mevcut siyasi desteğin bulunması sorunların çözümü için son derece gerekli ve
değerlidir.
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Türkçe, daha önceleri de buna benzer sorunlarla karşılaşmış ama bu sorunları
atlatmıştır. Günümüzdeki soruna çözüm ararken de Türkçenin öz geçmişine
kısaca göz atmakta yarar vardır.
Türkçenin Özgeçmişi
Türkçe dünyadaki en eski ve köklü dillerden biridir. Prof.Dr. Osman Nedim
Tuna, Türkçenin öz geçmişinin Sümerlere kadar uzandığını belirtmiştir. Osman
Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı
Meselesi adlı kitabında Türkçeden Sümerceye yaklaşık 312 sözcüğün geçtiğini
tespit etmiştir. Bu durumda Türkçenin yaşı yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar
uzanmaktadır.
Türkçenin ilk yazılı belgeleri Orhun ve Yenisey anıtlarıdır. Bu anıtlar
günümüzden yaklaşık 1300 yıl önce yazılmıştır. Dünyada yazılı belgeleri 1300 yıl
öncesine kadar uzanan dil çok azdır. Türkçenin en görkemli dönemi 11.yüzyıldır.
Bu dönemde Türkçe, Karahanlıların devlet diliydi. Kâşgarlı Mahmut 1072
tarihinde Araplara Türkçe öğretmek için yazdığı Divan-ı Lügat’it-Türk adlı
kitabında Araplara şöyle demektedir:
Tanrı, Türkleri yeryüzüne ilbey kıldı. Dünya uluslarının yönetim yollarını
onların ellerine verdi. Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iş olur.
Ancak bir süre sonra İslamiyetin etkisi ile Arapça ve Farsçadan Türkçeye
yabancı sözcükler girmeye başladı. Türkçe okuyup yazanların sayısı azaldı. 12.
yüzyılda yaşayan Hoca Ahmet Yesevi bu durumdan rahatsızlığını bir şiirinde
şöyle dile getirir:
Sevmiyor âlimler
Sizin Türkçe dilini.
Ariferden dinlesen
Açar gönül ilini.
Ayet, hadis anlamı
Türkçe olsa anlarlar,
Anlamını bilenler
Başı eğip uyarlar.
Miskin kul Hoca Ahmet,
Yedi atana rahmet
Fars dilini bilir de
Sevip söyler Türkçeyi.
13. yüzyılda yaşayan Âşık Paşa da Türkçenin ikinci planda kalması, Arapça
ve Farsçanın daha çok rağbet görmesinden rahatsızlık duymuş ve duygularını şu
dizlerle dile getirmiştir:
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Türk diline kimse bakmaz idi,
Türklere her giz, gönül akmaz idi.
Türk dahi bilmez idi bu dilleri,
İnce yolu, ol ulu menzilleri.
Aynı yüzyılda yaşayan Karamanoğlu Mehmet Bey de Türkçenin Arapça ve
Farsçanın egemenliğinden kurtulup bağımsızlığına kavuşması için çok uğraşmış
ve ünlü fermanını yayımlamıştır:
Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, barigâhta, mecliste, meydanda
Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. (13 Mayıs 1277)
Ancak bu ferman yayınlandıktan üç yıl sonra Karamanoğlu Mehmet Bey
yaşamını yitirmiştir. Böylece Türkçe büyük koruyucularından birini kaybetmiştir.
15. yüzyıla geldiğimizde Türkçenin yine horlandığını, Arapça ve Farsçanın
göklere çıkarıldığını görüyoruz. Bu dönemde yaşayan Mesihî adlı bir divan şairi
bu konu hakkındaki duygularını şöyle dile getirmiştir:
Mesihî gökten insen sana yer yok
Yürü var gel, Arap’tan ya Acem’den.
Türkiye Türkçesi'nin Doğuşu
Yabancı dillerin Türkçe üzerindeki büyük etkisi 1911 yılına kadar sürmüştür.
1911 yılında başlayan Millî Edebiyat akımı ile Türkçenin yabancı dillerin
boyunduruğundan kurtulabilmesi için ciddi çalışmalar başlar. Ömer Seyfettin,
Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem gibi yazarlar 1912 yılında Selanik’te Genç
Kalemler dergisini çıkardılar. Ömer Seyfettin’in bu dergide çıkan Yeni Lisan adlı
makalesi, dildeki yeni oluşumun ilkelerini belirtmesi bakımından çok önemlidir:
Şimdi yeni bir hayata, bir uyanış devresine giren Türklere yeni, doğal bir
lisan, kendi lisanları lâzımdır. Millî bir edebiyat vücuda getirmek için evvelâ
millî bir lisan ister. Eski lisan hastadır. Hastalıkları, içinde bulunan lüzumsuz
ve yabancı kurallardır. Evet, şimdiki lisanımızda Arabî ve Farisî kaideleriyle
yapılan çoğul kelimeler, isim ve sıfat tamlamaları yaşadıkça saf ve millî
addolunamaz. Bu lisanı kimse anlamaz çoğunluk yabancı kalır. Kitaplar satılmaz.
(....) Konuştuğumuz lisan, İstanbul Türkçesi en doğal bir lisandır. Klişe olmuş
terkiplerden başka lüzumsuz süsler asla konuşma dilimize girmez. Yazı lisanıyla
konuşma lisanını birleştirirsek edebiyatımızı ihya etmiş olacağız. Maharetimizi,
sanatımızı, zekâmızı yalnız beş on kişilik bir edip kümesi takdir etmeyecek.
Karşımızda anlayan, takdir eden, alkışlayan ve mükâfat veren bir çoğunluk
bulunacak. (...) Hareket zamanı artık gelmiş ve hatta geçmiştir. Maziye, düne,
zevke, alışkanlığa aldanarak maddî düşünmekten vazgeçmeliyiz. Düşünmeli ve
kesin kararımızı vermeliyiz. Lisanımızı böyle dağınık, meçhul, yetersiz bırakan
nedir? Bize geniş ve engin bir lisan lâzım, lâkin muntazam ve mazbut olmak
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şartıyla. Dünyanın en mükemmel, en basit, en sade ve doğal grameri olduğu
bütün lisan âlimlerince iddia ve beyan olunan Türkçe gramerimizi tanımalı, onun
üzerine kargaşa yaratan bir leke gibi düşen ecnebi kaideleri atmalıyız. Arabî ve
Farisî edatları asla kullanmamalıyız. Hele terkipleri mutlaka, mutlaka Türkçe
kaideleriyle yapmalıyız. O vakit, lüzumsuz olan bazı Arabî ve Farisî kelimelerin
kendi kendilerine savuştuklarını göreceksiniz.
Ziya Gökalp de Türkçülüğün Esasları adlı kitabının yarısını Türkçeye
ayırdı. Ziya Gökalp, bütün hayatı boyunca Türkçenin sadeleştirilmesi ve dilin
yabancı dillerin boyunduruğundan kurtulması için çalıştı.
Türkçenin gerçek özgürlük savaşı Atatürk döneminde başladı. 1928 yılında
Harf İnkılabı yapıldı ve 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu. Türk Dil
Kurumunun üç önemli amacı vardı:
1. Türkçeyi zenginleştirmek.
2. Türkçeyi sadeleştirmek.
3. Türkçeyi güzelleştirmek.
Bu üç amaca ulaşabilmek için Atatürk, Türk Dil Kurumunun toplantılarından
çoğuna katıldı. Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarabilmek
için yapılan bütün çalışmalara öncülük etti. Anadolu’da pek çok öğretmen
görevlendirdi. Bu sayede halk ağzından binlerce sözcük derlendi. Eski eserlerdeki
Türkçe sözcükler tarandı. Böylece derleme ve tarama sözlükleri hazırlandı.
Yabancı dille eğitim yapan okulların çoğu kapatıldı. Okul programlarından
Arapça ve Farsçanın öğretimi çıkarıldı. Okul kitaplarına Türkçe sözcük ve
terimler kondu. Basın dilinde sade Türkçe kullanılmasına özen gösterildi.
Türkçe Nasıl Kurtulur?
Günümüzde ise Türkçenin yeni bir kurtuluş ve bağımsızlık savaşına ihtiyacı
vardır. Bu savaş çok zorlu ve yorucu bir savaş değildir. Her türlü devlet desteği
sağlandığı için son derece kolay ve kısa sürede bitecek bir savaştır. Bu savaşı
kazanabilmek için tek çözüm yeni sözcük türetimidir. Günümüzde yabancı
dillerden binlerce sözcük hızla Türkçeye girmektedir. Ancak bunlara yeterli
karşılıklar bulunamamaktadır. CD, DVD, VCD, CD rom gibi sözcüklere
değil Türkçe karşılıklar bulmak, okunuşları ve yazılışları bile henüz bir karara
bağlanamamıştır. 2005 yılında çıkan Yazım Kılavuzunda ve Türkçe Sözlükte bu
sözcüklerin okunuş ve yazılışlarıyla ilgili tek bir cümle yoktur. Son zamanlarda
dilimize giren mortgage ise ayrı bir skandal konusu olmuştur. Türk Dil Kurumu
bu sözcüğe karşılık olarak tutsat sözcüğünü türetmiş ama bu sözcük basın ve
halk tarafından benimsenmemiştir. Çünkü mortgage sisteminde evi tutmak ya
da satmakla ilgili bir kavram yoktur. Evi alan bir kimse borcunu ölünceye kadar
aylık taksitlerle ödemektedir. Bu nedenle mortgage’in İngilizcedeki anlamı ölüm

753

kapısı anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu, tutsat sözcüğü yerine alöde
sözcüğünü türetseydi sanırım halk tarafından çok daha kolay benimsenebilirdi.
Günümüzde devletin Türkçenin özgürlük savaşına verdiği destek iyi
değerlendirilmeli ve acil çözüm yoluna gidilmelidir. Bize göre bu çözüm yolları
kısaca şöyle özetlenebilir:
1. Türkçenin yeni bir kavram sözlüğü hazırlanmalıdır. Atatürk döneminde her
kavrama bir sözcük bulmak hedeflenmiştir.
2. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi dillerle karşılaştırmalı
sözlükler hazırlanmalı ve Türkçede karşılığı olmayan kavramlar için hızla yeni
sözcükler türetilmelidir. Yabancı dillerde bu karşılaştırmalı çalışmalar yapılmadan
Türkçedeki kavram sayısının yeterli olup olmadığı konusundaki tartışmalar boş
söz olmaktan öteye gidemez.
3. Türk Dil Kurumu yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmaya çalışmış
ve bu konuda “Yabancı Kelimelere Karşılıklar” adlı bir kitap yayınlamıştır. Bu
kitapta ortalama bin sözcüğe karşılık bulunmuştur. Yabancı sözcüklere karşılık
olarak önerilen Türkçe sözcüklere şu örnekleri verebiliriz: vantilatör: estireç,
yelveren, gurme: tatbilir, hijyenik: sıhhi, stand-up komedyen: sözçatar, jakuzi:
sağlık havuzu, avans: öndelik, skeç: oyunca, idol: mini put, transparan:
içgösterir, paten: kaymalık, türbülans: hava burgacı, sit-com: durgül, durum
güldürüsü, podyum: çıkmalık, sauna: buharlı hamam, viraj: büküm, pedal:
ayakça.
Ancak türetilen bu yeni sözcüklerin çoğu tutmamıştır. Çünkü türetilen
sözcüklerin büyük bir çoğunluğu tek sözcük değil, tamlama şeklindedir.
Ayrıca yeterli sayıda bilim adamının, yazar ve sanatçıların görüşü alınmadan
yayınlanmıştır. Türetilen her sözcük hem dilbilimsel doğruluk hem de anlam ve
estetik yönünden test edilmeli sonra halkın zevkine sunulmalıdır. Kamuoyunun
desteğini almayan sözcükler ölü doğan çocuğa benzerler.
Sözcük Türetme Yarışması
1998 yılında TRT, “Türkçenin sorunları, çözümleri ve Türkçenin kullanımını
daha da güzelleştirmek için yapılması gerekenler” konulu bir sempozyum
düzenledi. Üç gün süren bu sempozyuma Türkiye’nin her tarafından en seçkin
bilim adamları katıldı. Fakat bu sempozyum sonunda Türkçenin zenginleşmesi
ve güzel konuşulması konusunda somut bir öneri ortaya konulmadı. Bunun
üzerine son oturumda söz isteyerek bazı önerilerde bulundum ve TRT’den sözcük
türetimi ile ilgili bir yarışma düzenlemesini istedim. Bu yarışmanın adının da
“Bir Yabancı Sözcük, Bir Türkçe Karşılık” olmasını teklif ettim. Türkçemizin
daha güzel konuşulmasını sağlamak için de radyo ve televizyonlarda görev yapan
bütün sunuculara TRT iş birliği ile Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde
güzel konuşma ve diksiyon dersleri verebileceğimizi belirttim. Projeyi
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ayrıntılarıyla açıklayınca TRT Eski Genel Müdürü Sayın Yücel Yener bu projeyi
büyük bir istekle kabul etti. Ancak o dönemdeki Türk Dil Kurumu yöneticileri bu
projeye aynı sıcak ilgiyi göstermedi. Bu proje hâlen güncelliğini korumaktadır.
Uygulandığı takdirde Türkçenin zenginleşmesine ve güzelleşmesine kesin çözüm
getirebilecek niteliktedir. Bu proje kısaca şöyledir:
Türk Dil Kurumunda bilim adamları, yazarlar ve basın mensuplarından oluşan
on kişilik bir sözcük türetme komisyonu kurulmalıdır. Sözcüğün doğru türetilmesi
kadar doğru kullanılması ve kullanımının yaygınlaştırılması da önemlidir.
Türetilen sözcükleri en çok kullanacak kişiler, yazarlar ve basın mensuplarıdır.
Bu nedenle türetilen sözcüklerden cümleler kurul tarafından denenmeli ve halkın
zevkine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu on kişilik grubun onayladığı
sözcük yine Türkiye’nin seçkin bilim adamları ve sanatçılarından oluşan otuz
kişilik bir kurula sunulmalıdır. Böylece kırk kişinin onayından geçen sözcük,
kamuoyuna duyurulmalı ve yasal bir düzenleme getirilerek yazılı ve görsel
basında, okullarda ve devlet kurumlarında kullanımı sağlanmalıdır. Ancak bu
proje Türkçeye girmiş, halkın malı olmuş, herkes tarafından kullanılan yabancı
sözcükler için değil; Türkçeye yeni girmekte olan sözcükler için geçerli olmalıdır.
Dil Gümrüğü
Gelişmiş ülkelerin çoğunda bir dil gümrüğü bulunmaktadır. Örneğin
Almanya’da yeni bir ürün piyasaya gireceği zaman ürünün adının Almancası
bulunmakta, satışa yeni bulunan Almanca ismiyle sunulmaktadır. Böylece bu
ürünü halk ilk kez Almanca adıyla tanımakta, ürünün geldiği ülkedeki adını
bilmemektedir. Bizde ise durum tam tersidir. Sözcük dilimize iyice yerleştikten
sonra karşılık bulunmaya çalışılmakta ve bu türetilen sözcüğün halkın zevkine
uygun olup olmadığı kontrol edilmeden kullanıma sunulmaktadır. Görsel ve yazılı
basın mensupları, okullar bu sözcüğü benimsemediği sürece türetilen sözcük bir
köşede unutulmaya itilmektedir.
Dil gümrüğünün sınır kapılarında bulunan gerçek gümrükle de yakın bir ilgisi
vardır. Pek çok ülke, Türkiye’ye milyarlarca dolarlık mal satmakta ancak ithal
edilen ürünlerin kullanım kılavuzlarında pek çok dile yer verildiği hâlde Türkçe
açıklamalara yer verilmemektedir. TBMM’nin mevcut desteğinden yararlanarak
isimleri Türkçe olmayan her türlü alet, cihaz, ürün ve malların Türkiye’de
satışı yasaklanmalıdır. Dünyanın her yerinde marka olmuş bazı ürünler bu
yasak kapsamının dışında yer alabilir. Burada kastedilen şey, marka isimleri
değil, kullanılan ürünlerin genel adıdır. Ayrıca şirket, frma, iş yeri isimlerinin
Türkçeleştirilmesi için bir uygulama başlatılmalı, bu konu hakkında yeni bir yasa
düzenlenmelidir.
Kısaca özetlemek gerekirse, türetilen Türkçe sözcük kırk kişilik seçkin bir
kurul tarafından değerlendirildikten sonra, bütün resmî ve özel kurumlarda
türetilen yeni sözcüğü kullanması konusunda yasal düzenlemeler getirilmelidir.
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Yabancı Dille Eğitim
Türkiye’nin en önemli eğitim sorunlarından biri de yabancı dil eğitimidir.
Atatürk, kendi döneminde yabancı dille eğitim yapan kurumların hepsini kapatmış
sadece birkaç tanesine ayrıcalık tanımıştır. Ne yazık ki günümüzde yabancı
dille eğitim bir moda hâline gelmiştir. Pek çok kolej ve üniversite yabancı dille
eğitim yapma yarışına girmiştir. Halk da bu yarışa canla başla katılmış, yabancı
dille eğitim bir ayrıcalık ve üstünlük simgesine dönüşmüştür. Yabancı dille
eğitim Cambridge, Oxford, Longman gibi büyük yayınevlerinin de işine gelmiş,
Türkiye’ye her yıl trilyonlarca lira değerinde İngilizce kitap satmış ve hâlen
satmaya devam etmektedirler. Öyleki yabancı dille eğitim yapan okullara giden
öğrencilerin İngilizce kitap setlerine verdikleri para ortalama 400-500 YTL’yi
bulmaktadır.
Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı kaliteli kitap üretimine önem vermiş ve
yabancı yayınevlerinin sömürüsünü engellemeye çalışmıştır. Ama işin asıl acı
yanı yabancı dil eğitiminden dolayı ana dilimizin ve millî kültürümüzün ikinci
plana itilmesidir. Bu durum Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu başta olmak üzere millî
bilinci olan tüm aydınlarımızı rahatsız etmiştir. Sayın Oktay Sinanoğlu yazdığı
Bye Bye Türkçe / Bir Nev-York Rüyası, Büyük Uyanış, Hedef Türkiye, Ne
Yapmalı? adlı kitaplarda yabancı dil eğitimi sonunda oluşan kültürel yozlaşmaya
dikkat çekmiş ve yetkilileri uyarmaya çalışmıştır. Ancak bugüne kadar en
ufak bir sonuç alınamadığı gibi yabancı dil öğrenme ve öğretme yarışı gittikçe
hızlanmıştır.
Yanlış anlaşılmaya engel olmak açısından burada bir şeyin altını çizmeyi
uygun buluyorum. Biz yabancı dilin öğrenilmemesi gerektiğini söylemiyoruz.
Dikkat edilmesi gereken asıl mesele yabancı dil eğitiminin bir amaç değil, bir
araç olduğu ve halk tarafından da böyle algılanması gerektiğidir. Türkçenin
özgürlük savaşının zaferle sonuçlandırabilmesi için ulus olarak bir seferberliğin
başlatılması, ana dil eğitiminin önemi konusunda bilinç oluşturulması
gerekmektedir. Yabancı dil eğitiminin ise bizi hedeferimize taşıyacak onlarca
araçtan sadece biri olduğu unutulmamalıdır.
Yabancı dil eğitiminin amaçları şöyle sıralanabilir:
1. Ticarî iletişim
2. Turistik iletişim
3. Askerî iletişim
4. Bilimsel iletişim
Ticaretle uğraşan, turizmle ilgilenen, askerî alanda görüşmeler yapan kişiler
belli bir düzeyde İngilizce bilmek zorundadırlar. Yabancı dilin asıl önemi
bilimsel alanda yapılan çalışmalarla ilgilidir. Dünyaya göz attığımızda bilime
önem veren ülkelerin kalkındığını, bilimde yetersiz olan ülkelerin ise geri
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kaldığını görürüz. Fizik, kimya, matematik, astronomi, biyoloji, tıp gibi pozitif
bilimlerde ve sosyal bilimlerde yapılan çalışmaları yakından takip etmek ve
bunları uygulamak ülke kalkınmasında büyük yararlar sağlamaktadır. Yabancı
dil bilmenin bu alandaki gerekliliği hiçbir şekilde inkâr edilemez. Ancak
bu durum Türk eğitim sisteminin amacının yabancı dil odaklı olmasını
kesinlikle gerektirmez. Başka bir deyişle yabancı dil öğreneceğiz diye kendi
ana dilimizi bir köşeye iterek kendi millî değerlerimizi yozlaştırmamız
son derece tehlikelidir. Japonlar bu konuya çok basit bir çözüm bulmuşlardır.
Bir çeviri bölümü kurarak dünyadaki bütün bilimsel gelişmeleri içeren bütün
yayınları günü gününe Japoncaya çevirip kendi ana dillerine aktarmaktadırlar.
Böylece ana dillerini en yeni bilgilerle zenginleştirmekte ve milyonlarca insanı
bilimdeki en son gelişmelerden haberdar etmektedirler. Bizim ülkemizde de ticari,
askerî, ekonomik ilişkiler için yabancı dille eğitim yapıp işi abartmaya gerek
yoktur. Yabancı dille eğitim yapmak yerine yabancı dil öğretimine önem
verilmelidir. Ayrıca öğrencilerimizin üzerinde bir baskı oluşturarak yabancı dil
öğrenmeyi bir paronayaya dönüştürmeden bu konu hâlledilmelidir. İyi ve doğru
bir yöntemle ilk ve orta öğretimde yeterli derecede ve kısa bir sürede yabancı
dil öğretimi mümkündür. Millî Eğitim Bakanlığı ilk öğretim dördüncü sınıftan
itibaren yabancı dil eğitimi dersleri koyarak bu konuda olumlu ve güzel bir adım
atmıştır. Gerçekte yabancı dil öğretiminde karşılaştığımız sorunlar yüzde yüz
yöntemdeki hatalardan kaynaklanmaktadır.
Yabancı dille eğitime son verilmesi, Türkçenin zenginleşmesi, gelişmesi
eskiden olduğu gibi bir dünya dili hâline gelmesi gereklidir.
Dünya Dili Olarak Türkçe
Dünyanın en büyük Türkologlarından biri olan Dr. Wilhelm Radloff, Türklerin
Kökleri, Dilleri ve Halk Edebiyatı adlı eserinde, Türkçenin 19.yüzyılda dünyadaki
en yaygın dil olduğunu belirtmiştir. Ancak günümüzde İngilizce büyük bir atak
yapmış ve tüm dünyada bilim ve iletişim dili hâline gelmiştir.
Almanların hazırladığı Deutsch Activ adlı kitapta yüz milyon insanın
Almanca konuştuğundan söz edilmekte ve Almancanın bir dünya dili olduğu
iddia edilmektedir. Oysa Türkçeyi yaklaşık olarak iki yüz milyon kişi konuştuğu
hâlde bir bilim ve iletişim dili olup olmadığı tartışma konusu yapılmaktadır.
Türkçe dünyada en çok konuşulan yedi dilden biridir. Dünyanın bu gerçeği kabul
edebilmesi için Türkçenin öğretimi ve eğitiminin yeni baştan ele alınması gerekir.
Bu yeni yaklaşımda Türkçenin eğitim ve öğretimi şu bölümlere ayrılabilir:
1. Türkçenin ana dil olarak eğitimi.
2. Türkçenin yabancı bir dil olarak eğitimi ve öğretimi.
3. Türkçenin Asya’daki soydaşlarımıza eğitimi ve öğretimi.
4. Türkçenin Avrupa’daki soydaşlarımıza eğitimi ve öğretimi.
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Ana Dil Olarak Türkçe
Günümüzde Türkçenin ana dil olarak eğitimi son derece başarısızdır.
1998 yılında Ankara Üniversitesi TÖMER’in yaptığı bir araştırmada 22
ülkedeki ana dil eğitimi incelenmiş, Türkiye bu ülkeler arasında en geride yer
almıştır. 2003 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bir atak yaparak ana dil eğitimini
daha iyi bir hâle getirmek istemiş; ders kitabı, çalışma kitabı, öğretmen kitabı olan
bir program hazırlamıştır. Ancak bu programın hazırlanışı çok aceleye geldiği
için başarılı olamamıştır. Oysa ana dil eğitimi bir düşünce eğitimidir. Çünkü
dil, düşünce ve duygularımızı yansıtır. Düşünce eğitimi de bir kişilik eğitimidir.
Öyleyse düşünen, kişilikli insanlar yetiştirmek istiyorsak her şeyden önce ana dil
eğitimine önem vermemiz gerekir.
Yabancı Dil Olarak Türkçe
Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi uzun yıllar ihmal edilmiştir. 1978
yılında Almanya’da bulunduğum sıralar yabancılara Türkçeyi öğretecek doğru
dürüst bir kitap ve yöntemin bulunmadığını gördüm. 1980 yılında anahtar
kitaplarıyla birlikte 36 kitaptan oluşan Türkçe Öğreniyoruz dizisini yazdım. Dili
öğretirken bir ulusun bütün düşünce ve kültür varlığını karşı tarafa aktarmak
mümkündür. Bu nedenle kültür merkezleri denince akla önce dil eğitimi
gelmektedir. Dil öğretimi sırasında ülkelerin tarihî, turistik yerlerinin tanıtımı
da yapılır. Ülke lehine siyasi, sosyal ve kültürel alanda kamuoyu oluşturulur.
Bu konunun önemini anlayan Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, Almanlar
ülkelerinin tanıtımı için kültür merkezlerinin yaygınlaşmasına büyük önem
verdiler. Pek çok ülkede kültür merkezleri açarak dillerini öğrettiler ve ülkeleri
lehine lobiler oluşturdular. Ben de bu amaçla 1984 yılında Ankara Üniversitesi
Rektörlüğüʼne TÖMER projesini sundum. Bu dönemde rektörlük projeyi
destekledi ve TÖMER’i kurduk.
Asya’daki Soydaşlarımıza Türkçenin Öğretimi
Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşmalarının ardından
Amerikalılar Barış Gönüllüleri Projesini Türk Dünyasına uyguladılar. Türk
Cumhuriyetlerinin her birine ortalama iki bin barış gönüllüsü yollayarak
İngilizcenin ve Hristiyanlığın yaygınlaşması için çalıştılar. Amerika’nın
yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa’da Türk Cumhuriyetlerinin en güzel
yerlerinde kültür merkezleri açtılar. Ankara Üniversitesi TÖMER de beş Türk
Cumhuriyetinde şubeler açtı. Ancak, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, TÖMER
fazla büyüyor gerekçesiyle Türk Cumhuriyeti'ndeki şubelerin tamamını kısa
bir süre sonra kapattı. Bu kapatma işlemi o kadar hızlı oldu ki TÖMER’e ait
televizyon, video ve bilgisayarları Türkiye’ye getirme fırsatı dahi bulamadık.
Oysa Türk Dünyasında Türkçe, ortak bilim ve iletişim dili hâline gelmeden, ortak
kültür varlığımız kanıtlanmadan Avrupadaki soydaşlarımıza Türkçenin Öğretimi
Türklük bilinci asla geliştirilemez.
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Avrupa’daki Soydaşlarımıza Türkçenin Öğretimi
Almanya’da yaşayan Türk çocukları da ana dillerini yitirme tehlikesi ile karşı
karşıyadır. Kırk yıldan beri yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek
için, bir program bile hazırlanamamıştır. Yirmi yıldan beri bu konuda yaptığımız
çalışmalar akıl almaz engellere takılmakta, gereksiz çıkar kavgaları yüzünden bir
türlü sonuca ulaşılamamaktadır.
Asya Türk Cumhuriyetlerinde görev yapacak öğretmenlerin dil, din ve tarih
eğitimini bir arada verecek düzeyde olmaları, Türkçe öğretiminin yanı sıra
Türklük bilincini de geliştirmeleri gerekmektedir. Aynı durum Avrupa için de
söz konusudur. Avrupa’nın değişik ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarımızın
çocuklarına da Türklük bilincinin aşılanmasında ve Avrupa’da Türkiye’yi en
güzel şekilde temsil eden gençlerin yetiştirilmesinde yarar vardır.
SONUÇ
Türkçenin özgürlüğüne kavuşabilmesi için yabancı dillerin boyunduruğundan
kurtulması gerekir. Bunun için de İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça
gibi dillerle karşılaştırmalı sözlükler hazırlanmalı, özellikle bilim ve teknoloji
alanındaki tüm kavramlara acilen Türkçe karşılıklar bulunmalıdır. Ana dil bilinci
geliştirilmeli, yabancı dille eğitime son, yabancı dil öğretimine önem verilmelidir.
Yabancı dil öğreniminin amaç değil, araç olduğu unutulmamalıdır. Türkçenin
yaygınlaşmasını sağlayabilmek için Asya Türk Cumhuriyetlerinde, Avrupa ve
Amerika’daki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe öğretimi için British
Council, Goethe Enstitüsü gibi kurumlar kurulmalıdır. Bu amaçla kurulan Ankara
Üniversitesi TÖMER, Gazi Üniversitesi TÖMER ve Ege Üniversitesi TÖMER
gibi kurumlar uluslararası düzeye gelememiştir. Çünkü bu kurumlar rektörlüğe
bağlı oldukları için her rektör döneminde değişik politikaları uygulanmış ve
istenen amaca ulaşamamıştır.
Biz bir dünya devleti olmak istiyorsak her şeyden önce dilimize, kültürümüze
sahip çıkmalıyız. Çünkü dil olmadan millet, millet olmadan da devlet olmaz.
Sözlerimi büyük Atatürk’ün 1930 yılında söylediği şu sözle bitirmek istiyorum.
“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması
millî hissin inkişafında başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir;
yeter ki bu dil, bilinçle işlensin.
Ülkesini, yüksek istiklalini kazanmasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı
diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
Bu kurtuluş yalnız ve ancak bizim gayretimizle olacaktır. Türkçenin özgürlük
savaşını ne kadar erken kazanırsak o kadar hızlı bir dünya devleti oluruz.
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Этнолингвистические исследования
в тюркологии
hisamitdinova, F. G./Хисамитдинова, Ф. Г.
R.F. BAŞKURDİSTAN/R.F. BASHKORTOSTAN /Р. Ф. БАШКОРТОСТАН
ABSTRACT
On Ethnolinguistic Research in Turkic Studies
Problems of interrelation of language and ethnicity, language and culture
have always stirred scholars’ mind. That is why the ethnolinguistic approach to
linguistic research has its own history. One can trace elements of an ethnolinguistic
study of language way back in works of antique authors and medieval scholars.
As an instance you may cite the XIth century Turkic lexicographer Mahmoud al
Kashgary’s dictionary ‘Divanu lughat-it-Türk’ where each gloss, proverb was
given with its linguistic and lexical provenance indicated.
Special treatises dealing with an analysis of interrelations between language,
ethnos and culture appeared in the XVIIIth - XIXth centuries. Those were works
by German scholars I. Herder and W. von Humboldt. Later on their ideas were
further carried on and developed by other researches, Turkologists including.
In this respect research conducted by scholars in the Russian Academy of
Sciences Institute for Linguistic studies is of much interest. Guided by E.Tenishev
and doing work over volume VI of the “Comparative-Historical Grammar of
Turkic Languages” they have analysed the cultural lexics of Turkic languages.
The lexical analysis empowered scholars to reconstruct a panorama of Proto
Turks’ spiritual and material culture. Interesting results have been achieved by
Kazakh, Yakut, Altaj, Khakas, Tatar and Chuvash linguists.
In particular. Kazakh ethnolinguists under Prof. A.Kajdarov’s guidance
succeeded in determining the Kazakh language’s spatial, colour, numerical and
mythological Weltbild on the basis of studying the word’s inner form, motivating
signs and reasons for a word’s motivation. They have had success in tracing
movement of thoughts, life values attitudes, the mental world, images and mental
notions of Ancient Kazakhs. A. Kajdarov’s 4 volume ethnolinguistic dictionary
named “The Kazakhs in the World of Mother Tongue” is now a classical
work in Turkic ethnolinguistics. Lagging somewhat behind but rapidly enough in
the last decades the most modern directions started to develop in Bashkir Turkic
studies. A survey of literary sources present demonstrates chiefly two directions
of ethnolinguistics to be developing in Bashkir linguistics.
The first one is associated with researching of images /Gestalt/ fixed in a
gloss in the mind of Native Bashkir speakers in relation to ethnic cultural
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traditions embedded therein. The second direction is linked to a description of
the surrounding world realia aided by a system of determinants differentiating
meaning and with a mythological determination thereof. Researches working in
that direction consider the language of culture to differ in its vividly expressed
selectivity. Realia identical from the viewpoint of everyday practice receive
in language various symbolic value. Say, glosses aqqosh ‘swan’, büre ‘wolf’,
miläsh ‘rowentree’ occupy a major place in Bashkirs’ system of cultural symbols,
while adjacent to the latter glosses, harygosh ‘magpie’, tölkö ‘fox’, sejä ‘cherry’
do not practically contain any mythological content since not each phenomenon,
object, person, action, plant, animal are marked mythologically and bear such
content. That is why researchers go in for primarily singling out an inventory of
meaningful elements from the language of Bashkir national culture. Here they
determine the sphere of each element’s functioning, that is to say scholars care for
all cases of that element’s national participation in this or that rite, a text or belief,
they interprete every item i.e. determine its function, semantics and symbolics.
Key Words: Kazakh, ethnolinguists. Turkie study
--Термин этнолингвистика в российском языкознании появляется в 70-х
гг. в работах известного слависта академика Н.И. Толстого. В начале
80-х гг. появились его статьи, посвященные теоретическим вопросам,
задачам и методам исследования этнолингвистики. По определению Н.И.
Толстого, этнолингвистика - это раздел или направление в языкознании,
ориентированное на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной
культуры, языка и менталитета, языка и народного творчества, языка и
мифологии.
Проблемы взаимоотношения языка и этноса, языка и культуры всегда
волновали ученых. Поэтому этнолингвистический подход к изучению
языка имеет свою историю. Еще в трудах античных авторов, средневековых
ученых можно заметить элементы этнолингвистического подхода к языку.
В качестве примера можно привести словарь «Дивану лугат-ит-тюрк»
великого тюркского лексикографа XI в. Махмуда Кашгари, в котором каждое
слово, стихотворение, поговорка даны с указанием языковой и этнической
принадлежности.
Специальные работы, посвященные анализу взаимоотношения языка,
этноса и культуры, появились лишь в XVIII-XIX в. Это были работы
немецких ученых И.Г. Гердера и В. Гумбольдта. Позднее их идеи были
подхвачены и развиты швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром, русскими
учеными А.А. Потебней, Ф.И. Буслаевым, А.Н. Афанасьевым и др. Однако
становление лингвистики как науки связано с именами американских
ученых Ф. Боаса, Э. Сэпира, Б. Уорфа и др., которые выдвинули известную
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в лингвистике гипотезу Сэпира-Уорфа. Суть гипотезы состоит в том, что
характер языка, наличие в нем тех или иных синтаксических и семантических
категорий предопределяет образ мышления и восприятия мира человеком,
говорящим и думающим на этом языке. Данная гипотеза, основанная на
понимании тесной и неразрывной связи языка и культуры, была подхвачена
и развита этнолингвистами многих стран. После этого этнолингвистические
исследования активизировались во многих странах, почти по всем
языковым семьям. Не осталось в стороне и тюркское языкознание. Наиболее
распространенными и традиционными для тюркологии являются:
а) изучение диалектов и говоров в связи с историей, культурой, бытом
их носителей;
б) изучение историй конкретного тюркского языка или группы языков в
тесной связи с историей этносов:
в) исследование традиционной хозяйственной, культурной терминологии,
терминов родства, обычаев и обрядов, ономастики и др.
В последние годы стали появляться работы по языковой картине мира,
этнокультурной лексике, этноязыковым ареалам, этнолингвистике народной
культуры, этнографии речи и т.д.
В этом плане представляют большой интерес исследования отдела уралоалтайских языков Института языкознания РАН.
Сотрудники отдела под руководством Э.Р. Тенишева, работая над шестым
томом «Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков»,
проанализировали культурную лексику тюркских языков. Проведенный
анализ лексики дал возможность нарисовать, точнее реконструировать
картину духовной и материальной жизни пратюрков, о которой, к сожалению,
пока не найдены письменные источники. Таким образом, опираясь только
на лексические реконструкции ученым отдела урало-алтайских языков
Института языкознания РАН, удалось установить то, что пратюркский этнос
представлял собой народ скотоводов отгонного типа, с преобладающим
значением коневодства, с двумя типами поселений – стационарными
зимними и кочевыми летними. В то же время, по данным лексики, в
хозяйстве пратюрков немаловажную роль играло и земледелие, которое было
достаточно развито, имело специализированные орудия труда. Была хорошо
развита ремесленная терминология, свидетельствующая о разнообразии,
степени развития того или иного ремесла в пратюркском обществе. Лексика
социальной организации показывает предгосударственное общество с
наметившейся имущественной дифференциацией, с развитыми торговыми
отношениями.
Система родства указывает на структуру патрилокального и
патрилинейного типа. Реконструкция лексики, связанной с верованиями

762

и обрядами, а также метафорики в ландшафтной терминологии (что
проливает свет на космогонические представления) указывает на род
сибирского шаманизма с обычными атрибутами шамана – бубен, зеркальце,
с наличием представлений о благословении и проклятии, грехе, ритуальном
посте, с тотемистическими представлениями). Специфические особенности
мировосприятия выявлены на основании реконструкции представлений,
связанных с числами, фрагментов ритуально-поэтической и поэтической
речи, проекции наивной космологии на антропонимическую систему.
Таким образом, этнолингвистический подход к языку, отношение, точнее
восприятие лексики как источника этнокультурной информации позволило
тюркологам из Института языкознания РАН реконструировать не только
культуру, но и языковую картину мира, ментальные особенности пратюрков.
Не менее интересные результаты получены казахскими исследователями
во главе с почетным академиком Академии наук РБ, академиком Казахской
Академии наук Абду-Али Туганбаевичем Кайдаровым, создавшим
четырехтомный этнолингвистический словарь «Казахи: в мире родного
языка». Казахским исследователям удалось установить особенности
пространственной цветовой, числовой, мифологической картин мира
казахского языка на основе изучения внутренней формы слова, признаков
мотивации и причин их номинации. Им удалось проследить движение
мысли, ценностные установки, ментальный мир, образы, представления
древних казахов, им также удалось услышать далекий голос предков,
познающих и осваивающих окружающий мир.
Не менее интересными являются разработки исследователей из
Якутии, Алтая, Хакасии, Тувы, рассматривающих специфику восприятия
пространства и времени, передачи эмоций, фольклорной картины мира.
Проблемы этнолингвистики, связанные с изучением обрядовой лексики,
активно разрабатываются татарскими и чувашскими лингвистами. С
некоторым отставанием, но довольно бурно в последние десятилетия
стали развиваться новейшие направления этнолингвистики в башкирском
языкознании1. Обзор имеющейся литературы показывает, что в башкирском
языкознании в основном развивается 2 направления этнолингвистики.
- исследование этнокультурного значения слова;
- описание реалий окружающего мира в широком смысле (предметы и
явления внешнего мира, лица, действия, растения, животные, их свойства
и отношения) с помощью системы смыслоразличительных признаков и их
мифологическая интерпретация.
1

Традиционные направления этнолингвистики, связанные с изучением диалектов, историй
языка, народной терминологии, в башкирском языкознании имеют большую историю.
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Первое направление башкирской этнолингвистики связано с
исследованием образа, закрепленного за словом в сознании носителей
башкирского языка в связи с укоренившимся в их этнической культуре
традициями. Что же касается второго направления, то оно связано с описанием
реалий окружающего мира с помощью системы смыслоразличительных
признаков их мифологическая интерпретация. Исследователи, работающие
в этом направлении, считают, что язык культуры отличается ярко
выраженной избирательностью. Одинаковые с точки зрения повседневной
бытовой практики реалии получают в языке разную символическую
значимость. Например, аҡҡош ‘ лебедь’, бүре ‘ волк’, миләш ‘рябина’
занимают важное место в системе культурных символов башкир, а близкие
им һарығош ‘иволга’, төлкө ‘лиса’, сейә ‘вишня’ практически не содержат
мифологического содержания, т.е. не каждое явление, предмет, лицо,
действие, растение, животное мифологически отмечено, мифологически
значимо. Поэтому исследователи, работающие в этом направлении,
занимаются в первую очередь выделением инвентаря основных значимых
элементов языка башкирской народной культуры, установлением области
функционирования каждого элемента, т.е. всех случаев его значимого
участия в том или ином обряде, тексте, веровании и т.д., и интерпритацией
каждого элемента, т.е. определением его функций, семантики и символики.
Объектом описания группы являются, во-первых,: - лица, персонажи,
имена. Например, а) мифологические персонажи: тәңреләр ‘божества’’ - Ай
тәңре ‘божество луна’, Көн тәңре ‘божество солнце’, Күк тәңре ‘божество
небо’; эйәләр ‘хозяева’, - Һыу эйәһе ‘хозяин воды’, Тау эйәһе ‘хозяин горы’,
Мал эйәһе ‘хозяин скота’; ен-пәрейҙәр ‘демоны’ – бисура ‘кикимора’,
албаҪты ‘злой дух в образе женщины’, ен ‘бес, черт’; б) мифологизированные
реальные лица: сихырсы ‘колдун’, баҡсы ‘предсказатель, знахарь’, кендек
әбейе – (ҡанды беләк) ‘повивальная бабка’ и др.
В
исследованиях
в
первую
очередь
выделяется
набор
смыслоразличительных
признаков
мифических
персонажей
и
мифологизированных лиц. Их характерные признаки выявляются на
разных уровнях: языковом (названия, табуистические наименования,
имена собственные, эпитеты); морфологическом (внешний облик и
состояние, стадия развития, целое или вычлененная часть тела, атрибуты),
социальном (статус живого лица, персонажа, его национальные и др..
признаки, коррелятивные характеристики, связи, отношения с другими
персонажами и объектами, генезис); акциональном (различные их
действия, их функциональная направленность, взаимодействие с другими
мифологическими объектами, различное использование его как объекта). С
признаками, характеризующими деятельность мифологического персонажа,
животного, тесно связаны его акустические проявления и речевые
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характеристики, а так же модусы (передвижения, появления), локативные
и темпоральные характеристики. Такой набор признаков дает возможность
всесторонне воссоздать целый фрагмент картины мира, выявить код языка
культуры, понять его глубинный смысл, функциональное назначение и
внутреннюю организацию.
Методологическая значимость такого подхода заключается в том, что
он может быть применен для других сфер представлений. Аналогичным
образом могут быть описаны такие фрагменты системы мифологических
представлений, как человек, т.е. участники обрядов, эпические и сказочные
герои, лица, наделенные демоническими свойствами сихырсы ‘колдун’,
магическими способностями и знаниями бағымсы ‘знахарь’, ҡортсо
‘пчеловод’, тимерсе ‘кузнец’или национально-этнической принадлежностью
(сегән ‘цыган’, урыҪ ‘русский’, собственно демонологические и другие
мифологические персонажи, стихии (ут ‘огонь’, һыу ‘вода’ и др.), растения,
пища, утварь, и т.д. Каждому образу в народной культуре соответствует
свой совокупный инвариантный набор характерных признаков, который
соотносится с конкретным набором признаков, засвидетельствованным у
данного образа в отдельно взятой локальной традиции. Единый комплекс
признаков, накладываемый на отдельные образы, позволяет выявить
типологические различия и сходства между персонажами.
Исследование мифологических персонажей и мифологизированных лиц
по такой схеме способствует более полному раскрытию мифологической
картины мира башкир.
Во-вторых, к мифологически отмеченным реалиям относится ряд
животных, птиц, рыб, насекомых. Таковыми являются мифологические
животные типа Аҡбуҙат ‘летающий конь, помощник, друг батыра’’, Аҡ
йылан ‘белая, священная змея – царь змей’ или мифологизированные
реальные животные, птицы, считающиеся прародителями башкирских
племен и т.д. Схема описания мифических и мифологизированных животных
в принципе совпадает со схемой описания мифологических персонажей
и мифологизированных лиц, вносятся лишь некоторые дополнения и
коррективы.
Значимым для народной культуры башкир являются и некоторые растения.
В частности, ағас ‘дерево’, является мифологизированным растением у
башкир. Об этом свидетельствуют не только записки Ибн-Фадлана, но и
лингвистический материал. Например, в словарях башкирского языка
встречаются выражения:
ағас сөй – деревянный крюк, куда по пятницам садятся души умерших;
ана ағас (урта урал) – дерево с духом;
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йен ағас (ырғыҙ) – дерево с духом;
ырыу ағасы – дерево рода;
эйәле ағас – дерево с духом;
яңғыҙ ағас – одинокое дерево – место обитания духов;
ағас хужаһы – хозяин или дух дерева и т.д.
Мифологически отмеченными в башкирской народной культуре также
являются и некоторые другие растения, в которые вселилась душа убитого
или упали капли крови, слезы того или иного героя. Например, цветок
күгәрсен күҙе ‘незабудка’, по легенде, вырос там, где упали капли крови
юноши по имени Күгәрсен.
Схема описания растений также совпадает со схемой описания
мифологических персонажей.
Мифологически отмеченными в народной культуре являются некоторые
предметы. Это могут быть орудия труда, посуда, утварь, одежда, пища,
предметы-атрибуты человека и животных(волосы, ногти), культовые и
ритуальные предметы, вещества (соль, металл) и т. д. Например, һырға или
алҡа ‘серьга’ – мифологизированный предмет, охраняет от злых сил, духов
болезней, дурного глаза, она способствует плодовитости, благополучию,
счастью в семейной жизни, наделена женской символикой. Об этом
свидетельствуют обряды Һырға туй ‘свадьба серег’, Һырға һабағы ба{ыу,
Һырға һабағы һалыу ‘подарок невесте от будущей свекрови’. Таким
образом, һырға ‘серьга’ наделяется обережной и продуцирующей функцией.
Она связана и с инициацией, т.к. Һырға туй проводился по достижению
девушкой определенного возраста. Обережная функция раскрывается
не только в использовании серьги женщиной для защиты от сглаза, но и
в ношении мальчиком серьги в семьях, в которых умирали мальчики, т.е.
серьга использовалась для обмана духа смерти и других злых демонов.
Кроме выше перечисленных реалий, мифологически отмеченными
являются время (например, ҡыҙыл эңер - ‘время активизации нечистых
сил’, таң ‘время активизации добрых сил’, ауыр көндәр ‘тяжелые дни’ и
д.р.); пространство (например, теге донъя ‘тот свет’, тупһа ‘порог, граница,
пограничье’, өй ‘дом – освоенная территория, населенная добрыми духами’
и тд); атрибуты (например, числовая (3, 7, 40) и цветовая (аҡ, ҡара)
символика и т.д.).
В целом, рассмотрение мифологически отмеченных реалий народной
культуры дает возможность реконструировать фрагменты народной картины
мира башкир. Языковая картина мира формируется системой ключевых
идей, сквозных мотивов.
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В связи с изложенным перед тюркологами-лингвистами стоит задача
аналогичным образом выявить ключевые слова, концепты, идеи для
реконструкции языковой картины мира каждого тюркского этноса.
Проведение подобных исследований со временем откроет возможность
для сравнительно-исторического изучения языковых картин современных
тюркских языков.
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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.
Key Words: Tatar literary language, Oguz literary tradition, literary language.
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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 OrdaHarezm edebî dili aracılığıyla Eski Uygur yazı geleneklerine ait olduğunu
söyleyebiliriz.
Yapısal açıdan bu arkaik özellikler: kelime sonunda k, g seslerinin bulunması
(олуг [oluг] ‘yüce’, мђхәббәтлек [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”,
килгњдәй 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 İranAzerbaycan 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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PROTO-KARTVELIAN PLANT NAMES AND
PROBLEMS CONNECTED WITH SEMANTIC
RECONSTRUCTIONS
IVANISHVILI, Marine
GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ
ABSTRACT
Plant names, their meanings, and the botanical realities to which they
correspond, are assumed to constitute a set of interdependent systems. The nature
and interdependencies of these systems can only be discovered and interpreted by
conjunctive approach (Friedrich, P., 1970).
The conjunctive approach seeks all relevant evidence to get the complete
information about the historical existence of the speakers, which includes the
ecological environment (fauna, flora, geographical surroundings, climate) and
human habitation and migration in the environment, as well as culture in the
broadest sense (including both material and spiritual culture), (Gamkrelidze, T.
V., 1999).
For exact semantic reconstructions of the proto-forms it is necessary to gain
the scrupulous etymological analysis of reconstructed stems towards the proper
lexico-semantic groups, which gives us opportunity to restore the initial meanings
of the stems in the systems, to explain the words transitions from one lexical
subsystem into another and etc.
By such approach we can not only explain semantic changes, but preliminarily
define the direction and way of these changes. To establish the criteria for
verification of semantic changes is as necessary as a phonetic one. Phonetic
reconstructions are based on ranges of phonemes’ corresponding to comparable
languages. Semantic reconstructions are difficult because there are diverse
semantic nuances; the set of semantic positions is complex and its frequency is
less than phonetic one’s. Practically each phonetic usage of words is a separate
semantic position and usually there isn’t enough data to build the ranges.
The simplest way in such investigations is to fix the moves of similar meanings
in different languages, which would help us to restore the exact proto-meanings.
Key Words: Historical-Comparative Method. Semantic Reconstruction.
Proto-Kartvelian Plant Names.
--“Sprachforschung, der ich anhänge und von der ich ausgehe, hat mich nie in
der Weise befriedigen Können, daß ich nicht immer gern von den Wörtern zu den
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Sachen gelangt ware; ich wollte nicht bloß Häuser bauen, sondern anch darin
wohnen”.
J. Grimm
Language system may be analyzed on the basis of different methodologies.
The Comparative-historical method seems to be the classical one which has not
lost its actuality up to now.
The study of grammatical, phonological and lexical isoglosses among dialects
of a proto-language makes it possible to establish extra-linguistic factors. This
trend in linguistics is called “linguistic paleontology of culture”, since its object
of investigation is not only the proto-language but also the proto-culture of
speakers. What is reconstructed is not so much the language itself as the extralinguistic world reflected in the linguistic data (Gamkrelidze, T.V., 1999).
Reconstructing elements of the extra-linguistic world of the daughterlanguage speakers give in twin a clearer picture of the linguistic affinities
among the daughter-languages and their development over the time, i.e. of the
purely linguistic factors. This is particularly true of the semantic structure of the
languages. The semantic structure cannot be simply studied in isolation from the
external world that is reflected in the content plane of language.
The reconstructed forms and meanings may be grouped by lexical-semantic
fields, which designate extra-linguistic classes such as animals, handicraft tools
and others. Such a proto-linguistic lexical-semantic system can give historical
reality through typological comparison with the actual culture of the past and
the present and especially by the archeological facts, in verifying a reconstructed
culture and particularly, its material side (Gamkrelidze, T.V., Ivanov, V.V., 1986;
1995).
Today it is widely agreed that “culture” doesn’t consist of things, people,
behavior or emotions, but of the forms or organization of these things in the mind
of people. How can the organization of “these things” in the mind of people be
discovered? The best way of discovery lies in the area of the language, and there
is a whole battery of linguistic tests which can be put to use to reveal different
aspects of the organization of the universe in the minds of people (Wierzbicka,
A., 1996).
Now the scientists pay a great attention to semantic problems and the questions
concerning language and thinking, “Language Weltanschauung”, “things”
constructions of the mind of people, “language intuition” and others, rise again;
i.e. the way of investigation of the semantic level of language directs from formal
linguistics to content researches.
We can get complete information about various aspects of given objects
only through studying them cross-linguistically, on the basis of different
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languages comparison that is used to solve not only linguistic but also culturalanthropological issues.
The semantic and pragmatic levels of the language system are the most complex
and complicated from understanding point of view. We can analyze them only on
the basis of investigation of surface linguistic forms. Theoretically, the different
semantic interpretations of a language system can be achieved through the usage
of various algorithms. We must not forget that every language system builds the
world picture specifically and the strategies of structuring and algorithms defined
the conceptualization processes are different for them. (Comp. color terms and
corresponding various linguistic models of the system).
Let us suppose language system (L) and α-element from L (αϵL) in [t1, t2]
time segment. If we denote the meaning of α-element by m(α), theoretically there
would be following possible meaning-changes:
L(t1) ———— L(t2)

α α

α

α

β

↕↕↕↕↕

m(α ) m(α ) m(α )' Ø m(α )

Explanation of origins of the changes and clarification of their means are
necessary premises to restore exact semantic reconstructions for each comparable
language, and the Kartvelian languages as well. The above stated facts define the
importance of the topic.
The general reason of the destruction of the regular correspondences
between the daughter-languages is considered to be a result of the unexplained
lexical exceptions. It implies neither deficiency of the exams nor the breach
of the regularity. On the contrary, the reason for the destruction of the regular
correspondences is the «intersection» of the linguistic and extra-linguistic factors.
In such cases, the existence of duplicate forms can be suggested that doesn’t
break a solidity of the proto-language.
Reasons for derivations of duplicate forms could be: stylistic variation,
social stratification, influence of colloquial forms on the literary language, the
compatibility of the data of proto-languages with the local language subgroups
and so on. Comparative reconstructions also reveal examples when some roots
with similar meanings are reconstructed.
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In certain linguistic groups, there usually exist stereotypes according to which
one part of a word’s meaning is considered as positive while the other as negative.
The differences in development of meanings can be regarded as the origins of
taboos and euphemisms in natural languages.
At the first view, it seems that an investigation of plant names corpus doesn’t
give us such interesting reconstructed systems as in case of kinship or colorterms (Berlin, B.- Kay, P., 1969; Soselia, E., 1979; 1999); and it helps us just to
identify some biological units corresponding to their names. But exactly such a
kind of research fills our imagination and knowledge about the events of human
cognitive means to clarify the nature of the human world through categorization.
Tree names are paradoxical. On the one hand, they are basic-semantic
primitives, but, on the other hand, tree names, because of the peculiarities of
their referents, are sensitive to ecological changes and migration processes of
speech community. The P. Friedrich’s opinion about the Proto-Indo-European
arboreal system may be spread over the whole corpus of plant-names. Thus, plant
names, their meanings and the botanical realities to which they correspond are
assumed to constitute a set of interdependent systems. The nature of such systems
can only be discovered and interpreted on the basis of conjoined approaches,
or analytical systems (Friendrich, P., 1970). The first approach is linguisticphonological: morphological parameters constitute the linguistic system. The
second is semantic approach: semantic features which define morphemes, words
and word-families sets constitute the linguistic system; And the third approach is
lexical: the reconstructed lexicon may relate to data and systems that are neither
linguistic nor semantic (e.g., archaeological, paleo-botanical data). Such kind of
information constitutes the external system (see Friendrich, P., 1970, 1-4).
The conjunctive approach seeks all relevant evidence to get the complete
information about the historical existence of the speakers which includes the
ecological environment (fauna, flora, geographical surroundings, climate) and
human habitation and migration in the environment, as well as culture in the
broadest sense (including both material and spiritual culture), (Gamkrelidze,
T.V., 1999).
For exact semantic reconstructions of the proto-forms it is necessary the
scrupulous etymological analysis of reconstructed stems towards the proper
lexical-semantic groups that gives us opportunity to restore the initial meanings
of the stems in the systems, to explain the words transitions from one lexical
subsystem into another and etc.
By such approach we can not only explain semantic changes, but preliminary
define the direction and way of these changes. To establish the criteria for
verification of semantic changes is as necessary as a phonetic one. Phonetic
reconstructions are based on ranges of phonemes’ corresponding to comparable
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languages. Semantic reconstructions are difficult because there are diverse
semantic nuances; the set of semantic positions is complex and its frequency –
less than phonetic. Practically each phonetic usage of words is a separate semantic
position and usually there isn’t enough data to build the ranges.
The simplest way in such investigations is to fix the moves of similar meanings
in different languages, which would help us to restore the exact proto-meanings.
G. Klimov, who gave high estimate to “Etymological Dictionary of the
Kartvelian Languages” by H. Fähnrich and S. Sarjveladze (Fähnrich, H.Sarjveladze, S., 1990; 1995; 2000) mentioned: like every important research
this monograph clearly shows the range of problems of comparative study of
Kartvelian languages and etymological investigations deciding which becomes
more and more urgent.
First of all, we must mention the task of the adequate semantic reconstructions
of the archetypes. This task is complicated in the conditions of the boundary
language groups. It seems that the lack of scientist’s attention to that direction rise
the reason that some authors regret the proto-semantic reconstructions. There is
still a lot to have to do in this sphere (Klimov, G., 1993; 1998).
English Kartvelologist D. Reifield wrote: “While the reconstruction of ProtoIndo-European language, the dendrology and dendronims are so well elaborated,
as well phughing field. The work which was made by Friedrich and Gamkrelidze
for Proto-Indo-European languages when they have gathered tree-names would
be done for Caucasian languages too”… (Reifield D., 1988).
The presented theoretical basis lead us to reveal the new Proto-Kartvelian plant
names roots, make a more precise analysis of old ones, to expose an existence of
borrowed forms on the Proto-level, to compare Proto-Kartvelian arboreal system
with the Proto-Indo-European and Caucasian plant names data to show the
similarities and differences. All these make possible to classify languages: they
can (or can not) be considered as an entities of the same structural-typological (or
genetic) classes.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ТЮРКОЛОГИИ
İBRAYEV, Ş. İ./ИБРАЕВ, Ш. И.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН
Тюркология представляет собой комплекс гуманитарных дисциплин,
которая изучает языки, историю, литературу, фольклор, культуру народов,
говорящих на тюркских языках. Она сформировалась как одна из ветвей
языкознания в ходе поисков ориенталистов Европы при исследовании
памятников древне-тюркской письменности. Со временем область
исследования и ее значение подверглась различным изменениям.
В истории развития тюркологии отмечается этап, когда превалировал
евроцентристский взгляд, воспринимающий тюркскую культуру как
маргинальную, умалчивалось значение древних памятников письменности
в истории человечества. Здесь следует заметить, что комплексный подход
в изучении культуры тюркских народов применялся и ранее в работах
В.В. Радлова, его традиции была продолжены Ч.Ч. Валихановым,
Кают Насыри, М,Ф. Ахундовым, И. Алтынсариным, Катановым. А.К. Бакихановым. Но долгое время в западной и советской тюркологии
традиционно использовались методы лингвистической тюркологии.
Также как и другие общественно-гуманитарные дисциплины, которые
развивались под влиянием политико-идеологических принципов Совет
ского Союза, узость сферы исследования тюркологии были связана с тем,
что междисциплинарное комплексное описание, в первую очередь, тюр
кологии широко не применялось. Если бы это было допущено, то появилась
бы необходимость сказать о том, какое место занимают тюркские народы
в мировом историческом процессе. Однако история тюрков, которая в
древний период и средние века были на главном пути мировой истории,
не совмещалась с тоталитаризмом советской идеологии. Поэтому история
скифов, саков, гуннов, турков не рассматривалась в одном русле, в единстве
с древней историей тюркских народов. Политическое положение общества
тормозило методологию, методическое направление тюркологии как науки.
В этот этап развития тюркологической науки научные результаты
тюркологии не входили в программы таких общественных наук как язык,
история, литература, искусство, философия. Научные достижения были
только в поле зрения ученых-тюркологов. К тому же глубоко исследованные
фундаментальные теоретические достижения преподносились в основном
в связи с исследованиями европейских ученых.
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Следует заметить, что замыкание в пределах одной науки было характерно
в целом для лингвистики. Размывание границ «чистой лингвистики» и
интеграция языкознания с антропоцентрически ориентированными науки
происходят только во второй половине прошлого столетия. Видимо,
методологический кризис стал характерным в целом для всего языкознания.
Немного времени прошло с тех пор, как тюркология стала комплексной
наукой. Это связано с тем, что и для развития науки, имеющей общественногуманитарное значение, необходимо процветание общества. Безусловно,
процветание, мудрость пришли вместе со свободой мысли в нашем обществе
после получения суверенитета, независимости нашего государства.
Таким образом, современное положение тюркологии, ее прошлое
и настоящее связаны с исторической судьбой тюркских народов, их
политико-социальным положением, связаны не только с международным
и межгосударственным авторитетом, но связаны и с выявленным
междисциплинарным комплексным описанием. Если речь заходит об
истории, традиционной культуре, языке, обычаях, сознании, искусстве
современных тюркских народов, особенно об историческом пути, нельзя
обойтись без тюркологии.
На совершенствование современных этно-, гео-, политических условий и
культурных, экономических взаимоотношений с соседними родственными
народностями оказывают серьезное влияние исторические корни. Однако
жизнь показывает, что главным условием укрепления современных
международных и межгосударственных связей не могут быть только яркие
общие страницы истории. Здесь важно не только возвышать прошлое,
самое главное − учитывая прошлые ошибки, характер современных
взаимоотношений связывать с приоритетами мирового развития. В связи
с этим становятся важными научные достижения и социальное значение
тюркологии.
Тюркологию надо понимать не как науку, которая ностальгирует по
прошлому, было бы уместно причислить ее к ряду общественных дисциплин,
направленных на удовлетворение духовных запросов современного
общества, служащих для формирования исторического сознания.
В первую очередь хочется остановиться на особенностях тюркологии
как отрасли науки и как общественного предмета. Конечно, она развивается
как и другие гуманитарные дисциплины в тесной связи с общественной
мыслью, с научно-теоретическими результатами этого направления,
развивается опираясь на достижения отраслей общественно-гуманитарных
наук. Поэтому было бы уместно говорить не об особенностях методических
оснований тюркологии, а об особенностях научно-теоретических поисков.
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В этой связи мы классифицировали описание методики исследования
тюркологии следующим образом:
1. Источником тюркологии являются сопоставительно-типологические
исследования. Потому что здесь любое явление рассматривается
относительно описания времени и местонахождения: где, когда, как
классифицировались однотипные явления, пути формирования исторической
и структурной системы. И таким образом группируются однотипные
явления соответственно типовым обозначениям и закономерностям.
Такие сопоставительные исследования возникают не только потому, что
необходимо полностью охватить явления, которые имеют общую историю,
культуру, языковые явления, широко распространенные у тюркских народов,
но и в первую очередь ставится цель выявить причину их появления, пути их
развития и изменения. Сопоставительные исследования, направленные на
классификацию типологических явлений, основываются на определенных
закономерностях и системности. В языкознании использование
сопоставительного метода оправдано тем, что он исследует и описывает
язык через его системное сравнение с другим языком с целью прояснения его
специфичности, смыкается с общими принципами типологии, особенно он
эффективен при изучении родственных языков, потому что их контрастные
черты проступают наиболее ярко на фоне сходных черт. Следовательно,
применение этого метода целесообразно и для тюркологии в целом.
2. Для тюркологии приоритетным является принцип историзма. Если на
повестку дня поставить общие проблемы о языке, литературе, традиционной
культуре, истории, миропонимании, то тогда на первый план вышли бы
их исторические аспекты. Поэтому тюркология больше уделяет внимания
исторической ретроспективе любого материала. Так как историческое
описание приоритетно в методике исследования этой науки, здесь необходимо
и выявление соответствия с мировым историческим процессом. Другими
словами, история тюркских народов развивается в созвучии с мировым
историческим процессом. В целом их общечеловеческие ценности, место и
роль культуры в мировой истории должны учитываться в данном контексте.
Без этого отдельно региональные (национальные, государственные) споры,
разногласия никогда не прекратятся.
Надо сказать и о том, что принцип историзма должен занять опре
деленное место в общем историческом сознании тюркских народов. В
этой связи перед казахстанской тюркологией, особенно в деле укрепления
международного авторитета, есть много работы, ждущей своего часа. Это
прежде всего решение проблем политического, общественно-социального
культурного,
методологического,
теоретического,
методического
характеров. Без этого изолированность тюркологии, местный аспект посто
янно становятся преградой для науки. Наблюдается, что эта тенденция
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преобладает во многих исследованиях по тюркологии, которые проводятся
самими тюркскими народами, до сегодняшнего дня. В общем, в связи с тем,
что идет процесс присвоения тюркских культурных ценностей (памятники,
факты письменной культуры, литературные, научные, исторические
произведения и т.д.) отдельно каждым тюркским народом, становится
приоритетным проводить исследования в одиночку. Возможно, в результате
этого в исследованиях по тюркологии вместо того, чтобы ярко отражать
настоящие теоретические, фундаментальные и прикладные особенности,
перевешивает политический фон.
Если взять во внимание особенности исторического формирования
современных тюркских народов, на повестку дня ставятся вопросы о
том, что нам необходимо, до какой степени необходимо, с какой целью из
прошлого мы должны брать урок. Поэтому с точки зрения современных,
актуальных проблем исследуются основные принципы тюркологии.
3. Никто не отрицает особого места языкознания в истории форми
рования тюркологии. Честно говоря, не секрет, что до сегодняшнего дня
труды, в которых исследуются многочисленные проблемы тюркских языков
в исторически-сопоставительном аспекте, причисляются к тюркологии.
С этой точки зрения можем уверенно сказать, что именно в тюркологии
используются все методологические и методические поиски языкознания.
И на это есть свои причины.
Древнетюркские памятники письменности, письменное наследие средних
веков рассматриваются на стыке языка и истории, языка и литературы, языка
и социальных проблем. А их суть в качестве общих памятников, в первую
очередь, исследовалась в языкознании на исторически-сопоставительной
основе. И поэтому дорога в тюркологии проложена языкознанием. И так
должно продолжаться.
Еще хочется сказать, что пришло время исследовать проблемы
тюркологии в этнокультурном аспекте. Как известно, сформировавшиеся
в мире такие отрасли науки, как славистика, синология (китаеведение),
арабистика, иранистика и т.д., в первую очередь, воспринимаются как
этноведение, культуроведение. По исторической хронологии тюркизм − это
не только язык, это − история этносов, это история культуры, это история
взаимоотношений государств и народов.
4. Тюрки веками строили тесные взаимоотношения с другими этносами.
Этот процесс оставил неизгладимый след в их культуре, языке, философии.
И в современном мире взаимоотношения между тюркскими народами,
населяющими земной шар, получил межэтнический характер и проходит
под эгидой глобализации мира. Это положение показывает необходимость
соблюдения равновесия при исследовании тюркских народов, важность
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постоянного внимания к этническим проблемам. Хотя мы знаем, что научнотеоретические поиски важны, такой принцип необходим для того, чтобы
правдиво взглянуть на общие межэтнические явления. Результатом этого
может стать то, что каждый «не будет тянуть на себя одеяло», а внесет вклад
в познание истории и культуры, определению места тюркологии как науки.
На сегодня это главный принцип, который не хватает в исследованиях по
тюркологии. Тюркология не должна заниматься тем, чтобы доказывать кто
из тюркских народов лучше.
В эпоху глобализации в определении места и роли тюркских народов
весомым является появление и развитие обще-тюркских типологических
версий в науке. Это объясняется тем, что глобализация тоже придерживается
определенной культуры. И то, что она может быть только американским или
европейским − это признак империализма.
В общем, тюркские версии −это гарантия того, чтобы мы не затерялись в
современном пространстве глобализации. На этом пути тюркология − один
из эффективных путей, развивающих наше историческое сознание наравне
с развитием мирового процесса.
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TÜRKLERDE ALFABE DEĞİŞTİRME SORUNU VE
TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN SONUÇLARI
İLHAN, Nadir*
TÜRKİYE /ТУРЦИЯ
ABSTRACT
The Matter of Alphabet Change in Turkish and It’s Results on Behalf
of Turkish Culture
Languages maintain their existence, which they bring up according to their
voice sistem, by means of alphabets and writing. For alphabets are not the voice
sistem of language, they are not the language, either. But every language needs an
alphabet formed by sings which belong to languages’s own voice sistem.
Turks, from their first written records remained today, wrote Turkish language
by using different alphabets and created works of art.
Reasons for Changing the Alphabet
1. A cultural and social influences,
2. Changing religion and religious influences,
3. Loss of independence.
Two of the reasons mentioned above came into being according to national and
international relations and interactions. Nations need to change their alphabets
due to various infuluences and they decide the change themselves. In the third
reason, nation’s writing sistem is decided by other nations without its contention.
And this shows alphabet change materialize in two forms:
1. Obligatory / Willing to change the alphabet,
2. Alphabet changes by force.
Obligatory / Willing to change the alphabet come into being as a result of
cultural, social and religious influences and to meet the need for the nation’s
writing and voice system. Uygurs which caused the down fall of the Köktürk
goverment and replaced them first accepted Soğd alphabet perharps according
to cultural influences, formed Uygur alphabet by bettering Soğd alphabet in a
reasonable rate. Then according to their religion they used Brahmi, Mani and
Süryani alphabets. Arabic alphabet became writing language with Islam. But due
to the effect of westernization and the conviction that the Arabic insufficiency of
*
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the Arabic alphabet to meet the Turkish voice requirements created the need for
the acceptance of Latin alphabet.
Nations which change their alphabet with other’s decision and by force without
their determination are obliged to seperate from their historical roots and their
citizen who speak the same language. The existence of the nations which changed
by force is known. When a nation’s language is changed by force cultural thies
with post is lost and the native language becames less important. A two thus
language user nation formed then national language destroyed.
Key Words: Alphabet, writing language, alphabet change, national language,
national identity.
--Millî kültürün yaşatılmasının en önemli aracı dildir. Diller de kendine özgü
ses sistemlerine dayalı olarak ortaya koydukları varlıklarını alfabeler vasıtasıyla
yazıya aktarmak suretiyle devam ettirirler. Diller ve alfabeler ile kültürel değerler
milletin uzun tecrübeler ve deneyimler sonucu elde ettiği, millete özgü olan ve
milleti diğer topluluklardan ayıran özel kazanımlardır.
Alfabe, bir dilin ürünlerini maddileştirme aracıdır. Sözle ifade edilen
duyguların, düşüncelerin, fikirlerin, ulaşılan bilginin çeşitli malzemeler üzerine
farklı işaret ve şekillerle kaydedilmesini sağlayan şey de alfabedir.
Alfabeler dilin ses sitemi olmadığı için de dilin kendisi değildirler. Ancak
her dilin kendi ses sistemine özgü, kendi ses sistemini karşılayan işaretlerden
oluşmuş bir alfabeye de ihtiyacı vardır.
Muharrem Ergin’in, “İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta;
kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren,
koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüş
muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşmalar
ve sözleşmeler sistemi” (Ergin, 1990: 7) olarak tarif ettiği dilin bir yönünü
de, işaretler oluşturmaktadır. İşaretler dilin asıl unsuru olan seslerin karşılığı
olarak, onlarla birlikte vardır ve yazı dillerinde kullanılmaktadır. Ancak aynı ses
sistemine sahip, aynı dili konuşan toplumlarda seslerin karşılığı olarak kullanılan
alfabelerde veya yazı sistemlerinde farklılıklar görülebilmektedir. Bunun da
temelinde sosyal, kültürel ve toplumsal etkiler yatmaktadır.
Bugün Latin alfabesini dünyada birbirinden farklı pek çok millet yazı
dillerinde kullanmaktadır. Aynı kökene mensup aynı milletin kolları olan pek çok
topluluk da –Türklerde olduğu gibi– farklı yazı sistemlerini dil ürünlerini ortaya
koyarken kullanabilmektedir.
Türkler, ilk yazılı belgelerinden günümüze kadar Türkçeyi farklı yazı
sistemlerini / alfabeleri –Rekin Ertem’in ifadesiyle on yedi farklı alfabe–
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kullanarak yazıya aktarmış, eserler ortaya koymuşlardır. Bu eserler ortaya
konulurken de çeşitli sebeplere bağlı olarak aynı coğrafyada, aynı zaman dilimi
içerisinde birbirinden farklı yazı sistemleri kullanılmıştır ve kullanılmaya da
devam edilmektedir.
Alfabe Değiştirmenin Temel Sebepleri de Şunlardır:
1. Kültürel ve sosyal etkilere bağlı olarak alfabe değiştirmeler
2. Din değiştirme veya dini etkilerle alfabe değiştirme
3. Bağımsızlığın kaybedilmesine bağlı olarak alfabe değiştirmeler
Yukarıdaki alfabe değiştirme sebeplerinden ilk iki maddede yer alan sebepler
toplumsal ve toplumlar arası iletişime, etkileşime bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Millet, çeşitli etkilerle alfabesini değiştirme ihtiyacı duymakta ve değişikliğe
kendisi karar vermektedir. Üçüncü sebepte ise milletin kendi iradesi dışında, onun
adına başka milletler tarafından kullanacağı yazı sistemine karar verilmektedir.
Bu da gösteriyor ki alfabe değiştirme iki şekilde gerçekleşmektedir:
Alfabe Değiştirmenin Başlıca İki Şekli Vardır:
1. Zorunlu/Gönüllü alfabe değiştirmeler
2. Zorlamayla alfabe değiştirmeler.
Zorunlu veya gönüllü alfabe değiştirmeler, kültürel ve sosyal etkilere
bağlı olarak, din değiştirme veya dini etkiler sonucunda ortaya çıkan ve
toplumun kullandığı yazı sisteminin olanaklarının, kendi dilinin ses sistemini
karşılamamasına bağlı olarak gelişmiştir.
Köktürk devletini yıkarak, onların yerine geçen Uygurlar belki kültürel
etkileşime bağlı olarak önce Soğd alfabesini almışlar, onu belli ölçülerde ıslah
ederek Uygur yazısını oluşturmuşlardır. Daha sonra kabul ettikleri dinlere bağlı
olarak Brahmi alfabesini, Mani alfabesini, Süryani alfabesini kullanmışlardır.
İslamiyet’in, Türk toplumu arasında yayılması sonucu Arap alfabesi Türk
devletlerinde yazı dili hâline gelmiş; Batılılaşma tesirleriyle ve Arap alfabesinin
Türkçenin ses sistemini belki tam karşılamaması düşüncesiyle Türk dünyasında
Latin alfabesine geçişler başlamıştır. Kiril alfabesi de Rusların işgal ettikleri
Türk yurtlarını daha kolay yönetmenin bir yolu olarak Türk birliğini parçalamak,
her boy için yazı sistemleri oluşturarak mikro milliyetçiliği yaygınlaştırmaktan
geçtiğini bilmelerinden, farklı işaret ve farklı sayılardaki seslerle yeni alfabeler
oluşturmak suretiyle yaygınlaştırılmıştır.
Türk tarihinin MÖ yüzyıllara kadar uzandığı bilindiğine ve Türkler de diğer
toplumlar gibi dili kullandıklarına göre Köktürk yazılı belgelerinden öncesinde
de Türklerin kullandığı dil, yazı ve alfabe mutlaka vardır, olmalıdır ama bu
bugün bizim için şimdilik bir meçhuldür, bilinmeyendir. Elde Köktürk yazılı
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belgelerinden öncesine ait başka alfabeyle yazılmış bilinen metinler olmadığı
için Köktürk alfabesine nasıl ve niçin geçilmiştir bunu bilemiyoruz. Bu alfabe
muhtemelen bazı araştırıcıların da kabul ettiği gibi Türkler tarafından icat
edilen milli bir alfabe olmalıdır. Ama yine de kavimleşme-milletleşme sürecinin
gelişimini somut verilerle takip edemediğimiz ve bununla ilgili yazılı belgeler
olmadığı için Köktürk yazısının kabulüyle hangi kültürel değerler terk edilmiştir
bunu da bilemiyoruz. Ancak Köktürk yazılı belgelerinden sonrası ile ilgili somut
veriler hemen hemen her dönem, her saha için mevcuttur. Bu veriler ışığında da
nelerin terk edildiğini nelerin kaybedildiğini, nelerin kazanıldığını takip ve tespit
etmemiz mümkün olmaktadır.
Köktürk yazısıyla yazılan, yüksek sanat ve estetik değere sahip, hitabet
sanatının ilk örneği olarak kabul edilen Köktürk kitabeleri ve yazısı bugün
Türk halkı için maalesef herkesin okuyup anlayabildiği bir yazı ve metinler
değildir. Uygur yazısıyla, Soğd ve Brahmi yazılarıyla yazılmış dini ve din dışı
hayatla ilgili eserler de; Türk halkının bütünü bir kenara bırakılsa, uzmanlaşma
eğitimi alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları tarafından bile okunup
anlaşılamamaktadır. Türk kültürünün şaheserleri: Orhun Abideleri, Divanü
Lugati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Ali Şir Nevai’nin eserleri, Âşık Paşa’nın
Garib-namesi, Evliya Çelebi’nin Seyahat-namesi, Şeyh Galip, Baki, Fuzuli,
Nedim vb. gibi isimlerin eserleri ile saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce şair ve
yazarımızın eserleri de maalesef halkımız tarafından okunup anlaşılamamaktadır.
Edebî ve estetik alanda meydana getirilen eserler yanında Avrupa’da yüzyıllarca
ders kitabı olarak okutulan, Avrupa’da bilimsel alandaki bir kısım gelişmelerin
temelini oluşturan bilimsel eserler de ne yazık ki, halkımıza yabancılaşmış,
okunup anlaşılamamıştır. Bilimsel ve kültürel gelişmeler her zaman var olanın,
bilinenin üzerine yenilerinin eklenmesiyle gerçekleşmektedir. Ama maalesef
Türklerde yazı sisteminin çokça değiştirilmesiyle bilimsel ve kültürel alanda
kesintiler meydana gelmiş, buna bağlı olarak da bilimsel alandaki ilerlemeleri,
teknolojik gelişmeleri takip etme konusunda çağdaşlarımızdan gerilere düşmüş
olduk.
Zorla alfabeleri değiştirilen milletler, bu yolla hem tarihî kökenlerinden hem
de çağdaşları olan aynı dili konuşan ırkdaşlarından koparılmaya çalışılmaktadır.
Tarihte zorla alfabe değiştiren ve alfabeleri değiştirilen milletlerin varlığı
bilinmektedir. Bu konuda Tekin Erer, “Tarihte dil ihtilalini üç millet yapmıştır.
Birincisi Romalılar, her girdikleri yerde Lâtin dilinin konuşulmasını mecburi
kılmışlardır. Bu hareket Avrupalıların her işgal ettikleri yerde dil ihtilâline sebep
olmuştur. İkincisini Emevî halifeleri başarmağa çalışmışlardır. Onlar da işgal
ettikleri ve Müslüman yaptıkları ülkeleri Arapça konuşmağa mecbur tutmuşlardır.
Üçüncüsü 1917’den sonra komünist Rusya’da görülmüştür. Komünistler de,
işgallerindeki bütün milletlerin Rusçayı ana dilleri yapmalarını şart koşmuşlardır.”
(Erer, 1973: 78) demektedir.
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Diller çeşitli tarihi, sosyal ve coğrafi etkilere bağlı olarak zaman içerisinde
dallanmalara uğramakta bunun sonucu olarak da ortaya lehçeler çıkmaktadır.
Ortaya çıkan lehçeler arasında da bir takım ses, ek ve kelime hazinesi düzeyinde
farklılaşmaların olması yaşayan diller için doğal süreçlerdir. Ancak alfabeleri
değiştirilen toplumlarda bu süreç doğal seyri dışına çıkmakta, aynı dilin aynı
coğrafya içerisinde farklı adlarla yapay lehçeleri ortaya çıkarılmaktadır. Ortaya
çıkarılan bu lehçelerin kullandıkları alfabelerde meydana getirilen işaret
farklılıklarıyla iki lehçe ve diğer lehçeler arasında okunup anlaşılma azaltılmakta,
milli birlik böylece zayıflatılmaktadır.
Türk halklarının birliğinden endişe duyan Rus devlet adamları, boy
milliyetçiliğinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmişler, Türkler arasında yapay
düşmanlıklar oluşturmuşlardır. Bunu sağlamanın temel yolu olarak da her Türk
topluluğu, boyu için farklı bir yazı dili oluşturma yoluna gitmişlerdir. Türkler
arasında boy milliyetçiliğinin yaygınlaştırılması konusunda Rus- ların izlediği
politikalar konusuna Hablemitoğlu da “…Türk adının unutturulması; yerine
“Tatar”, “Kazak”, “Kırgız” gibi boy-kabile isimlerinin ikame edilmesi; her lehçe
ve şivenin apayrı bir dile dönüştürülmesi; boy milliyetçiliğine göz yumularak Türk
toplulukları arasında yapay düşman-lıkların ve ayrılıkların yaratılması gibi ince
taktiklere başvurmuşlardı.” (Hablemitoğlu, 2001: 370) sözleriyle değinmektedir.
Kiril alfabesi kullanan Türklerin ortak bir alfabeleri ve yazı sistemleri de
yoktur. Her bir Türk lehçesi için farklı alfabeler kullanılmaktadır. Bu farklılıklar
Ercilasun tarafından da şöyle ifade edilmiştir: “Sovyetler Birliğindeki Türklerin
hepsi Kiril harflerini kullanmakla beraber, birbirlerinden farklı 19 alfabeye
sahiptirler. Birçok harflerin aynı olmasına karşılık c, g, k damak n’si (nazal n), y,
e, ö ve ü sesleri için değişik harfler veya harf birleşimleri icat edilmiş, bunlar grup
grup Türk boylarına kabul ettirilmiştir.” (Ercilasun, 1996: XI)
Örneğin Sovyetler Birliği döneminde Kiril alfabesi kullanmak zorunda
bırakılan Kırgızlarla Karaçay-Malkarlar, Türkçenin aynı grubunda yer almasına,
her iki lehçede de 34 harf kullanılmasına karşılık alfabelerinde farklı işaretler
veya aynı işaretin farklı ses değerleriyle kullanılması söz konusudur. KaraçayMalkar Türkçesinde farklı kullanılanlar: “Γı-ġ, Ë-ö,Ж-j,дж-c, Кı-k,HΓ-ñ,Ю-ü,
yanında Kırgız Türkçesinde aynı harflerin farklı ses değerleriyle kullanılması söz
konusudur. “Г-g/ġ Ë-yo, Ж-c,З-z,Ѳ-ö, Y-ü, Ы-ı,Ю-yu” sesleri Kırgız yazısında
farklı işaretlerle karşılanmış ve alfabeler farklılaştırılmıştır.
Türkiye Türkleri ile lehçeleri aynı grupta yer alan Azeriler farklı alfabe
kullanmaları dolayısıyla son zamanlara kadar bu iki Türk halkı birbirlerinin
yazılı belgelerini okuyup anlayamamışlardır. Aynı dili konuşan Türkiye Türkleri
29 işaretli bir alfabeyle dilimizi yazıya aktarırken Azeri kardeşlerimiz Latin
alfabesine geçene kadar, aynı dili Kiril alfabesiyle 32 işaretli bir yazı sistemiyle
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yazmışlardır. Hâlen Türkiye’de Türk Dili ve lehçeleri konusunda eğitim
almayanlar Türkçe olarak yazılan tarihi metinler ile Türkiye Türkçesi’ne daha
uzak olan lehçelerin metinlerini anlayamadıkları gibi kendi lehçelerine en yakın
olan Azeri Türkçesi metinlerini de okuyup anlayamamaktadırlar.
Kiril alfabesinin Sovyetler Birliği içerisindeki Türklere kabul ettirilişinin
temelinde, onların kendi kimliklerinden uzaklaştırılmasının yattığı, bunun hem
dini hem de kültürel açıdan bir bölme ve parçalamayı hedeflediği, işin teorisyeni
İlminski tarafından da temel hedefler olarak belirlenmiştir. 26 Mart 1870 tarihli
“Rusyada sakin yabancıların eğitimi yolunda tedbirler” hakkındaki kurallar ile
kanunlaştırılan İlminski sistemi, farklı lehçelerde konuşan halk topluluklarının
birbirinden koparılması için her lehçeye mahsus farklı Rus harfleri taşıyan
alfabelerin kullanılması esasına dayanmaktaydı. Rusların egemenlikleri altındaki
halkların Ruslaştırılması ve Rus alfabesinin yaygınlaştırılması konusundaki
tutum ve İlminski’nin görüşleri konusunda Tamurbek Devletşin’in eserinde de
“Vatanımızın sınırları içinde yaşayan yabancıların öğrenimi, onların kesinlikle
Ruslaşması ve Rus halkıyla kaynaşması nihaî hedefini gütmelidir.’ İlminski’ye
göre Tatarları kendi yazılarından vazgeçirmek için onlara Rus alfabesinin kabul
ettirilmesi gerektir. Çeşitli lehçelerde konuşan halk gruplarının yavaş yavaş
birbirilerinden kopmaları için her lehçeye mahsus Rus harfleri olmalıdır.”
(Devletşin, 1981: 58) şeklinde bilgiler yer almaktadır.
Azerbaycan Türkçesinin Yeni Elifbası adlı yazısında H. Ahmed Schimiede,
Stalin yönetimindeki Rus rejiminin otuzlu yılların ikinci yarısında uyguladığı
ve sadece Azerbaycan’da onbinlerce insanın canına kıyıldığı temizlik / tasfiye
hareketiyle yeni Azerbaycan Türk elifbasının da ortadan kaldırıldığını bildirmiştir.
Yazıda, Azerbaycan’da ve diğer Türk toplulukları üzerinde uygulanan baskı ve
halkları daha kolay sindirmek için uygulanan politikaların bir sonucu olarak
Kiril işaretlere dayalı alfabelerin kabul ettirilişi ve hedefleri ile ilgili şu tespitleri
yapmaktadır. “Malûm olduğu gibi kızıl Rus İmparatorluğu’nda yaşayan bütün
Türk ve fars kökenli dillere kril grafiğine dayanan elifbalar “kabul” ettirildi.
(Elifbalar) diyoruz, çünkü “böl ve hükmet” siyaseti uyarınca Rus Makyavelistleri
her bir Türkçeye (Azerbaycanca, Özbekçe, Türkmence, Tatarca, Kazakça,
Karakalpakça vb.) yekdiğerlerinden farklı bir kril alfabesi getirerek aralarında
anlaşma imkânlarını zorlaştırdılar. (Schimiede 1992: 43)
Dil ve kültür birliğinin sağlanmasının temelini oluşturacak olan millet dilciliği
ya da millî dil birliği kavramı için “millet dilciliği (etnik lengüistikpanizm),
kısaca etnolinguopanizm” terimini kullanan Kerimov ve Mutalov Sovyetler
Birliği’nde millî dil birliğinin nasıl engellendiği konusunda şu bilgileri
vermektedirler. “Stalin’in baskı yıllarında Türkçülük, İrancılık, Moğolculuk
ve diğer etnolinguopanizm tarzındaki gayeleri tahlil etmek, kesinlikle yasak
lanmıştı ve toplulukların doğrudan kültürel yakınlaşmasını teşvik eden kişiler,
sanatçı ve aydınlar ortadan kaldırılmıştı.” (Kerimov-Mutalov 1996: 191) Bu da
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bize gösteriyor ki alfabesi zorla değiştirilenler yalnız kültürel baskı ve eritme
politikalarıyla değil, fiziksel baskı ve öldürülmelerle de karşı karşıya kalmışlardır.
Temel hedefin bir eritme politikası olduğu Hatice Şirin User’in eserinde de
şöyle vurgulanmaktadır. “Yakın çağ alfabeleri arasında seçilen değil, seçtirilen
tek yazı durumundaki Kiril, hem siyasi, hem dini hem de kültürel eritme
stratejilerinin ana eksenlerinden birini oluşturmasıyla, Türk yazı tarihinin
bambaşka bir dairesini ortaya koymaktadır.” (User, 2006: 8)
Sovyetler Birliği dışında Türklere zorla alfabe dayatılan bir diğer bölge de
Doğu Türkistan’dır. Burada da Türklerin kendi soydaşlarıyla yazı ve kültür
birliğini engellemek amacıyla, kendi hür iradeleri dışında alfabeler dayatılmakta,
sindirme ve eritme politikası bu yolla da uygulanmaktadır. 1972-1983 yılları
arasında Latin alfabesi kullanan Doğu Türkistan Türklerinin kültür birliğinin
pekişmesinden ve Türk dünyasıyla bütünleşmesinden kaygılanan Çin yönetimi,
baskılarla bölgede tekrar Arap alfabesinin kullanımını mecbur kılmıştır. Konuyla
ilgili olarak Mahmut Kaşgarlı da yazısında şunları söylemektedir: “Türk
boylarının kültür birliğinin pekişmesinden endişe duyan Çin Halk Cumhuriyeti
yönetimi 1983 yılından itibaren Uygur Türkleri ile Kazak Türklerini Latin
alfabesini bırakmaya, tekrar Arap kökenli alfabe kullanmaya mecbur etmiştir.”
(Kâşgarlı, 2007: 1008)
Alfabesi zorla değiştirilen milletlerin geçmiş kültürle ilgileri koptuğu gibi
işgalcilerin dilinin üst dil hâline getirilmesiyle ve bu dilin alfabesinin toplumda
yazı dili hâline dönüştürülmesiyle millî dil ikinci planda kalmakta, önce iki dilli
bir toplum meydana getirilmekte sonra da milli dil yok edilmektedir.
Dil etkileşimlerinin temel kuralı yönetenden yönetilene, hâkim olandan tâbi
olana doğru bir etkileşim göstermektedir. İşgal eden veya hâkim olanın dili
öncelikle resmi işlemlerde kullanıldığı için tâbi olan bu dili öğrenmek zorunda
bırakılmaktadır. İki dilli hâline getirilen toplumun bireyleri, kendi dilinin geçer
dil olmaması dolayısıyla zamanla dillerini terk etmekte işgalcinin/tâbi-bağımlı
olduğu toplumun yazısını ve dilini almakta kendi dilini terk etmektedir.
Alfabesi zorla değiştirilen ve dilleri ikinci dil konumuna düşürülen topluluklar
baskılar ortadan kalkıp bağımsızlıklarını kazansalar da benimsetilen dili
kullanmaya devam etmekte, kendi milli benliklerini kısa sürede bulamamaktadırlar.
Bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen birçok devletin hâlen Rusçayı resmi
dil olarak kullandıklarını bilmekteyiz. Bu konuda Sinan Doğan “Kırgızistan,
Moldovya, Tacikistan, Türkmenistan ve Kazakistan 1995 Anayasası’nda Rusçaya
resmî olarak ‘iletişim dili’ statüsü verirken Kırgızistan Mayıs 2000’de Rusçaya
“resmî dil statüsü” sağlamıştır. Aslında eski BDT ülkelerinin birçoğunda Rusçaya
iletişim dili statüsünün verilmesi Rusya açısından bir başarı sayılabilir.” (Doğan,
2006: 27) demektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Alfabe değiştirmeler, bir milletin o zamana kadar sahip olduğu kültürel
birikimin, yazılı belgelerin belli ölçüde bir kenara itilmesini ve milletin sonraki
nesilleri için de unutulmasını, kaybolmasını sağlamaktadır. Olaya Türk dili
açısından baktığımızda, Tükler her alfabe değiştirmede bir önceki alfabe ile
yazılan ürünlerini ve kültürel birikimlerini de belli ölçüde terk etmişlerdir. Sogd
yazısı ve ondan çıkarılan Uygur yazısının kabulüyle Köktürk yazısıyla yazılan
ürünler ehemmiyetini o dönemde yitirmiş, Arap alfabesinin kabulüyle kendinden
önceki yazı dilleri unutulmuş, Latin ve Kiril alfabeleriyle Arap harfli metinler ve
en önemlisi de diğer dönemlerde olduğu gibi ilmî, edebî kısaca kültürel birikim
sonraki nesiller için bilinmez olmuştur.
Tarihî metinlerde olduğu gibi alfabe – yazı sistemlerinin farklılığı dolayısıyla
çağdaş Türk dünyasında da ortaya konulan metinler anlaşılamamaktadır.
Metinlerle ortaya konulan bilgi ve kültür birikiminden faydalanılamamakta,
aksine farklılıklar daha fazla belirginleşmektedir.
Kültürel birliğin daha fazla kesintiye uğramaması, ortak yazı dilinin
kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Ortak ekonomik birlik ve iletişim ağı da,
ortak bir dil olmasını gerektirmektedir. 80 yıldan beridir Latin alfabesi kullanan
Türkiye Türkleri yanında bağımsızlığına kavuşan diğer Türk Cumhuriyetlerinde
de devam eden Latin alfabesine geçiş sürecinin ortak alfabeyle sonuçlandırılması
sağlanmalıdır.
Ortak alfabeyle birlikte ortak bir yazım kılavuzunun da hazırlanarak, Türk
dünyasında yazım ve imla birliğinin de sağlanması dilde birlik için şarttır. Ortak
alfabeyle-imlayla oluşturulacak ortak Türkçe de Türk dilini ve lehçelerini,
dünyanın büyük dillerinin etkisiyle kendi özelliklerini kaybetmekten koruyacaktır.
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TÜRK ÖĞRENCİLERİN RUSÇA ÖĞRENİMİNDE
KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE BU ZORLUKLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İSAYEV, Hurşit
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
Yabancı dil öğreniminde öğrencilerin karşılaştıkları en büyük engellerden biri
anadil ve yabancı dil arasındaki anlam ve yapı farklılıklarıdır. Aynı dil ailesine
mensup dillerin yapı bakımından benzerlikleri diğer dil ailelerine mensup dillerle
karşılaştırıldığında yerini bu yapı farklılıklarına bırakmaktadır. Dilbilgisi, ses
bilgisi, kelime bilgisi, cümle bilgisi, değişik dil ailesine mensup diller arasındaki
en büyük farklılıkları oluşturmaktadır. Bir kelime farklı dillerde aynı şekilde
ifade edilebilirken, yapı bakımından değişikliklerin dillere yansıması, farklı
dil ailesine mensup diller arasında kesin çizgilerle ayrılan farklar ortaya koyar.
Bu farklılıklar dil öğreniminde çeşitli zorluklara yol açmaktadır. İncelememize
konu olan Rus dilini öğrenen Türk öğrencilerin karşılaştıkları sorunların başında
cümle ve kelime yapısından kaynaklanan sorunların geldiğini görmekteyiz.
Öğrencilerimizin, iki dilin ses özelliklerinin birbirinden farklı olması nedeniyle
yaptıkları hataların başında yazım yanlışları gelmektedir. Bu çalışmada Rus dili
öğrenen Türk öğrencilerin karşılaştığı zorluklar, yaptıkları hatalar incelenmiş, bu
dilin öğrenilmesinde yeni yöntemlerin bulunması ve denenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rus dili, Rusça öğretimi, Türkçe, Türk eğitim sistemi.
ABSTRACT
One of the most common problems the students confront during thr foreign
language education is the differences of meaning and structure between the mother
tongue and target language. Whereas there are structural similarities among the
languages coming the same language family, there are differences among the
languages from other language families. Gramer, phonology, vocabulary and
syntax form the most basic differences between the languages from different
language families. While a word may be expressed in the same way in different
languages, the structural differences in the languages creates a definite line among
the languages from different language families. These differences lead to various
difficulties in language learning. In our study, we see that the most common
problems Turkish students face while learning Russian are those related to syntax
and vacabulary. Since the phonological aspects of both Turkish and Russian are
different, one of the most common problems of our students is the spelling error.

796

In this study, the problems and errors of the Turkish students learning Russian
have been examined and it was aimed to find them and implement new methods.
Key Words: Russian Language, teaching Russian, Turkish, Turkish education
system.
--Türk ve Slav halkları komşuluk vb. alakalardan dolayı tarih boyunca
birbirleriyle münasebeti olan halklardandır. Tarihi ilişkiler, sosyolojik ve
kültürel etkenler onların bu münasebetlerinde belirleyici unsur olmuştur. Akad,
N. A. Baskakov’un da söylediği gibi “Türk boyları Doğu Slavlarının (Ruslar,
Ukraynalılar, Beyaz Ruslar) kelime hazinesinde belli izler bırakmıştır” (Baskakov,
1985: 5). 10. yüzyılda Doğu Slavlarının Hristiyanlığı kabul etmesiyle, Rusların
“milletleşme” süreci hızlanmıştır. Her iki halkın millî gelişim süreçlerini farklı
şekillerde ve tarihlerde tamamlamış olmasına rağmen, her iki halkın da dil ve
kültür tarihinde derin köklere sahip birçok benzerlik mevcuttur. Günümüzde de
Türkiye ve Rusya iki büyük komşu ülke olarak, bu derin köklere sahip Türk ve
Rus halkının manevi servetlerinin taşıyıcısı konumundadırlar.
İki devletin son dönemlerdeki, sosyal ve ticari alanlardaki işbirliğinin artması
ile, Türkiye’de Rus diline olan ilgi de artmıştır. Çağdaş Türk eğitim sisteminin en
önemli özelliklerinden biri de yabancı dil öğrenimine verdiği önemdir.
Yabancı dil öğreniminde öğrencilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan
ana dil ile öğrenilen yabancı dil arasında yapı bakımında görülen farklılıklardır.
Aynı dil ailesine mensup dillerin yapı bakımından benzerlikleri diğer dil ailelerine
mensup dillerle karşılaştırıldığında yerini bir yapı farklılıklarına bırakmaktadır.
Dil bilgisi, ses bilgisi, kelime bilgisi, cümle bilgisi, değişik dil ailesine mensup
diller arasındaki en büyük farklılıkları oluşturmaktadır. Bir kelime farklı dillerde
aynı şekilde ifade edilebilirken, yapı bakımından değişikliklerin dillere yansıması
farklı dil ailesine mensup diller arasında kesin çizgilerle ayrılan farklar ortaya
koyar. Bu farklılıklar dil öğreniminde çeşitli zorluklara yol açmaktadır.
İncelememize konu olan Rus Dili öğrenen Türk öğrencilerinin karşılaştıkları
sorunların başında, cümle ve kelime yapısından kaynaklanan sorunların geldiğini
görmekteyiz. Öğrencilerimizin iki dilin ses özelliklerinin birbirinden farklı olması
nedeniyle yaptıkları hataların başında yazım yanlışları gelmektedir.
Bilindiği gibi dünya dillerinde eklerin kullanılmasından iki yöntem
vardır. Hint-Avrupa Dilleri “fusio” (kaynaklaşma) dillerine, Turan dilleri ise
“agglutinativ” (yapıştırma) aittir. (Reformatskiy, 1987: 52-76) ) E. Sepir’e göre
ise “Farklı mantığa sahip olan Türk dili ile mukayesede Hint-Avrupa söz dizimi
“kaprisli” , “yanıltıcı” ve “ağırdır”. (Sepir, 1934: 94) Bu açıdan, Rusça öğrenen
öğrencilerin bu farklılıklardan kaynaklanan zorluklar yaşadıkları görülmüştür.
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Rus dilinde, Türk dilinden farklı olarak isimlerin cins kategorisi vardır.
Her iki dilde “canlılık” anlayışı farklıdır. Ses Bilgisi, fiillerde zaman, çekim
kategorisi, hareket fillerinde bitmiş eylemi gösteren fiiller, “СЯ” ile biten
dönüşlü fiiller, önekler, edatlar, bağlaçlar, dönüşlülük fiiller, işaret zamirleri vs.
de iki dil arasındaki farklılıkları oluşturan belli başlı etmenlerdir. Bu nedenle, Rus
dilbilgisinin yabancı öğrenciler tarafından öğrenilmesi, onların sık sık kavramları
karıştırmasına neden olmaktadır. Bunun için her iki dilin mukayeseli analizi
büyük önem taşımaktadır. Bu yöntemle, etnopsikoloji ve kültüroloji yöntemleri
de birleştirilir. Örnek olarak şu kelimeleri ele alalım: любить” (sevmek), “ждать”
(beklemek), “брать”(almak), “отец”(baba), “мать”(anne), “брат”(erkek kardeş),
“сестра”(kız kardeş). Bu kelimelerle, Türk ve Rus dilinde istediğimiz cümleyi
kurabiliriz. Dilbilgisi kurallarına göre Rusça “брат”’ın Türkçedeki “ağabey”in
anlamını karşılayıp karşılamaması önemli değil. Burada önemli olan, Türk
dillerinde “baba”, “anne”, “kardeşler” isimleri aynı paradigmada çekilecek,
sadece farklı hallerde olup, gösterilen fiillerin çekiminde aynı kalacak. Rus dilinde
ise bunun tam tersi olarak, “любить” (sevmek) ve “ждать” (beklemek) fiilleri
farklı çekim örneklerine aittir. “Родить” (doğurmak) fiili de gövdesinde ünsüz
değişmesi olmadan çekimlenemez. “Родить = рожу” (doğuruyorum), “брать”
(almak), fiili ise özüne ve zamanına göre hem de supletivizmle (özel olarak HintAvrupa dillerinden yeni eklerin ve gövdelerin oluşma kuralı) bağlıdır. Örneğin,
“отец” (baba), “мать” (anne), “сестра”(kız kardeş) farklı şekilde çekimleniyor.
Ayrıca “отец” (baba), “брат” (erkek kardeş) aynı paradigmaya (çekim örneğine)
mensup olmalarına rağmen çoğul yapılırken farklı çekimleniyorlar.
Türk ve Rus dillerinde, cümlede kelimelerin kuruluşu da, sıralanışı da
tamamen farklıdır. Rus dilinde normal olarak birinci yerde özne, ikinci yerde
yüklem ve üçüncü yerde tümleç olurken, Türk dillerinde ise tam tersine genelde
tümleç, yüklemden önce gelir. Genel olarak bazı özellikleriyle Rus dili diğer
Avrupa dillerinden de böyle ayrılıyor. Örneğin, Rus dilinde “у меня есть...”
yapısı ile başlayan cümlelerde eşyanın adı yalın hâlde olurken, eşyanın sahibi ise
(-in) hâlinde çekimleniyor: “У меня есть книга” (Benim kitabım var).
Rus dilini, hızlı ve kalıcı öğrenilmesi için klasik yöntemler olduğu gibi,
son dönemlerde yaygınlaşan yeni yöntemler de vardır. O. D. Mitrofanova’nın
ve V. G. Kostomarov’un ortaya koydukları yöntemler, önemli ve etkili
sayılabilecek yöntemlerin de başında gelmektedir. Onların yöntemine göre,
yabancı dil öğrenirken, anadilden olabildiğince fazla yararlanılmalıdır. Yabancı
dil derslerinde öğrenciler, anadili ve öğrenilen dili karşılaştırabilme yeteneğine
kavuşturulmalı, ders araç ve gereçlerinin seçiminde anadil ve kültürü göz önünde
bulundurulmalıdır. Derslerde, anadilden sık sık faydalanılmalıdır. (Kostomarov,
V. G.-Mitrofanova, O. D., 1979: 67-73).
Ders tecrübesi gösteriyor ki, Rus dilinin öğrenilmesinin temelinde kompleks
yöntemler mevcuttur. Ancak, Rus dilbilgisinin dolambaçlı yapısına girmek,
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pratik açıdan bir fayda sağlamamaktadır. Öğrenilmiş dil bilgisi kurallarının
pratiğe dönüşmesi esnasında öğrenci birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu
sorunun çözümünde önemli olabilecek yöntemlerden başında, öğrencinin söz
dağarcığını artırmak, artırırken de öğrencinin, Rus dilbilgisi kuralları dahilinde
öğrendiği kelimeleri, olabildiğince fazla kullanmasını, pratik yapmasını
sağlamaktır. Öğrencinin, öğrendiği kelimelerin özelliklerini bilmesi de, onun
pratik kazanmasını sağlayacak yöntemlerden biridir. Bu açıdan, kelimelerin ve
deyimlerin oluşmasında, nasıl sıralanması gerektiği, sözlerin anlamca kuruluşu,
isimlerin onomastiği, toponimisi, kelimelerin leksik ve gramer manaları,
sözlerin ilk ve mecaz anlamlarının açıklanması, eş okunuşlu kelimelerin
(omonim), omoformların, anlamdaşların, zıt anlamlıların, terimlerin, kelimelerin
etimolojisinin, yabancı kaynaklı sözcüklerin, deyimlerin öğrenilmesi ve
kullanılması önemli hale gelmektedir.
Örneğin, özel bir kişi ismi, onun ürettiği bir eşyaya verilebiliyor. İskoçyalı
Mak İntosh ismi onun ürettiği eşyaya geçmiştir. “Mauzer, brauning, galife”
kelimeleri de aynen bu şekilde oluşmuştur. Toponimik özel isimler de cins isim
olabiliyor. Örneğin, Boston kumaşının ismi Amerika’da ki “Boston” şehrinden,
Şeviot kumaşı İskoçya’da bir dağdan, Keşmir kumaşı ise Hindistan’nın
bir şehrinden geliyor. Bu tür isimlerin kullanılması, onlarla ilgili olayların
açıklanması öğrencide bir merak uyandırıyor ve bu tür kelimelerin hafızada
kalması kolaylaşıyor. Mesela aynı örneklerden Rusya’daki “Sofya”, “Piyotır”,
“Tatyana” kelimeleri sırasıyla Türkçe’de “müdrik”, “taş” ve “tatlı” anlamlarına
geliyor. Öğrencinin bunu bilmesi, kelimelerin akılda kalması için ona büyük bir
kolaylık sağlayacaktır.
Rus edebiyatı derslerinde “söyleyen” soyadlarının açıklanması hem bu
isimlerinin doğru yazılışına hem de bu adları taşıyan eser kahramanlarıyla
bağlı olayların kavranılmasına yardımcı oluyor. Örneğin, Puşkin’in “Yevgeni
Onegin’inde” Onegin Rusya’da bir göl adından gelmekteyken, Lermontov’un
“Çağımızın Kahramanı’da” ise Peçorin Rusya’daki Peçora gölünden alınmıştır.
Birçok klasik Rus yazarlarının belirli eserlerinde kahramanların soyadı onların
karakterini, sosyal durumunu ve manevi ahlakını yansıtıyor. Bu kelimeler
aynı zamanda Rusça’nın söz varlığına dâhil olan kelimelerdir. Okur bu adlara
rastladığında onların hangi düşünceye sahip olduğunu biliyor. Mesele Gogol’un
“Nefski Caddesi’nde” kahraman Piskaryov soyadını taşıyor. Piskar hakikaten
de küçük bir balık türüdür ve bu eserde kişiyi her şeyden çekinen, hayatını
hayaller üstüne kuran birisi olarak görüyoruz. Dostoyevski’nin “Zavallı İnsanlar”
romanında Makar Devuşkin soyadı dikkat çekiyor. Makar bir dîni isim olarak
manevi saflığı simgelerken, “Devuşkin” kelimesinin kökeninde ise kız sözü
duruyor. Yani bu romanda hayatta her şeyden korkan, kimsesiz, zavallı bir insan
bu kelimelerle adlandırılmıştır. Eserdeki kahramanın sosyal yapısını da zihninde
canlandıran bir öğrenci, bu kelimeleri hafızasında kolayca saklayabilecektir.
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“İdiot” romanında ise kahraman Lev Mışkin adını taşıyor. Rusça Lev “aslan”,
mışkin kelimesinin kökünde ise fare anlamına gelen “mış” sözcüğü var. Eserde
de, kahramanın içinde birbirine zıt olan iki önemli yön görüyoruz. Onun bir
yandan ahlakça saf, dürüst, yüksek ahlak değerlerine sahip olması, diğer taraftan
mevcut sosyal çevrenin baskısı ve maneviyatını yitirmiş insanların çevresinde
olması, onu bir fare gibi güçsüz ve zavallı hale getiriyor. “Dünyayı güzellik
kurtaracak.” ve “Güzellik satılık değil.” gibi yüksek felsefi fikri söyleyen Mışkin
hayat gerçekliklerinden dolayı saf, ulvi aşkını savunamıyor.
Yabancı dil öğretiminde bir diğer önemli noktalardan biri de çeviridir.
Karşılaştırmalı çeviri, dilin öğrenilmesinde önemli bir yere sahiptir. Çeviri
esnasında, orijinal dil ile çevrilen metin arasında bir bağ oluşuyor. Her iki metni
karşılaştırınca, metinler arası bağlantıyı, çevirinin orijinal metne sadıklığını
görmek, hataların incelenmesi açısından önem arz ediyor. Fakat bilindiği gibi
çevirilerde en zorluk çekilen kısımlardan biri deyimlerdir. Çünkü, “Deyimler
her zaman milletin görüşünü, sosyal kuruluşunu, kendi döneminin ideolojisini
yansıtır.” (Larin B. A., 1977; 45). Bu, nedenle en dikkat edilmesi gereken
yerlerden biri de deyimlerdir. Çeviri sırasında çoğu zaman, eğer öğrenci dile
vakıf değilse iki dilli sözlükten deyimleri, çeşitli kelimeleri, cümleleri çevirmek
öğrenci için bazen çok zor, bazen de imkansız oluyor. Bu açıdan çeviride çoğu
kez kullanım yanlışlıklarına ve fikir karmaşalığına rast geliniyor. Büyük Alman
bilim adamı İ. Herder çeviri için şunu söylemiştir: “Yabancı dilin özgünlüğünü,
ana dilin ise kaidesini saklamak gerekiyor.”
Rus ve Türk kelimelerinin anlam oylumunun birbirine uymaması nedeniyle
çeviri yaparken öğrenciler, gerekli kelimelerin seçilip kullanılmasında zorluk
çekiyorlar. Örnek vermek gerekirse şu kelimelere bakalım: “беречь” (saklamak),
“стеречь” (beklemek), “хранить” (saklamak, muhafaza etmek, mec. tutmak).
Derslerde yapılan hatalar gösteriyor ki, öğrenciler bu kelimeleri öğrenirken
birbirlerinden ayrıldıkları noktaları öğrenememiş, ya da kendi dilinin sosyal
yapısıyla bir tuttuğu için farklı kullanımlarını kavrayamamıştır. Sonuçta bu
kelimeler eş anlamlı bilinmiş, çeviri esnasında bu yanlış bilgiden dolayı sıklıkla
hata yapılmıştır. Bu sorunun çözümünde, sorunun temeline inilmesi, hatalı
öğrenilen kelimeler konusunda öğrencinin bilinçlendirilmesi önemlidir. Ancak,
sadece bunla yetinilmemelidir. Çevirisi yapılan metin üzerinde tartışılmalıdır.
Metin, önce cümle cümle morfem, takı, kelime yapıları, anlam bilgisi vb. yönden
incelenmeli, daha sonra da anlam, orijinal dilin sosyal ve kültürel yapısı vb.
yönlerden metnin bütününü gözden geçirerek hatalar irdelenmelidir.
Bilindiği gibi, yazılı ve sözlü konuşmalarda yapılan yanlışlar, öğrenilmiş dil
normlarının, kurallarının bozulmasından ileri geliyor. Burada, öğrencinin görevi,
öğretmenden daha fazladır. Öğretmen başka birisi için ona yeni olan dil sistemini
veremez, geçiremez, O ancak ona yardımcı olabilir.” (Zelenskaya, 2002: 25). Bu
açıdan konuşmada dil normlarından dışarı çıkan öğrencilerin yaptıkları yanlışların
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öğrenilmesi önemlidir ve bu yanlışlıkların tahlili pratik ve teorik bakımdan özel
önem taşır. Türk öğrencilerin yabancı dilin ses biliminde bıraktıkları yanlışlar
bir çok hallerde Türk dili için karakteristik olmayan ve özellikle Türk dili ses
biliminde kullanılmayan sorunlardan ileri gelir. Bu tür yanlışlara sık rastlanır.
Bildiğiniz gibi Türk dilinde “x”-kh, “ц”-ts, “щ”-şç ünsüz harfleri
olmadığından öğrenciler kelimelerin yazılışında genelde yanlışlıklar yapıyorlar.
Örneğin “выдубецкий монастырь-выдубечкий монастырь (manastır), цельчель (amaç), чай-цай (çay), национальный-начиональный (millî), царицачарича (çar), отрицание-отричание (inkâr). İçinde “h” harfi olan yabancı
sözcüklerde “h” harfi Rus dilinde “g” olarak kullanılıyor. Bazen de “h” harfi
Rusça’da “x” harfi yerine kullanılıyor. Tabi ki öğrenci bütün sözlerin ve
terimlerin manasını anlamadığı için onları karıştırıyor. Örneğin, “Фонвизин был
гуманистом” (Fonfizm humanisttir.) yazmak isteyen bir öğrenci “Фонвизин был
хуманистом.” şeklinde yazabilmektedir. “Безухов” yerine “Безуков” yazmak da
Türk öğrencilerin sık düştükleri hatalardandır. Yaygın olarak da “j” yerine “ç” ve
“ş” yerine “ç” yanlış olarak yazılıyor (Ужинать-учинать журавли-шуравли).
Bazen kelimelere ek olarak harfler koyulur (epiteezler), (Radio-Radivo) veya
ünsüz harf düşürülür (dierez); [честный-чесный] - (dürüst, samimi), [праздныйпразный]-(boş durma, gezme); (л), (зд), (ст) çıkarılmasını görüyoruz.
[Cолнце-сонце]-(güneş), [праздник-празник] - (bayram), [повестка-повеска](ihbarname, gündem), [поездка-поезка]-(gezi), [детство-дество]-(çocukluk),
[прежде-предже]-(önceki). Bazen kelimelerin önüne harf eklenir ya da harfler
yanlış yerlerde kullanılır. Örneğin, “это” yerine “ето” (şu), “шла” yerine “ишла”
(gidiyordu), “труд” yerine “туруд” (iş), “богатый” yerine “богатный” (zengin)
kelimeleri gibi.
Belirtmek gerekiyor ki bu durum Türk dilleri için tipik bir durumdur. Çünkü,
Türk dillerinde sözün önüne birkaç ünsüzün gelmesi imkânsızdır. “штаныиштаны” (pantolon), “rıza-irıza”, “stres-sitres”, “spor-sipor” vs. Anadolu’nun
bazı yörelerinde de yaygın olarak kullanılan bazı kelimelerin başına sesli harfler
koymak, Türkçe’nin yapısından kaynaklanan bir durumdur.
Eğer yabancı dil öğrenen öğrencilerin yazılı ve sözlü konuşmalarındaki
yaptıkları yanlışları tahlil etmiş olursak, onların sık sık mevcut dil kurallarından
dışarı çıktıklarını görürüz. Tabii burada unutulmaması gereken bir nokta var.
Aslında yabancı dil öğrenen öğrenciler gramer kurallarını yanlış kullansalar da,
öğrendikleri kurallara göre istisnai durumları göz önünde bulundurmadıkları için
gramer kurallarını mantık olarak doğru kullanıyorlar. Örneğin, gramer krallarına
göre eğer “читать” (okumak) fiili şimdiki zamanın birinci şahısında “читаю”
oluyor. Fakat birçok fiil var ki, çekimlendiklerinde bazı ünsüzler diğer ünsüzlerin
yerine konuluyor. Örneğin, “плакать” (ağlamak) “плачу” (ağlıyorum), burada “k”
ünsüzünün yerine “ç” geliyor. “Искать” (aramak) “ищу” (arıyorum), burada da
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”sk” ünsüzlerinin yerine “щ” ünsüzü yazılıyor. Rus dilini öğrenen Türk öğrencisi
“читать” örneğinde öğrendiği kuralı diğer söz çekimlerini de uyguladığı için hata
yapıyor: “плакать-плакаю”, “искать-искаю”, “сказать-сказываю”.
Cümle kurarken veya kelimeleri kullanırken en önemli hatalar çevirilerde ortaya
çıkıyor. Öğrencilerin yaptıkları hatalardan gördüğümüz kadarıyla, öğrenciler
kelimeleri sözlük vasıtasıyla ararken kelimenin konuya anlamca uygun gelip
gelmediğini bulamıyor. Sözlükte olan bazı kelimelerin hangi anlamda olduğunu,
kelimenin eşanlamlısının mevcutluğunu veya cümle oluşturmaya uygun olup
olmadığını tayin edemiyor. Türk öğrencisi oluşturacağı bir cümlede gereken
bütün kelimelerin anlamlarını bilse bile, önce kendi dilinde onu düşünüyor ve
kuruyor, sonradan onu Rus diline çevirmeye çalışıyor. Bu, hataların en önemli
nedenini oluşturuyor. Deyimler de bu sık yapılan hataların başında gelmektedir.
Örnek olarak şu cümleyi ele alalım. Rusça “под деревом на земле что-то
лежало” (Ağacın altında bir şey duruyordu). Öğrenci bu cümleyi “Kapının
altında bir şey yatıyordu” şeklinde çevirmiştir. Çünkü, öğrenci “дверь” (kapı) ve
“дерево” (ağaç) kelimelerini karıştırmıştır. Her iki kelimede de “d”, “v” , “r”
ünsüzleri var olduğundan öğrenci “ağaç” yerine “kapı” kelimesini kullanmıştır.
Bir diğer örnekte ise, Türk öğrenci tarafından kurulan bir cümleyi ele alalım.
“Простокова держалась с крестьянами плохо”. Öğrencinin kurduğu cümlenin
Türkçe’ye çevirisi “Prostokova köylülerle kötü tutuyordu” şeklindedir. Oysa
bu cümle, Türkçe doğru bir cümle değildir. Öğrencinin kurmak istediği cümle,
“Prostokova köylülere kötü davranıyordu” şeklindedir. Bu cümleyi Rusçaya
çevirdiğimiz zaman “Простокова обращалась с крестьянами плохо” şeklinde
olmalıdır. Örnekteki cümlede, öğrenci “держать” (tutmak, saklamak) fiilini
“обращаться” (davranmak) fiiliyle karıştırmış ve böylece cümlede anlatım
bozukluğu meydana gelmiştir. Diğer bir örnek ise XII. yüzyılda yazılmış “İgor
Destanı’nın” bir parçasından çevrilen bir cümledeki yanlışlıktır. Destan’da
geçen, “İgor’un eşi Yaroslavna’nın Dinyeper Nehri’ne, rüzgâra, güneşe dönerek,
eşi İgor ve oğlu Vladir için dua ettiği kısmı çevirmek isteyen bir öğrenci: “Она
молила как одна мать как одна жена” (O dua ediyordu hem bir anne gibi hem
de bir eş gibi) demiştir. Bu Rusça cümlede, kuruluş açısından ciddi hatalar vardır.
Öğrenci bu deyimi önce Türkçe kurmuş ve sonra Rusçaya çevirmiştir. Bilindiği
gibi deyimleri başka bir dile olduğu gibi çevirmek imkânsızdır. Deyimin Türkçe
gerçek çevirisine gelirsek cümle böyle olmalıydı: “O bir anne ve bir eş gibi dua
ediyordu”. Öncelikle “-molila (dua ediyordu)”; bu kelime Türkçe olarak doğru
gibi görünse de, Rusça’da doğru değildir. Doğru olması için fiilin “ся” dönüş
ekiyle yazılmalıydı. Bu yüzden cümle Rusça olarak “она молила” yerine “она
молилась” şeklinde yazılmalıydı.
Bir başka hatada ise öğrenci 18. yüzyılın.’ın Rus yazarı Fonvizim’in
“Yeni Yetme” komedisindeki kahramanın sözlerini şöyle yazmıştır: “Он
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(Митрофанушка) сказает: не хочу учиться, хочу жениться”. Bu cümlede
öğrenci “сказать” (demek, söylemek) fiili ile “говорить” fiilindeki farkı
anlamamış ve bu cümlenin kuruluşunda ciddi bir hata yapmıştır.
Bazen cümlede fiilin düzgün kullanılmamasından kaynaklanan karışıklıklar
meydana geliyor. “Он всю жизнь поставил революционной борьбе” (O
bütün hayatını devrim mücadelesine koydu). Burada çeviren öğrenci “adamak”
kelimesinin yerine “koymak” kelimesini kullanmıştır. Cümlenin aslı şöyle
olmalıydı: “Он всю жизнь посвятил революционной борьбе” (O bütün
hayatını devrim mücadelesine adamıştı). Başka bir örnekte ise: “Большую
известность Жуковскому приехали eго баллады” (Jukovski’nin balladaları
ona büyük ün gelmişler. [taşıtla]). Aslında öğrenci bu cümleyi şöyle yazmak
istemiştir: “Balladaları Jukovski’ye büyük ün getirmiş). Lakin Rus dilinde
“принести” (getirmek) fiili ile “приехать” (taşıtla gelmek) fiilini karıştırmış ve
bu nedenle cümleyi anlamsızlaştırmıştır.
Rus dilinde “побыть” kelimesi “bulunmak, kalmak, katılmak”, “оставаться”
kelimesi “kalmak, yerleşmek” anlamı veriyor. “Копия текста побыла” cümlesi
Türkçe’ye olduğu gibi çevrildiğinde: “Metnin kopyası bulundu” şeklinde oluyor.
Burada “bulunmak” yerine Rusça ”осталась” yazmak gerekiyordu. Cümleyi
Türkçe düşünen öğrenci “Metnin kopyası bulundu.” cümlesini doğru düşünmüş
ama Rusça’ya çevirisinde yeterli anlamı verememiştir. Bir başka örnekte ise “Он
терял все деньги” (O bütün paraları kaybediyordu) cümlesi Türkçe düşünülmüş
ve bu cümle kurallar açısından doğru yazılmıştır. Fakat Rusça “терять” fiili
kaybetmek anlamı verdiği için, öğrencinin aslında duruma uygun düşem
“растратить” (boşuna harcamak, israf etmek) fiilini kullanması gerekiyordu.
Çünkü metinde para kaybolmuyor, boşuna harcanıyor. Yine bir başka örnekte
öğrenci sık sık “человек” (insan) kelimesini (мальчик-мальчики, стол-столы)
modelinde (человек-человеки) şeklinde kullanıyor.Burada öğrenci tabi ki
Rus gramer kurallarına aykırı hareket etmiştir. Öyle ki Rus dilinde “человек”
kelimesinin çoğulu “люди” (insanlar) kelimesidir. Örneğin “много человеки
умерели” (Birçok insanlar öldü). Zaten Rusça “много” kelimesi kendisinden
sonra gelen ismi (-in) hâlinin çoğulunda olmasına mecbur ediyor.
“Жуковский был начальником русского романтизма” (Jukovski Rus
romantizminin başkanıydı). Rusça “начальник” (müdür, başkan, amir) anlamı
verdiği için ve öğrenci bu kelimenin anlamını tam bilmediği için “начинатель”
kelimesini kullanamamıştır. Cümle aslında şöyle olmalıydı “Жуковски
был начинателем русского романтизма.” (Jukovski Rus romantizminin
başlayıcısıydı).
Rusça “друг” -dost, arkadaş anlamında kullanılıyorsa da “другой” kelimesi
-diğer, başkası, öteki, öbürü anlamını veriyor. Anlamca farklı olması ve
köklerinde aynı harfler bulunması (др) öğrenciye “друг” ile “другой” kelimesini
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karıştırmasına imkân vermektedir. Şöyle ki “Я бы не хотел родиться в другом
городе” (Ben başka bir şehirde doğmak istemezdim.) yazmak isteyen öğrenci,
(Ben arkadaşımın şehrinde doğmak istemezdim.) şeklinde yazmıştır.
Bu tipli örnekler fazla olduğundan dolayı birkaç örnekle cümle yapımında
karşılaşılan yanlışlıklara dikkat çekmek istiyoruz: “Они огорчают нас”
(Onlar bizi üzüyorlar); “Они обижают нас” (Onlar bizi incitiyorlar), “Софья
дирижировала государством” (Sofiya devleti idare ediyordu. [orkestrayı]).
Burada “дирижировать” (Orkestra’yı idare etme) anlamındadır. Öğrenci burada
“управлять” (devleti yönetmek) fiilinin yerine “дирижировать” (orkestrayı
yönetmek) fiilini kullanmıştır.
“Türkiye zayıflamaya devam ediyordu” demek isteyen öğrenci “Турция
продолжала худеть” şeklinde yazmıştır. “Худеть” kelimesi Rusça (zayıflamak,
fakirleşmek, yıpranmak) anlamına geldiği hâlde bu fiilin yerine öğrenci “слабеть”
fiilini kullanmalıydı. Rusça öğreniminde yapı bakımında rastlanan zorlukları,
Rusça öğrenen öğrencilerin yaptıkları hataları birçok örneklerle göstermek
mümkündür.
“Я xочу быть архитектором” (Ben mimar olmak istiyorum) ifadesini
kullanan öğrenci “архитектор” kelimesinin anlamını iyi kavrayamamış ve yanlış
olarak (Ben başpiskopos olmayı hayal ediyorum) şeklinde yazmıştır. Burada da
öğrenci “архитектор” kelimesini “архиепископ, архимандрит” kelimeleriyle
karıştırmıştır.
Bir diğer örnekte ise, öğrenci: “O savaşta bulunmuştur.” anlamını vermek
yerine “Он был в борьбе” (O mücadelede bulunmuştur) yazmıştır. Çünkü Türk
dilinde “mücadele, kavga, savaş” bazı durumlarda aynı anlama gelebilmektedir.
Öğrenci “война” (savaş, muharebe) kelimesinin anlamını bilmemiştir ve “война”
(harp) yerine “борьбе” (mücadele) kelimesini kullanmıştır.
“–Bойна и Mир– известное произведение в мире” (–Savaş ve Barış–
dünyada tanınmış bir eserdir.) yazmak isteyen öğrenci “–Bойна и Mир– очень
важное произведение для всех миров.” (–Savaş ve Barış– bütün dünyalar
için önemli bir eserdir.) gibi vermiştir. “Романтизм был литературным
направлением” (Romantizm edebi akım olmuştur.) yazmak isteyen öğrenci ise
“Романтизм был литературный поток” (Romantizm edebî akımdır) şeklinde
yazmıştır. Rus dilinde “поток.” kelimesi –sel, akım,cereyan- anlamını veriyor.
Öğrenci “поток” ve ”течение” kelimelerini karıştırmış ve ”течение”(akım)
kelimesini kullanamamıştır; “заслуга Жуковского” (Jukovski’nin yararlığı)
yazmak yerine “служба Жуковского” (Jukovsko’nun hizmeti) yazılmıştır. Rusça
“заслуга” ve “служба” tarihte anlamca yakın köklü kelimeler olsa da, çağdaş
Rus dilinde farklı anlamlarda kullanılır.
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Cümle yapısında yapılan karakteristik yanlışlıklardan biri de “ся” ile biten
fiillerin yanlış kullanılmasıdır. Bilindiği gibi “ся” eki fiillerle kullanıldığında
anlam değişikliği meydana geliyor. Örneğinde “вернул” (geri verdi), “вернулся”
ise “döndü” anlamı veriyor.
Buna ek olarak Türkçeden farklı olarak Rus dilinde öntakılar ve önekler sık
sık kullanılıyor. Türk öğrencilerinin bu gramer oluşumunu kullanmasından dolayı
yaptıkları yanlışlar onların en fazla karşılaştıkları hatalar içindedir. “Чехов за
свои деньги открывает врачебный кабинет.” (Çekov kendi parasıyla tıp odası
açıyor.) yazmak isteyen öğrenci “из” öntakısını yanlış kullandığından cümle özel
anlamını yitiriyor. Yani kurulan “Чехов из свои деньги открывает врачебный
кабинет.” (Çekov kendi paralarından tıp odası açıyor.) cümlesinde anlatım
bozukluğu ortaya çıkıyor.
“Настася ненавидела людей” (Nastasya insanlardan nefret ediyordu)
yazması gereken öğrenci “людей” kelimesinin önüne “от” öntakısını ekleyerek
cümlenin anlamını değiştirmiştir. Çünkü Türk dilinde “-dan” eki doğru sayılsa da
Rusça doğru değil. (Ör.: Nastasya insanlara nefret ediyorum). Bir diğer örnekte
ise, “O Moskova Üniversitesine geçirildi.” (Он перевелся в Московский
университет.) cümlesini yazmak isteyen öğrenci de “перевелся” kelimesinin
yerine “перебежал” (karşı tarafa koşmak) anlamını veren kelimeyi kullanarak
cümlenin anlamını tamamen değiştiriyor.
Bir diğer çalışmada da öğrenciler “Fazla biletin var mı?” cümlesini tamamen
farklı anlamlarda çevirmişlerdir. Örneğin “У тебя есть билет много?” (Senin
çok biletin var mı?). Normalde bu cümle Rus dilinde şöyle olmalıydı: “У тебя
есть лишний билет”.
Bir örnekte öğrencilerin çoğu “heyecanlıyım” kelimesini farklı anlamlarda
kullanmışlar: “Her zaman ki gibi ben çok heyecanlıyım” cümlesi “Как
всегда я взволнованный” şeklinde olmalıdır. Ama öğrenciler manaca yakın
olsada farklı farklı kelimeler kullanmışlardır. ”Я очень волнуюсь.” (Ben
çok heyecanlanıyorum.); “Я очень эмоциолальный.” (Ben çok hassasım.);
“Как обыкновенно я очень горячусь” (Her zamanki gibi ben kızgınım);
“Как всегда мне очень горячо.” (Her zaman ki gibi bana çok sıcaktır.); “Как
всегда я волнующий” (Her zaman heyecanlandıranım.); “Как всегда я очень
сенсоционный.” (Her zaman ki gibi ben çok sensasyonalım.) vs.
Bir diğer örnekte ise, “Herkes yerine oturdu.” cümlesinde öğrenci “yer”
kelimesinin Rusça anlamını doğru verememiştir. Şöyle ki, Türkçede olduğu
gibi Rus dilinde de “yer” kelimesinin birkaç anlamdaşı var. Yer; herhangi birisi
tarafından tutulan yer (место), yer; toprak (почва), yer; dünya, yeryüzü (земля,
поверхность земли) vs. Öğrenci şu kelimelerin içinden yanlış olarak “toprak”
anlamını veren kelimeyi seçmiş ve sonuçta cümle aşağıdaki gibi kurulmuştur:
“Каждый сидел на своей земле.” (Herkes kendi toprağında oturmuştur.).
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Hâlbuki “Herkes kendi yerinde oturmuş.” yazılmalıydı. Aynı modelde şu cümle
de yazılmıştır: “Моя земля седьмое кресло.” (Benim toprağım 7. koltuktur.) vs.
SONUÇ
Yukarda gösterdiğimiz örneklere, ders gözlemlerine ve tecrübelere dayanarak
Türk öğrencilerinin Rus dilinde yaptıkları yanlışlıkların nedenlerini şu şekilde
yazabiliriz:
− Ana dilin ve öğrenilen dilin farklı dil ailesine mensup olması, farklı ses
sistemiyle karşılaşmaları, ünsüz harflerinin tonlu ve tonsuz olması, kelime
sonunda tonlu ünsüzlerin boğulması, kelimelerin önünde birkaç ünsüzün bir
yerde bulunması, hece vurgusunun yer değişmesi vs.
− Türk ve Rus gramer düzeyindeki farklılıklar ve bu nedenle kelime ve cümle
yapısında oluşan yanlışlıklar.
− Öğrenilen dilin çevrede çok konuşulmaması.
− İki halkın sosyal ve kültürel yapıları ve bunların dile yansımalarının farklı
olması.
− İki dilin gelişim süreçlerinin farklı zamanlarda ve coğrafyalarda
tamamlanması.
Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman, dil öğretiminde,
eğitim-öğretim araçlarının kullanımının öğrencilerin durumuna göre seçilmesi ve
izlenecek yöntemin öğrencilerin sık yaptıkları hataların irdelenmesi neticesinde
belirlenmesi, öğretimi daha da kolay ve verimli hâle getirecektir.
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KIBRIS RUMCASINDA “A” HARFLİ TÜRKÇE
SÖZCÜKLERDEN BAZILARI
İSLAMOĞLU, Mahmut*-ÖZNUR, Şevket**
KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР
ÖZET
Kıbrıs Adasının Osmanlı-Türk egemenliğine girdiği 1571 yılından itibaren
Kıbrıs’ın resmî dili hâline gelen Türkçenin yüzyıllarca birinci dil olma özelliğini
koruduğu bilinen bir gerçektir. Ancak 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’yla
İngilizcenin öne geçtiği ve Türkçenin ikinci planda kaldığı görülür. 1960 yılında
Kıbrıs’ta bağımsız bir Ortaklık Cumhuriyeti kurulunca Rumca ile birlikte yeniden
devletin resmi dili ilân edilmiş ve 1963 yılındaki toplumlar arası mücadelelere
kadar bu özelliğini korumuştur. Olaylar nedeniyle birbirinden ayrılan toplumların
kendi bölgelerinde, kendi dillerini kullanageldikleri gözlemlenir. O günlerde
oluşturulan ve muhtelif aşamalardan geçerek günümüze kadar süre gelen Kıbrıs
Türk yönetimlerinin birinci resmî dilleri hep Türkçe olmuştur.
Nitekim 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iftiharla
söyleyebiliriz ki, dili yine Türkçedir.
Bu dil bir yandan, fetihten sonra Ada’ya yerleştirilen Türk halkının konuşma
dili olma özelliğini korurken bir yandan da Ada Yönetimlerinin resmî dili
olagelmiştir. Dünya dilleri arasında önemli bir yer işgal eden Türk dili Ada’daki
yerli halkları çok etkilemiş, bu halkların özellikle Kıbrıslı Rumların hem
konuşma dillerinde hem de yazı dillerinde hatırı sayılır derecede etkili olmuş, bu
dile hayli zenginlik kazandırmıştır. Kendi saygın araştırmacılarının da belgelerle
ortaya koydukları gibi en az üç bin beş yüz Türkçe sözcüğün Kıbrıs Rum ağzında
mevcudiyeti görülmektedir.
Sizlere bu bildirimizde sunmaya çalışacağımız örnekler, bu etkileri açıkça
kanıtlayacak niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Lozan Antlaşması, Türkçe, Kıbrıs Rum ağzı, Türkçe
sözcükler.
ABSTRACT
Some Turkish Words with the Letter “A” in Greek Cypriot Language
It is a known fact that with the sovereignty of the Ottoman Empire in Cyprus,
Turkish language became the official language and remained as the first language
*
**

Dr. Araştırmacı-Yazar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti. e-posta: sevketoznur@yahoo.com
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for centuries. But after the Loazan Treaty in 1923, English Language became
the first language of the island. In 1960 with the declaration of the Republic of
Cyprus, again it (Turkish language) became the official language of the republic
with English and Greek languages until the communal struggles in 1963. Two
communities separated from each other because of the struggles and started using
their own languages. Since then, Turkish governmental authorities have always
used Turkish as the official language.
As a matter of fact, we can proudly say that the official language of the Turkish
Republic of Northern Cyprus which was declared in 1983 is Turkish.
Turkish language was not only the spoken language of the settlers after the
Ottoman conquest but the island’s administrations’ as well. Turkish Language
which has an important place among world languages, affected the societies
living in Cyprus. These societies written and spoken languages (specially Greek
Cypriots’) were considerably affected. According to some respectful Greek
Cypriot researchers there are 3500 Turkish words in Greek Cypriot dialect.
In this study, we are going to try to give examples that will clearly prove these
effects.
Key Words: Lausanne Treaty, Turkish language, Greek Cypriot dialect,
Turkish words.
Sözcükler1
1. Αγαλλίκκιν
Rumca Okunuşu: Ağalikkin
Türkçedeki Karşılığı: Ağalık
Kıbrıs Rumcası’na Türkçeden geçme bir sözcük olduğu belirtilmektedir.
Rumcada karşılığı verilirken yine başka bir Türkçe sözcükle açıklama
yapılmaktadır. “Tembelya” diye verilen sözcük de “Tembellik” kelimemizin ta
kendisidir. Cümle içerisinde verilen örneklerde de Türkçeden alınma sözcükler
dikkat çeker.2
Örnek cümle: Το ρεσπελλίκκιν εν θέλ’ αγαλλίκκιν’.
Okunuşu: “To rençberlikkin en theli ağalikkin.”
Türkçe anlamı: “Rençberlik ağalık istemez.”
2. Αβρατίνί
Rumca Okunuşu: Avradini
1

Bildirimizde Rumcanın peltek “d” sesini İngilizcedeki “th” ile vermeyi uygun gördük.

2

Rumcadaki küfür sözcüklerinin çoğu Türkçedir.
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Türkçedeki Karşılığı: Avradını.
Yazar bu sözcüğün de Türkçeden alındığını belirtirken, öfkelenildiği zaman
küfür olarak kullanıldığı açıklamasına yer verir.
Örnek Cümle: “Έφυες με τ’ αβρατινί.”
Rumca Okunuşu: Efiyes me do avradini.
Örnek Cümlenin Türkçe Anlamı: “Bağırıp çağırarak kaçtın (gittin).”
3. Αβτζής
Rumca Okunuşu: Avdzis.
Türkçeden geçtiği belirtilen sözcüğün Rumca açıklaması yapılırken “Kiniğos”
sözcüğü verilmektedir.
4. Αγιάζιν
Rumca Okunuşu: Ayazin
Türkçedeki Karşılığı: Ayaz
Sözcüğün açıklaması yapılırken: “Kışın, sabahları, hafif esinti ile birlikte
hissedilen soğuk hava.” sözlerine yer verilmektedir.
5. Αγιρλίκκια
Rumca Okunuşu: Ağırlikkia
Türkçedeki Karşılığı: Ağırlık.
“Ağırlık” sözcüğünün Rumcada “varos” sözcüğüyle izah edilebileceği
anlatılır.
6. Αγνατίζω
Rumca Okunuşu: Ağnadizo
Türkçedeki Karşılığı: Anlamak.
Bu sözcüğü açıklamaya çalışan kitabın yazarı sözcüğün kimi Kıbrıslı Türklerce
telâffuzunu da vererek “Ağnadım” demektedir.
Rumcada hangi anlamlarda kullanıldığını açıklarken de “Anlıyorum, demek
istiyorum, izah ediyorum” ifadelerini kullanır.
Örnek Cümle: “Την γλώσσαν όμως της καρκιάς πιστεύκω αγνατίζειξ.”
Okunuşu: “Din ğlossan omos tis garkias bistevko ağnadizis.”
Türkçesi: “Kalbin dilinden anlıyorsun sanırım.” denmekte.
Örnek Cümle: “Τότε οι αστυνομικοί επήραν καταθέσεις, αφού του
αγνατίσασιν ούλες τες υποθέσεις.”
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Okunuşu: “Dode i asdinomiki ebiran gatathesis, afou du ağnadisasin oles des
ibothesis.”
Türkçesi: “Tüm olan bitenleri anlayan polisler o vakit ifade aldılar.”
7. Αζάς
Rumca Okunuşu: Azas
Türkçesi: Aza
Rumca açıklamada “Kinotikos Simvulos” diye bir ifadenin yer aldığı
görülmekte. “Toplum temsilcisi” diye çevirebileceğimiz bu kişiler bizim yerel
yönetimlerde görev alan muhtarların yardımcılarından, azalardan başkası değildir.
8. Αζάτιν
Rumca Okunuşu: Azadin (Türkçe-Farsça olduğu verilir.)
Türkçedeki Karşılığı: Azat
Rumca açıklamasında “Özgür etme” biçiminde bir ifadeye yer verilmektedir.
Örnek Cümle: “Είχα τρεις μαύρους τζι έκαμα τους αζάτιv”.
Rumca Okunuşu: “İha dris mavrus ce egamadus azadin.”
Türkçesi: Üç zenci kölem vardı ve onları azat ettim.”
9. Άζκαλτι
Rumca Okunuşu: Az kaltı.
Türkçedeki Karşılığı: Az kaldı.
Rumca açıklamada “Hemen hemen, az daha, ramak kaldı anlamlarına gelen
sözcükler kullanılır.
Örnek Cümle: “Τον Σοφοκλήν που το Πρασκιόν άζκαλτι να τον πιάσοί”
Rumca Okunuşu: “Ton Sofoklin bu don Prasgon azkaltı na don bgasi”
Rumca olarak verilen örnek cümlenin Türkçesi şöyle: “Prasyolu Sofokli’yi az
kaldı yakalayacaktı.”
10. Αϊλ(λ)ίκ(κ)ιν
Rumca Okunuşu: Aylikkin
Türkçesi: Aylık (Maaş)
Türkçeden Rumcaya geçtiği belirtilen bu sözcüğün de anlamı aynen
dilimizdeki gibidir.
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Örnek Cümle: “Τω Χαλίλη Χ» Τεβρισιούς δύο αϊλλίκια: 50.”
“Aylık ücret” diye yapılan izahattan sonra yer alan Rumca örnek cümledeki
kişi de “Halil Derviş” olup iki aylığının 50 olduğu belirtilir.
11. Αΐπιν
Rumca Okunuşu: Aibin
Türkçedeki Karşılığı: Ayıp
Rumcada açıklama yapılırken üç değişik sözcük kullanıldığı görülür.
“Elâttoma:
a. Kusur, sakatlık.
b. Özürlü olma hâli
c. Noksanlık.
Örnek Cümle: “Γιατί νάν’ παραδκι,άνταλον, να βκει μ’ έτσι αΐπιv.”
Rumca Okunuşu: “Yadi nan baradgi, andalon, na fgi me etsi aibin”
Rumca olarak verilen örnek cümlenin anlamı şöyle: “Neden tertipsiz
olsun da böyle bir ayıpla ortaya çıksın.”
12. Αϊπλής
Rumca Okunuşu: Aiblis
Türkçedeki Karşılığı: Ayıplı.
Örnek Cümle: “Που έχει κάποιοαΐπι.”
Rumca açıklamada “Ayıbı olan” diye bir ifadenin yer aldığı görülür ve yine
Türkçe sözcüğü bir başka Türkçe sözcükle açıklamaya çalışır.
13. Αϊράνιν
Rumca Okunuşu: Airanin. “Δροσιστικό ποτό από γιαούρτι.”
Türkçedeki Karşılığı: Ayran
Sözcüğün Rumca açıklaması yapılırken “Yoğurttan yapılan serinletici içecek”
denmektedir.
Örnek Cümle: “ ‘Τ’ αϊράνιν το καλόν έναν γρόσι ν το πουλώ”
Rumca Okunuşu: “Do ayranin do galon enan ğrosi n do bulo.”
Örnek Olarak Verilen Rumca Cümlenin Türkçesi Şöyledir: “İyi ayranı3
bir kuruşa satarım.4
3

Kıbrıslı Türkler ayranı yoğurttan yaparlar.

4

Eski yıllarda kuruşlar bir değer ifade ederdi.
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14. Αλάιν
Rumca Okunuşu: Alain
Türkçedeki Karşılığı: Alay (Karşılama töreni)
Rumcada Sözcüğün Karşılıkları Verilirken: “Birliktelik, kuşların toplu
halde bulunuşu, kalabalık.” gibi ifadeler yer almakta.
Örnek Cümle: “Οι Χωραίτες εβγηκαν να τους προϋπαντήσουν, αλάιν να
τους κάμουσιν, τιμήν να τους τιμήσουν.”
Rumca Okunuşu: “İ Horaides evğigan na dus proibandisun, alayin na dus
kamusin, dimin na dus dimisun.”
Rumca örnek cümlenin anlamı ise şöyledir: “Lefkoşalılar (Şeherliler)5 onları
karşılamaya, onlara alay düzenlemeye, onları onurlandırmaya çıktılar.”
15. Αλακκερίμ
Rumca Okunuşu:Alakkerim
Türkçedeki Karşılığı: Allah Kerim.
Sözcüğün Rumca açıklaması yapılırken dilimizdekine yakın bir ifadenin yer
aldığı görülür. “Ehi o theos” yani “Tanrı sahiptir.”, “Tanrı kadirdirç.” diyebiliriz.
16. Αλατζά
Rumca Okunuşu: Alatza
Türkçedeki Karşılığı: Alaca
Türkçeden geçme bir sözcük olduğu belirtilirken Rumca açıklamada pamuklu
ya da yünlü yerli kumaş olduğu söylenir.
Örnek cümle: “Εχόρησες την αλατξάν κι εξέης εις το ‘ώμαν’.”
Rumca Okunuşu: “Ehorises din alatza ge eksevis is do oman.”
Örnek Olarak Verilen Rumca Cümlenin Anlamı Şu: “Alacayı giyip de
omuza çıktın.”
17. Άλιν
Rumca Okunuşu: Alin
Türkçedeki Karşılığı: Al (Kırmızı)
Rumcada anlamını “kırmızı” olarak veren yazar, örnek cümlede şöyle
demektedir.
5

Kıbrıs’ta Lefkoşa’ya “Şeher” de denir. Halkına da Şeherli denmekte.
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Örnek Cümle: “Ελάλες τα σειλούδκια της έν’μουσκοκάρφιν άλιν.”
Rumca Okunuşu: “Elâles da şiluthğa dis en musgogarfin alin.”
Türkçesi: “Dudacıkları al bir çiçek gibidir diyordun.”
18. Αλίσι - Βερίσι
Rumca Okunuşu: Alisi-verisi
Türkçedeki Karşılığı: Alış-veriş.
Rumca açıklamada “Almak-vermek” diye tanımlanır ve ayrıca ticarette bir
işlem olarak da kullanıldığı açıklanır.
19. Αλλάβερσιν
Rumca Okunuşu: Allaversin
Türkçedeki Karşılığı: Allah versin
Açıklayıcı Cümle: “Ο Θεός να , σε βοηθήσει (ειρωνικά), απάντηση σε
ζητιάνο, όταν αρνείται την ελεημοσύνη.”
Rumca açıklama yapılırken “Tanrı yardımcın olsun.” biçiminde bir ifadenin
yer aldığı ve alaylı olduğu söylenir. Bu arada dilenenlere yanıt oluşturduğu ve de
sadaka vermek istenmediğinde söylendiği eklenir.
Örnek Cümle: “Φαγιά τζαι πκεια, αλλάβερσιν, ο κόσμος έν’ γεμάτο” (Τζαπ.),
(Çapura Halk Ozanı).
Rumca Okunuşu: “Faya ce pya, allaversin, o kozmos en yemados”
Türkçesi: “Allahversin, her taraf yiyecek, içecekle doludur.”
Örnek Cümle: “Αφούς έτο, αλλάβερσιν, ‘πό ούλλα έσσω έσεί’ (Πλαστ.).
(Plasi Halk Ozanı)
Rumca Okunuşu: “Afus edo, allaversin, bo ullâ esso eşi.”
Türkçesi: “Bak, Allahversin evde herşey var.”
20. Αλλάχαξι
Rumca Okunuşu: Allahası
Türkçedeki Karşılığı: Allahasın
Örnek Cümle: “Τζι εσού, αλλάχασι, έν’ δουλειές τούτες που έκαμεξ.”
Rumca Okunuşu: “Ce su, allahasi, en thulyes dudes bu egames.”
Rumcada örnek oluşturan cümlenin Türkçesi şöyle “Allahasın sen de bu
yaptıkların iş mi?”
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21. Αλλάχαταμ
Rumca Okunuşu: Allahatam
Türkçedeki Karşılığı: Allah adamı
Sözcüğün Rumca açıklamasında “Allah adamı, saf insan.” biçiminde ifadeler
dikkat çeker.
22. Αλλαχμουστακκουνούβερσιν
Rumca Okunuşu: Allahmustakkunu versin.
Türkçedeki Karşılığı: Allah müstahakını versin.
Örnek Cümle: “Να σε πάρει ο διάβολος!”
Rumca Okunuşu: “Na se bari o yiavolos!”
Rumca açıklaması dilimizdekinden biraz farklı. Burada “Seni şeytan alsın!”
diye bir ifadeye yer verildiği görülmekte.
23. Αλλάχμπεης
Rumca Okunuşu: Allaibeyis
Türkçedeki Karşılığı: Alaybeyi
Örnek Cümle: “Του αλλάχμπεη λέγει του για να τους πολογιάσουv.”
Rumca Okunuşu: “Du allaybeyi leyi du ya na dus boloyasun.”
Rumca Verilen Örnek Cümlenin Anlamı Şöyle: “Alaybeyine onları
kovmalarını söyler.”
24. Αλλαχπελασινούβερσιν
Rumca Okunuşu: Allahbelasunu versin
Türkçedeki Karşılığı: Allah belâsını versin!
Örnek Cümle: “Να σου δώσει ο Θεός μπελάδες!”
Rumca Okunuşu: “Na su thosi o theos mbelathes!”
Rumca Örnek Cümlenin Anlamı: “Allah sana belâlar versin!” Biçiminde
olup Türkçedeki üçüncü kişi yerine, Rumcada ikinci kişinin yer aldığı gözlemlenir.
Üstelik Tanrı’nın vereceği ceza yine Türkçede kullanılan “bela” sözcüğü olup
çoğul biçimde yer aldığı görülür. (“Türkçede; ‘Allah belasını versin!’ derken
üçüncü kişi kastedilmektedir. Hâlbuki Rumca örnekte: ‘Allah sana belalar versin!’
diye bir ifade yer alır”)
25. Αλλάχ Ραμετ Εϊλεσίν
Rumca Okunuşu: Allah ramet eylesin!
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Türkçedeki Karşılığı: Allah rahmet eylesin!
Rumcadaki açıklamanın bizdekinden pek farkı yoktur. Yalnız söylenişte
“rahmet” sözcüğündeki “h” sesi düşmüştür.
26. Αντάσορας
Rumca Okunuşu: Andasoras
Türkçedeki Karşılığı: Ondan sonra
Rumca Açıklamada: “Daha sonra, devamında” gibi ifadelere yer verilir.
27. Αρκάς
Rumca Okunuşu: Arkas
Türkçedeki Karşılığı: Arka
“Arka” Sözcüğüne Bir “S” Harfi İlâvesiyle Elde Edilen Bu Sözcüğün
Rumca Açıklamasında: “Arka çıkan”, “Savunan” sözcüklerinin yer aldığı
görülür.
Örnek cümleler
a. “Ανάγκη πάσα να ‘βρουμεν αρκάν τζαι δικηόρον.”
Rumca Okunuşu: “Anangi basa navrumen arkan ce thigioron.”
b. “Ο Νικολάκης κι ο Νονής εμβήκαν βεκκιλάδες, να ξαπολύσουν τον
Λαμπρήν, να πά’ να πιάσ’ αρκάδεζ.”
Rumca Okunuşu: “O Nikolakis ge o Nonis emvigan vekkilathes, na
ksabolisun don Lambrin, na ba na biasi arkathes.”
Kullanılışı Aynen Dilimizdeki Gibi Olan Bu Sözcükle İlgili Örnek
Rumca Cümlenin Türkçeleri Şöyle:
a. “Bütün mesele arka ve avukat bulmak meselesidir”.
b. “Lambri”yi serbest bırakmaları ve ona arka çıkacak kişiler bulabilmesi için
Nikolakis ve Nonis vekil oldular.”
28. Αρκαλατίζω - Αρκαλατευκω
Rumca Okunuşu: Arkaladizo
Türkçedeki Karşılığı: Arkalamak
Rumca Açıklamada: “Desteklemek, birilerini savunmak.” gibi ifadeler
görülür.
Örnek Cümle: “Έδει αρκάν τξι αρκαλατίζει τον να μεν τον δέρουν.”
Rumca Okunuşu: “Ehi arkan ce arkaladizidon na men don therun”
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Rumca Örnek Cümle ise Şöyle: “Arkası vardır, onu dövmemeleri için ona
arka çıkar.”
29. Αρπατζίκκιν
Rumca Okunuşu: Arpadzikkin
Türkçedeki Karşılığı: Arpacık
Rumcası: “Είδος βελονιάς που ράβουν τα σεντόνια.”
Rumca Okunuşu: “İthos velonyas bu ravun da sendonya.”
Rumca açıklamada “Çarşaf dikerken kullanılan bir tür iğne.” diye tanımı
yapılmaktadır.
30. Αρσίζης - Αρτζίζης
Rumca Okunuşu: Arsizis
Türkçedeki Karşılığı: Arsız
Örnek Cümle: “Ο άνθρωπος εις το πιοτόν και παρά νάν’ αρσίζης, χίλιες
φορές καλύτερα να είναι χαϊρσίζηξ.” (Μιχαήλ)
Rumca Okunuşu: “O antrobos is do biodon ge bara nan arsizis, hilyes fores
galidera na ine hayirsizis.”
Rumcada Açıklama Yaptıktan Sonra Verilen Örnek Cümlenin Türkçe
Anlamı Şöyle: “Adam içkide arsız olacağına hırsız olsun bin kez daha iyidir.”
Mihail (Halk ozanı)
31. Αρσιλλίκκιν - Αρτζιλλίκιν
Rumca Okunuşu: Arsillikin-Artzillikkin
Türkçedeki Karşılığı: Arsızlık.
Sözcüğün iki biçimde geçtiği görülür.
Rumca açıklamada “Arsızın niteliği” sözlerine yer verilmektedir. Rumca
açıklama yapılırken yine Türkçeden geçme “arsız” sözcüğünün yer alması son
derece ilginç.
32. Αρτικλαμάς
Rumca Okunuşu: Artıklamas.
Türkçedeki Karşılığı: Artıklama
Rumca açıklama yapılırken “Fazlalık” gibi bir ifade kullanılmakta.
33. Αρτιρώ
Rumca Okunuşu: Artiro
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Türkçedeki Karşılığı: “Artırmak” sözcüğünün ta kendisi olan bu sözcüğün
“artırırım” biçiminde yer aldığı görülür.
Örnek Cümleler
a. “Σπάζεις μέσα στην δουλειάν τζι εν αρτιράς ππαράν’.”
Rumca Okunuşu: “İsbazis mesas din thulyan ce en artiras paran.”
b. “Τόσον ππαράν που κέρδιζεν τίποτε δεν αρτίραν.” (Άζ)
Rumca Okunuşu: “Doson paran bu gerdizen dibode then artiran.”
Rumca Olarak Verilen Örnek Cümlelerin Türkçeleri Şöyledir
a. “Çalışmaktan çatlarsın da para artıramazsın.”
b. “O kadar para kazandığı halde hiç artıramadı.”
34. Ασλάνιν - Ασλανίν
Rumca Okunuşu: Aslanin
Türkçedeki Karşılığı: Aslan
Türkçeden geçen ve “aslan” anlamına gelen bir sözcük olduğu belirtildikten
sonra verilen ek bilgide eski yıllarda kullanılan ve üzerinde aslan figürü bulanan
kırk para değerinde gümüş Türk parası sözleri ilginç.
Örnek Cümle: “Δέκα χιλιάδες ασλανιά είπαν του να τους δώσει.”
Rumca Okunuşu: “Deka hilyathes aslanya ibandu na dus thosi.”
Örnek Rumca Cümlenin Anlamı: “Onlara on bin aslan vermesini söylediler.
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SOME FEATURES FROM SYNTAX OF
MEGRELIAN LANGUAGE
JIKIA, Marika
GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ
ABSTRACT
One type of compound sentences in Megrelian with the conjunction -n(i)
‘what, which’ and correlate per(i)’like’ is analyzed in the article from the point
of view of focus and topic. In the sentences with -n(i) per(i) the main clauses
are split through the subordinate clauses and the boundaries between the parts
of sentences disappear. The both (or more) components of compound sentences
form a whole intonational-articulational unity. The construction is peculiar for
Megrelian. Such sentences are not attested either in Georgian or in Svan.
The unwritten languages are characterized by redundancy of filler words
of nominal and verbal origins. In the Megrelian, often free from the standard
language rules, there are such units. This research refers to: filler words – vareno
and varduo, which are frequently functioned in hypotaxis, are called as little
sentences inside sentences, and one type indefinite pronouns + n(i) conjunction.
The structure of indefinite pronouns is transparent in Megrelian nowadays:
the interrogative word + the particle + the verb “to be” in present tense (the
forms of the present tense may be substituted by the future and past tense forms)
midgaren(i), midgardun(i), mudgaren(i), mudgardun(i), etc.
This type of indefinite pronouns may be the modifier of any name in the
sentence or as the subordinate clause in the hypotactic construction. In both cases
the verbal segment and -n(i) conjunction is non-semantic.
Key Words: Megrelian hypotaxes, sentences with -n(i) ‘what, which’ +
per(i)’ like, filler words.
--In the Kartvelian language family (Georgian, Svan, Megrelian, Laz) only
Georgian is the oldest written Language. During many centuries literary Georgian
has been the language of state administration, religion, education for Megrelians
who have been using Megrelian as home language.
It is interesting to make research of the subordination, evidenced in
Georgian, Megrelian-Laz and Svan live speech from the point of view (a) of
literary language and live speech interrelationship, (b) of comparison with the
subordination systems and revealing similarities and differences between them,
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(c) that of using conjunction or correlate, (d) of the member, given in the main
clause to be explained or (e) of classification of subordinate clauses.
The compound sentences in Megrelian are well studied (M. Lomia. Issues of
Hypotaxes in Megrelian. Tbilisi 2005). One type of compound sentences with
the conjunction -n(i) ‘what, which’ and correlate per(i) ‘like’ is analyzed in the
article from the point of view of focus and topic. In the sentences with -n(i) peri
the main clauses are split through the subordinate clauses and the boundaries
between the parts of sentences disappear. The both (or more) components
of compound sentences form a whole intonational-articulational unity. The
construction is peculiar for Megrelian. Such sentences are not attested either in
Georgian or in Svan.
As the object of our observation is one sort of Megrelian complex sentence,
we saw proper to tell shortly the main of statements (or postulates) of hypo-taxes
in Megrelian.
In hypotactic constructions of Megrelian member-conjunctions are relative
pronouns – namut ‘[that,] which’, mit ‘[that,] who’, mut ‘what’, muzmat ‘as far
as’, muperi(t) ‘which kind’, mudaneri ‘how many kind’, ‘as well as’; relative
adverbs: soti ‘there, where’, sodet ‘there, where’, sovre ‘in the direction which’,
soišax ‘till’, mužansut ‘when’, mučot ‘how’, mu dros ‘when’, namuganiše ‘from
the side that’, muš mamalas ‘as fast as’ (we have not this latter in Georgian).
In the compound sentences with relative pronouns there is established one
peculiar order of principal and subordinate clauses: principal + subordinate +
correlate, evidenced also in the language of Georgian fairy tales and dialects.
In the complex sentences with subordinate conjunctions we meet special
Megrelian conjunctions -ni ‘that’, namuda ‘because’, -da ‘if’ – and several
subordinate conjunctions, borrowed from Georgian. From these -n(i) is different
from similar conjunctions, evidenced in other Kartvelian languages from the
point of view of position: it adjuncts as enclitic to the predicate of the subordinate
clause. In case of namuda the subordinate follows the principal clause. With the
conjunction -da the conditional subordinate clause is connected with the principal
one.
The characteristic Megrelian complex constructions are:
Interrogative hypotactic construction. Its subordinate clause is connected to
the principal one with conjunction -n(i) ‘that’.
mu ore, sak’it megiγuni?
‘What is that, you are carrying in sack?’
In this construction the subject of the principal clause (mu ‘what’) is directed
by the predicate of the subordinate clause (megiγu ‘you are carrying’).
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In Megrelian a simple sentence with indefinite pronoun and hypotactic
construction, in which indefinite pronoun is represented in the form of subordinate
clause, exist side by side; sometimes this pronoun is in case, demanded by the
predicate of the principal clause, or the case-ending is added to itself: midgakreni
‘somebody, who is’.
We meet also special constructions, containing verbs, which express sayingorder and mood (of a person).
By the methodology, specially processed for this purpose, were determined
the main concepts of the informational structures: focus and topic. In the existing
Megrelian texts and during the work with the experimental subjects we observed
the complex structures, containing conjunction -ni ‘that’ and correlate per(i)
‘that kind, such kind’. We tried to examine this one particular sort of Megrelian
hypotaxis from the point of view of information structurization parameters on the
examples, given below:
osuri ’vilun(s) k’ars mik’oxen(i) per borbolias.
‘A woman kills that spider, which is sitting on the door’ [‘which is sitting on
the door’ is after ‘a woman kills’].
The main component of the hypotactic construction – osuri ’vilun(s) .... per
borbolias – is pulled apart by subordinate component – k’ars mik’oxen(i); but
this is not a simple split, as it turned out that the sequence k’ars mik’oxen(i) per
borbolias has the properties of a stable word-combination and it was conceived
as a phrasem. The particularity of this manifestly hypotactic construction is the
thing that the ellipsis of the subject of the subordinate clause cannot be identified
because of its coincidence with the direct object of the principal clause. Different
case in frames of sequence of the principal clause members does not make any
problem.
From the point of view of informative structurization the focus indicates that
there are those alternatives, which are relevant for interpretation of linguistic
figures. In our case the focus is on the subordinate segment of the complex
sentence – the spider, which is sitting on the door, and for the main part of the
syntactic construction will be well appropriate the most convenient question for
determining the topic:
What can you say about the woman?
The woman creeps up on the spider, the woman kills the spider.
The topic and focus are marked on different levels.
In our case it is possible that the correlate per(i) ‘that kind, that sort’ can
become equal to the morphological marker.
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This sentence is the result of description of the picture, proposed to an
experimental subject. In Megrelian use of punctuation marks is very difficult.
Another experimental subject described the same picture in the following
manner: k’ar-s mi-k’oxe-n per borbolia-s ’vilu-n-s osur-i.
‘The spider which is sitting on the door, the woman kills it’.
In Megrelian in this case also use of punctuation marks is very difficult,
because in the segment – per borbolias ’viluns osuri – the members of the
principal clause were not split, but they appeared close by to each other.
Third experimental subject described the same picture as follows:
Osur-i k’ar-s mi-k’ox-e-n per borbolia-s mi-o-tq’ob-an-s.
‘The woman creeps up on the spider sitting on the door’.
The principal clause – osur-i per borbolias miotq’obans – is split by the
subordinate one – k’ar-s mi-k’ox-e-n.
We have the same in the following sentences too.
baγana-s u-pid-es ži vardišperi gi-no%u-n peri marožn-i.
‘They boght for the child, which has rose [thing] on the top, that kind of icecream’.
Boši-k mi-iγ-u mar%gvan k’učx-i va uγu-n per mc’vane babta-m
tunt-i.
‘The boy brought, having not the right leg, such kind a bear with a green bow’.
art-i k’oč-i, cali k’učx-i va uγu-n peri, taki ki-gere.
‘A man, such one, who has not one leg, is standing here’.
The marker of another level is change of the words’ order, in particular,
disposition of the members of the split principal clause and correlates.
As in the example of the examined sentences, there are several formal linguistic
possibilities of representing topic and focus:
Morphological marker, change of the words’ order and split of the sentence
belong to morphology and syntax.
From the events of phonetics and phonology level it is worthy to note the
intonation. The sentence is said on one breathe out, without pause.
As correlate is a part of the principal sentence, in the sequence of the members
of the complex sentence, we are interested in – principal + subordinate + correlate
– the principal is split by subordinate with conjunction -ni, and it is always
followed by correlate per(i).
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By putting the correlate, i.e. a constituent of the principal sentence at the
end, the limit between the principal and subordinate clauses disappear and the
both components of the principal clause turn into one complete intonationalarticulational piece (Danelia - Tsanava 1991,9).
For the complex sentence with the conjunction -n(i) it is specific that the
correlate is on the mere of the clauses. In this case the subordinate clause precedes
the principal one (Lomia 2005, 95). A member with the conjunction -n(i) is at
the end of the subordinate clause and is always followed by the correlate.
k’ibe-s mo-ur-si-n per boši-s mo-xvad-u burt-i ukaxale.
‘The boy, which descends the stairs, was hit a ball from the back’.
The subordinate is k’ibe-s mo-ur-si-(n);
per is equaled with the correlate;
The principal is boši-s mo-xvad-u burt-i ukaxale.
The similar one is:
me-ur-su- n per osur-s dud-s ki-gnal-u tok’ik.
‘Which is going, on the head of (that) kind woman, a cord fell dows’.
In this and similar cases the limit between the components of the hypotactic
construction pales.
Sometimes the principal clause without indicating word is manifested only by
the correlate:
Ku-da-agur-u dγa-s ko-s va ma-(a)-gi-n-e-n peri.
‘He taught her, that no one never can beat her, that kind [means]’.
In this case the member to be explained (indicating word) is omitted and is
meant by the preceding context.
Sometimes the subordinate with the conjunction -ni is deciphered by means of
the contents of the attribute or adverbial, standing before it:
šara-s tol-e-laγal-ir-i irem-i ko-%ir-u, tol-i va u-γu-du-n per-i.
‘On the road he saw a deer with pulled out eye, such one, who had not an eye’.
In this kind sentences the information is given in such a way, that the teller
underline an important event by intonation, and the listener easily memorize it.
Sometimes at the end of the sentence there are correlate and the indicating
word:
te-s ži ku-mn-a- č’k’ad-es, sum-i uγu kâmbeš-is va ma-γer-du-ni, per-i
rkina.
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They nailed on it, that three yoke of oxen could not bring, such heavy iron.
ko-%ir-es, koč-i –ši tol-i u-&g-u-šis va %ir-un-du –ni, per-i cira.
‘They saw, that an eye of a man could not see, such a good girl’.
In complex syntactic construction, containing two subordinates, the correlate
per-i and indicating word sometimes are split:
ma gi-c’-u-e, ‘he’-ma-ki, ti-n-c’kuma raš-is martax-i ki-gi-aškvi,
u-nwara- ši ve e- ‘id-a-su -ni, per-i.
‘(If) I tell you «he», give a flog to the horse, that sharper could not exist, that
kind’.
me-ul-a šara-si -ni, art-i koč-k ke-še-xvad-es, lak’v-i
per-k-i.

me-’uns-u-ni

‘When they were passing the highway, they met a man, who was carrying a
puppy, that kind’.
And sometimes – are not:
zažigalka do sigaret’-i u-k’-eb-u-n per koč-i ge-re p’ep’elnica gi-a-%u-n
per st’ol-iš c’oxole.
‘Holding a lighter and a cigarette, that man, in front of that table, that the
ashtray is on, is standing’.
Putting the correlate on the mere of the clauses is specific to the complex
sentence with the conjunction -n(i). This time the subordinate precedes the
principal one (Lomia 2005, 95). The member with the conjunction -n(i) is
standing at the end of the subordinate clause and the correlate always follows it.
We can make a conclusion that in the complex sentences the sequence – principal
+ subordinate + correlate (indicating word) from the possible disposition of the
principal and subordinate components is not prevalent in Megrelian.
A fact attraccted our attention:
In Megrelian, from the standard language rules free language, there are some
filler words which are frequently functioned in hypotaxis, are called as ‘little
sentences inside sentences’ (Kipshidze 1914, 044-045; 301).
These words are:
Va-ren-o
NEG {va(r)} AUX-PRS {re(n)} INTERROG {o}
‘Is not (s)he, it?’
dia-muš-k, va-ren-o, meu-va ku-c’u-asi-n, oč’k’omai-š para xolo va a-γvenu-u.

825

‘Her mother, Is not (s)he, it?, go away –if tells him, he will not have money
even for food’.
Xelmc’ipe-k, vareno, varia ku-c’u-asi-ni, teli kalaki-s mo-spen-s
gvershap-i.
‘If the king is not (s)he, it will refuse the dragon will destroy the whole of
town’.
va-rd-u-o
NEG {va(r)} AUX-PAST {(o)rdu} INTERROG {o}
‘Was not (s)he, it?’
ma-sum-a k’ar-iša, varduo, ki-me-rpti-ni, xuma-k ku-m-masim-u
angilozepi-ši bira-&gura-k.
‘When I went to third door, was not (s)he, it?, I heard voices like cherubs
singing’.
si mut, va-rd-u-o, mo-m -č’ari-ni, irpeli t’q’ura ’ope.
‘You, [about] what, was not (s)he, it?, wrote me, everything was lie’.
We pay attention that both verbal fillers are with negative particle va-, but the
sentences stay positive. More ever, the fillers seem unnecessary and there is no
need to translate them.
Such sentences without filler words keep the same information.
These varduo and vareno are desemantized segments, which turned into
morphosyntaxemes and as material are close to those linguistic sayings, which,
in reality, are completely without function.
In Megrelian indefinite pronouns have hypotactic structure and derive
from the independent sentence. The structure of the pronouns – midgareni
‘somebody, who is’, mudgareni ‘something that is’, namudgareni ‘one, which
is’, midgarduni ‘somebody, who was’, mudgarduni ‘something, that was’, is
clear: interrogative word: mi(n) ‘who?’, mu ‘what?’, namu ‘which?’, -d(a)-/-ga
particles with meaning ‘also, too, as well’, the verb “to be” in a present tense and
the conjunction -n(i). During providing the information from the speaker to the
listener components of indefinite pronouns relate to each other according to the
rules of structurization.
This type of indefinite pronoun may be the modifier of any name in the
sentence or as the subordinate clause in the hypotactic construction. The verbal
segment and -n(i) conjunction is non-semantic.
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The case indicator added to the pronoun points to the verbal and conjunctionenclitic loss of meaning. However, it has not been turned into one unit up to the
end. Positive, freely changeable variants of case indicator are usual:
Indefinite pronoun, represented as an independent sentence, ‘somebody that
is’ kind belongs to the variety of the constructions, specified as cleft (split, torn)
in theoretic linguistics, the agent of which, though is unknown, but is fixed and
underlined. In the mudgareni type form at the clitic nature of the segments -reni,
-rduni indicates that fact too, that the components of the indefinite articles still
have not become one unit finally.
midga-re-n(i)/ø||midga-ø-re-n(i)
NOM. somebody be.PRS.S.3.SG.CONJ. NOM.||somebody-NOM. be.PRS.
S.3.SG.CONJ.
midgaren-k || midga-k-reni ERG.
somebody be.PRS.S.3.SG.CONJ.ERG.||somebody-ERG.-be.PRS.S.3.SG. CONJ.
midgaren-s || midga-si-reni DAT.
somebody be.PRS.S.3.SG.CONJ.DAT.|| somebody- DAT. -be.PRS.S.3.SG.CONJ.
midgaren-i-š|| (GEN) midga-š-i-reni
somebody be-PRS.S.3.SG.CONJ.GEN.||somebody-GEN. -be.PRS.S.3.SG. CONJ.
(Kipshidze 1914,049; Lomia2005,158-160).
‘[They say], somebody that is, celebrates a great nuptials’.
mu-d-ga-re-n(i)
INTERROG. PRON.ERG. {mi(n)} PTC {-d(a)-ga} AUX-PRS.S.3.SG {re}
CONJ {-n(i)}
‘somebody that is’
midgareni did kampania-s gin-mi-gan-s-ia.
‘[They say], somebody that is, celebrates a great nuptials’.
mu-d-ga-re-n(i)
INTERROG. PRON.ERG. {mu} PTC{-d(a)-ga} AUX-PRS.S.3.SG{re}
CONJ{-n(i)}
‘something that is’
mudgareni ko-pil-un-s.
‘something that is, kills me’
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mi-d-ga-rd-u-ni
INTERROG. PRON.ERG {mi} PTC {-d(a)-ga} AUXAOR.S.3.SG{re}CONJ {-n(i)}
‘somebody that was’.
mu-d-ga-rd-u-ni šuro va m-ičin-en-d-u.
‘somebody that was, he did not know me at all’.
mu-d-ga-rd-u-ni
INTERROG. PRON.ERG. {mu} PTC {-d(a)-ga} AUX-AOR.S.3.SG{re}
CONJ {(n(i)}
‘something that was’.
sizmar-i mi-γu-du mudgarduni ve-rgu-du-n peri do ki-mexvar-it.
‘I had a dream, something that was, that wasnot good, that kind, and help me’.
nam-d-ga-re-ni
INTERROG. PRON.ERG. {namu} PTC{d-ga} AUX-PRS.S.3.SG{re}
CONJ{(n(i)}
‘one of which is’
nam-d-ga-re-n i am-dγa-r ma-lu-re.
‘One of which is, [he] has to go today’.
The fact is that these hypotactic constructions contain “extra” words. In the
cases, examined here, these are two segments: re-n(i) ‘that is’ and -rd-u-ni ‘that
was’.
Research of various types of fillers, their pragmatics and/or diachronic
development in a particular language will be useful for investigate discourse
theory too.
Thus, the constructions, containing conjunction -n(i), as one, containing the
correlate per(i), also the constructions with indefinite pronouns, are one common
linguistic context, which gives us an interesting picture from the point of view of
informative structurization by Megrelian oral speakers.
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ТҮРІКТІЛДІ АУДИТОРИЯДА ТІЛ ҮЙРЕТУДІҢ
ЛИНГВОЕЛТАНЫМДЫҚ МАЗМҰНЫ
KADAŞEVA, Karlıgaş/ҚАДАШЕВА, Қарлығаш
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН
Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тәуелсіз
мемлекет екендігін жариялағанда, ең алғаш болып мойындаған бауырлас
ел – Түркия Республикасы. Сол күннен бастап нығайған достық қарымқатынас 1992 жылы Түркістанда Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университетінің ашылуымен жалғасын тапты. Қазақстан мен
Түркия Республикаларының қарым-қатынасының негізгі бармағы білім
беру мен ғылым саласындағы істерге тікелей байланысты болып келе
жатқаны ақиқат. Соңғы жылдары бауырлас екі ел арасындағы білім беру
саласы бойынша ынтымақтастық ауқымы кеңейе түсіп, екі жақты қарымқатынастың маңызы артуда. Түбі бір, тамыры бір түркі тектес қазақ және
түрік халықтарының ұлттық-рухани мәдениетінің арасында мызғымас
терең тамырластық байланыстың бары дау туғызбасы ақиқат. Бүгінгі
күннің негізгі талабы оқу мен тәрбие жүйесін толық тіл үйренушінің ішкі
мүмкіншіліктеріне сай дамытуға бағытталып отыр. Осы ретте білім беру
саласына әдістеме және оқыту әдіс-тәсілдерімен бірге толық нәтижеге
тез жеткізуді мақсат ететін оқытудың инновациялық технологиялары да
енгізіліп жатыр. Лингвоелтанымдық бағытта оқыту әдістемесі түріктілді
студенттерге қазақ тілінің ішкі құрылымы мен сыртқы жүйесін меңгертуде
үлкен орын алады. Түрік тілінде сөйлейтін тіл үйренушілерге қазақ тілін
үйрету мәселесі зерттеу нысаны болмағаны анық.
Қазақ тілін туыс тілде сөйлейтіндерге оқытудың өзіндік қиындықтары бар.
Қазақ тілін түріктілді аудиторияда лингвоелтаным бағытында оқытудың
әлеуметтік ерекшеліктері дегенде, ең алдымен, қазақ тілінің танымдық,
коммуникативтік, кумулятивтік ерекшеліктерін қазақ тілінен берілетін
білім мазмұнына молынан енгізе отырып, мемлекеттік тілдің мәртебесіне
жету қажеттілігін ұғындыру жолы берік ұсталынады. Ол үшін Қазақстан
Республикасының мемлекеттік тілін өзгетілді дәрісханаларда оқыту
үдерісінде отансүйгіштік, атажұртты қадірлеу, сыйластық, бауырластық
қасиеттерінің қалыптастырылуы бірінші кезекке қойылады. Екіншіден,
қазақ тілін түріктілді аудиторияда оқытуда түркі тілдес халықтар арасындағы
әлеуметтік-мәдени үдерістердің, оның ішінде білім беру саласындағы
үдерістердің жағдайы мен динамикасы танылуы көзделеді. Үшіншіден,
қазақ тілін түріктілді студенттерге елтаным бағытында оқыту арқылы
әлеуметтік-мәдени таным әрекеттерін меңгертудің заңдары, принциптері,
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механизмі мен технологиясы қарастырылады. Төртіншіден, қазақ тілін
лингвоелтаным бағытында оқыту барысында Қазақстан Республикасының
Тәуелсіз мемлекет болып қалыптасу, өсу жылдарындағы (1991-2007
жж.) саяси-қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық, мәдениет салаларына
байланысты білім мазмұнын меңгерту жолдарының танылу міндеті
қойылып отырады. Қазақ тілін лингвоелтаным бағытында оқытудың
әлеуметтанымдық негіздерін анықтау мәдениеттанумен, педагогикамен
(дидактика және тәрбие теориясы), психологиямен, қазақ тілін оқыту
әдістемесімен тығыз байланыста қарастырылады.
Лингвоелтанымның негізгі нысаны ретінде «фондық білімді» терең
қарастырған ғалымдар Е.М.Верещагин мен В.Г.Костомаров еңбектерінде
лингвоелтанымның жалпытеориялық және әдістемелік негіздері қаланып,
мәдени аспектідегі тілтанымның әдістемелік үдерісіне мол қор бере
алатыны анықталған (Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., 1990;).
Қазақ тілінің лингвоелтаным тұрғысынан зерттелуі кеш қолға алынса
да, бұрынғы этимологиялық зерттеулердің Махмұд Қашқаридан қалған
мұра – «Диуани луғат-ат-түрік» кітабының, түркі дүниесіне ортақ мәдени
жәдігерлері тіліміздің мәдениет тарихын танытудағы мол мүмкіншілігін
дәлелдей алады. Білімді мәдениеттің жинақталған қоры ретінде ұрпақтанұрпақа меңгертетін болсақ, онда қазақ тілі туралы білім беру дегеніміз –
түрік студенттеріне қазақтың мәдениетін (материалдық және рухани) беру,
игерту болып табылады. Бұл жол – қазақ тілін өзгетілді дәрісханада оқыту
әдістемесінің жаңа қыры.
Қазақ және түрік тілдері туыс тілдер болғанымен, барлық туыс тілдерге
ортақ құбылыс оларда да бар. Екі тілге де ортақ сөздер болуымен бірге,
жекелеген тұстары ұқсас, сондай-ақ әр тілдің тек өзіне ғана тән ерекшеліктері
бар сөздер – екі тілге де тән құбылыс.
Оқытушы түріктілді аудиториядағы қазақ тілі сабақтарын дидактикалық
сабақтарға сай ұйымдастыра білуі тиіс. Қазіргі кездегі тіл үйретуде
қойылатын басты дидактикалық талаптар - тіл үйренушінің өз бетімен
іздену қабілеттерін дамыту, тіл үйренуге шығармашылық жолмен келуді
үйрету болып отыр. Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін арнайы оқудидактикалық материалдар әзірленеді. Оқу-дидактикалық материалдар
тұтас кешен түрінде қолданылып, түріктілді аудиторияға лингвоелтаным
бағытында қазақ тілін оқытудың сапалы әрі тиімді болуына үлкен септігін
тигізе алады.
Лингвоелтанымның негізгі нысаны – ел тарихын үйрету емес, кepiciншe
тілді тұтынушының фондық бiлiмі, жалпылай айтсақ өзге ел мәдениеті
мен рухани құндылықтары. Өзге тіл мәдениеті оқытудың лингвоелтаным
бағытында тілді үйрету үдерісінің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылуы
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керек деп ойлаймыз. Оған себеп: бір елдің тілін ғана үйретіп қоймай оның
сыртында кең ауқымда ел мәдениеті де бар деген ұғым қалыптастырылуда.
Мұндай ұғым тіл үйренушінің жалпы танымын, тілге қызығушылығын
дамытатыны анық. Бір сөзбен түйіндер болсақ, қазақ тілі қатысымға түсу
кезеңінде басқа ұлттың рухани өмірінен, мәдениетінен ақпарат алып, оны
«тасушы» құралы болады деген сөз. Ел мәдениеті жөнінде, яғни, алынған
ақпарат, алынған білім, тілін үйрететін елдің реалиясын, яғни, нақты тілді
ұғынуға көмектеседі. Олай болса кең көлемді ауқымды танымдық фон тіл
үйренушінің лингвистикалық және коммуникативтік дағдысы мен бірлігін
дамытуға, яғни, лексикалық қорын байытуға, фразеологизмдерді танып
білуге, ортақ сөздер арқылы тілді жеделдетіп үйренуіне көмектеседі.
Сонымен бірге іріктелген лексикалық және грамматикалық материалдар
мен фондық білімді таныстыратын лингвоелтаным пәні болып саналады.
Шынайы реалия – белгілі бір ұлттың мәдениеті, тарихи дерегі, мифі
мен аңызы десек, адам аты (ұлы адам) этнографиясы мен антропонимдерге
қатысты лексика лингвоелтану нысаны болуы керек. Ал тіл тұтынушының
тіліндегі мұндай лексиканы білу және меңгеру аса маңызды.
Лингвоелтаным нысандары: топонимдік реалия – тарихи орныққан жері,
аймағы; антропонимдік реалия – жеке адам атауы (ұлы адамдар, қоғам
қайраткерлері); этнографиялық реалия – киім-кешек, тамақ, демалыс, ойын,
салт-дәстүр, жан-жануар, өсімдік, қоғамдық саяси реалия – үкімет, әскер,
саясат, білім-беру жүйесі, ұрпақ; мәдени реалия - әдебиет, өнер, ақпарат
т.б. мақсаты ретінде әлеуметтік, лингвоелтанымдық, педагогикалық,
психологиялық мазмұннан тұрады.
Лингвоелтаным құзіреті коммуникативтік құзіретті қамтамасыз етеді,
олай болса, тіл үйренуші тілді тұтынушы тіліне негізделген мәтіндегі
ақпаратты қабылдайды да, сол ақпаратты «тасушы» тұлға ретінде
қалыптасады. Сонымен лингвоелтанымның негізгі нысаны ел тарихын білу
емес, керісінше тілді тұтынушылық фондық білімі, жалпы айтсақ, олардың
мәдениеті деп түсінген жөн. Осы орайда ұлттық мәдени семантикадағы
ерекше көрініс, лексикалық бірліктерді айқындап алған жөн:
а) бір мәдениетке тән немесе басқа мәдениетте жоқ көріністер (мысалы,
қолын сүйіп маңдайына қою, т.б.);
б) коннатативтік лексика дыбысталуы бір лексика, бірақ әр ел
мәдениетінде мағынасы әртүрлі (үзілді сөзі – қазақ тілінде, жіп үзілді
мағынасында болса, түрік тілінде сағыну мағынасын білдіреді);
в) фондық лексика: салыстырылатын мәдениетте аналогы бар (сүндет
той, құда түсу, шілдехана, т.б).
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Тіл - мәдениет қаруы. Тіл өмір сүріп отырған кезде сол елдің мәдениеті
де өмір сүре береді. Қазақ және түрік халықтарының тілі, мәдениеті, салтдәстүрі, діні, ділі мен белгілі бір кезеңдердегі тарихи даму барысы ортақ
болып келеді. Ал тіл мен мәдениет бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Қазіргі
таңда Қазақстанның өзге елдермен халықаралық қатынастары кеңеюде. Шет
мемлекетт ермен халықаралық байланыстардың даму жағдайында әртүрлі
тілде ақпарат алмасу кеңінен жолға қойылып отырғандығы мәдениетаралық
коммуникацияның Қазақстан сияқты дамушы елдегі маңыздылығын
көрсетеді.
Тілді оқытудың негізгі мақсаты – тілді шынайы және толыққанды
қарым-қатынас құрлы ретінде үйрету. Әрбір тіл үйрену сабағы мәдениеттер
тоғысуы, мәдениетаралық қарым-қатынас тәжірибесі, себебі әрбір сөз сол
елдің өмірі мен мәдениетін, қоғамдық ой-пікірін, өзіндік ерекшеліктерін
көрсетеді. Демек өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету, тіл үйренушілердің
қазақ тілінде оқып, жазу және мұғалімнен, оқулықтан алған білімдері
қазақ елі жайлы жарнама емес, керісінше қазақ халқының көзімен қарау
қабілетін дамыту негізі болып табылады. Ол қазақ тілін үйрету сабақтарына
елтанымдық мәліметтерді енгізе отырып жүргізгенде жүзеге асады.
Тілді қатысымдық бағытта үйретуде коммуникативтілік біліктілікке қол
жеткізу мақсатында сол елдің ұлттық реалилерін танытатын елтанымдық
мәліметтер енгізілу керек. Өзге ұлт өкілдеріне тіл үйрету үдерісіне осы
тұрғыдан келу нәтижесінде тілді лингвоелтаным бағытында оқыту атты
жаңа бағыт қалыптастырылған.
Лингвоелтаным бағытында оқыту әдістемесінде тіл үйренушілерге тек
қана тіл үйретіліп қана қоймай, сол тілді тұтынушы халықтың мәдениеті,
салт-дәстүрлері, тарихы, географиялық жағдайы, саяси-экономикалық
даму бағыты, өнері, ғылым-білімі және қоғамдық ой-пікірлері мен рухани
құндылықтары жайлы мәлімет бере отырып, сол халықты таныту болып
табылады.
Қазақ тілін түрік тілінде сөйлейтіндерге оқыту – ең алдымен ауызша
сөйлеуге үйрету. Бұрынғы дәстүрлі оқыту әдістемесін жаңаша жаңғыртып
оқыту (инновациялық әдістеме) әдістемесіне қарай бағыттап, тілдік
бірліктерді тізбектілік (последовательность) арқылы (мысалы, атау, ілік,
барыс немесе әуелі осы шақ, өткен шақ, келер шақ деп) емес, керісінше
қарым-қатынасқа түсу кезеңінде сөйлеу бірліктерін тілдік бірліктерімен
байланыстыра оқытуға көңіл бөлу қажет. Тілдік бірліктерді мәтін мазмұнына
қарай үйретуді жүзеге асырғанда ғана студенттің жоғары белсенділігін және
уәждемені тудыруға болады.
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Түріктілді аудиториядағы студенттердің қазақ тілін лингвоелтаным
бағытында оқып, меңгеруіне тірек болатын білім мазмұнында мынадай
мәліметтер болуы көзделеді: қазақ тілі мен қазақ ұлттық мәдениетінің
өзіндік ерекшеліктері мол құбылыс екендігі туралы; түрік тілі мен
түркілік мәдениеттің қайнап шыққан ортақ бастаулары бар екендігі;
қазақ мәдениетінің қазақ тілі мен сөйлеу процесіндегі көріністері;
қазақша сөйлеу мәнерінің ерекшеліктері; қазақ сөздерінің синонимдік
мағыналары; антонимдік мағыналары; полисемиялық және омонимдік
мағыналары; диалектілері мен кәсіби сөздер; неологизмдер; архаизмдер
мен тарихизмдер; қазақ тіліндегі грамматикалық тәсілдер; сөз таптарынан
қажетті көлемдегі білім мазмұны; сөз тіркесі туралы білім минимумы;
қазақ сөйлемінің айтылуына қарай, құрылымына қарай түрлері; мәтін
құру жолдары; жазылым, оқылым, тыңдалым, аударма әдістері. Осымен
қатар, оқу мақсатына лайықталып іріктелген мәтіндер арқылы берілетін
лингвомәдени білім мазмұны меңгертіледі.
Түріктілді аудиторияда қазақ тілін лингвоелтаным бағытында оқытуда
оқытушы мен студент, студент пен студент арасындағы тілдік-сөйлеу
қарым-қатынасы жаңа мәліметтер берудегі, алудағы ашықтық, басқа
ұлт өкілін қабылдауда гуманистік және достық, теңдік, толеранттық
(ұлттық шыдамдылық) сезімнің шынайылығы мен биіктігі. Қазақ тілін
үйренушілердің өзара және оқытушымен эмпатиялық қатынасы қалыптасуы
көзделеді.
Қазақстандық және түркі дүниесі қоғамдастығында жаңарып
жатқан руханилылықтың өсуі жастарда мәдениет пен білімнің
тұрақты дағдыларын тәрбиелеуге көптен-көп байланысты.
Қазақстандық білім беру жүйесін жаңаландырудың қазіргі кезеңдегі
тұжырымдамалары Қазақстан Республикасының Білім Заңында айқын
көрсетілген. Білім беру жүйесін сапалы сатыға көтеру жолдары, оқу процесін
және оқу-әдістемелік кешендерді зерттеу мен жасаудан басталатыны белгілі.
Осымен байланысты, зерттеу нысанын қазақ тілін елтаным бағытында оқыту
арқылы түріктілді аудиториядағы студенттердің тілдік-лингвистикалық,
коммуникативтік және мәдениеттанымдық құзіреттерін қалыптастыру деп
алғанда, осы мақсат яғни оқыту мақсаты алдымен айқын танылуы керек деп
санаймыз. Оны графикалық модель арқылы былай көрсеттік:

834

Қазақ тілі
елтаным
бағытында
оќыту мазм±ны

Қазақ тілін елтаным
бағытында оқытуды
ұйымдастыру
формалары

Қазақ тілін
елтаным
бағытында
оқытудың
мақсаты

Қазақ тілін
лингвоелтаным
бағытында
оқытудың әдістемесі

Қазақ тілін
елтаным
бағытында
оқыту әдістері
Қазақ тілін
елтаным
бағытында оқыту
құралдары

Қазақ тілін елтаным
бағытында оқыту
арқылы студенттерде
қалыптастырылуы тиіс
құзіреттер
Тілді оқыту барысында тіл үйренушінің белгілі бір құзіретті
қалыптастыруы көзделетіні белгілі. Қазақ тілін оқыту міндеттеріне түріктілді
аудиториядағы студенттерде құзіреттер қалыптастырылуы енгізілген, атап
айтсақ: тілдік-лингвистикалық құзірет қалыптастыру; коммуникативтік
құзірет қалыптастыру; мәдениеттанымдық құзірет қалыптастыру.
Түріктілді аудиторияда қазақ тілін лингвоелтаным бағытында оқыту
арқылы қазақ тіл мәдениеті туралы, сөйлеу мәдениеті туралы мәліметтер
беру қажет. Студенттің қазақша тілін дамытуды негізгі мақсат еткенде,
сол тіл дамыту аталған құзіреттерді қалыптастырумен тікелей байланыста
ұғынылады.
Түріктілді студенттердің қазақша сөйлеу қабілеті қазақ тілі құрылымына
сәйкес дамытылуы көзделеді. Қазақ тілі жүйесіндегі фонетика – қазақ тілінің
дыбыстық жүйесін оқытуға, лексика-қазақ тіліндегі сөздік қорын дамытуға,
грамматика – қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімін, сөйлем құрауға, мәтінді
құрау мен қабылдауға негіз болады. Бірақ бұлардың барлығы қазақ тілінің
кумулятивтік функциясы арқылы танылатын лингвоелтаным бағытында
меңгертіледі. Жоғарыда айтылған құзіреттерге нақты тоқталып өтейік.
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Тілдік-лингвистикалық құзірет. Тілдік-лингвистикалық құзірет қазақ
әдеби тілінің нормаларымен және олардың жазба, ауызекі сөйлеудегі
сақталуына үйретеді. Ал лингвистикалық құзірет – қазақ тілінің жүйелікқұрылымдық болмысы туралы берілетін білім арқылы қалыптастырылады.
Коммуникативтік құзірет қазақша сөйлеу ерекшеліктері, түрлері,
қазақша айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылымдағы білік-дағдыларын
дамыту арқылы қалыптастырылады. Түрік студенттердің ұлттық сөйлеу
мәнері қазақ халқының сөйлеу мәнеріне жақын келетіндіктен, бұл
ерекшелікті олардың коммуникативтік құзіретін қалыптастыруда шебер
қолдануға әбден болады.
Мәдениеттаным құзіреті қазақ тілі және осы тілде таңбаланған қазақ
халқының материалдық және рухани мәдениеті туралы білімді меңгерту
арқылы қалыптасады.
Түріктілді аудиторияда қазақ тілін үйрете отырып, қазақ тілі - қазақ
халқының ең құнды мұрасы, қазынасы, бір ұрпақтан екінші ұрпаққа
қалдыратын мирас дүниесі екенін осы үш құзіретті қалыптастыру арқылы
ғана ұғындыруға болады. Қазіргі қазақстандық жастардың, оның ішінде
қазақ жастарының, қазақ тілін қажетті деңгейде білмейтіндігі, түркиялық
студенттерге де әсерін тигізетін сияқты болуы мүмкін. Ал, шындап келгенде,
қазақ тілінің мәдениеттанымдық қырына мән бере оқыту арқылы түрік
студенттерге қазақ тілін меңгертуді сапалы жаңа сатыға көтеру жолдарын
табуға болады.
Коммуникативтік құзірет өзінің мақсатына жетуі үшін мәдениеттаным
құзіреті болуын қажет етеді. Өйткені басқа мәдениет қазынасы – түрік
тілін ана тілі ретінде меңгерген студент үшін қазақ тілі – басқа мәдениет
қазынасы ретінде танылатындығы белгілі. Бұл мәселе тілді оқыту
әдістемесінде Шатилов, Соломатов, Рабунский(1965), Бим (1977), Лапидус
(1987), Митрофанова, Костомаров (1990) т.б ғалымдардан еңбектері
негізінде қарастырылып келеді. Егер дәстүрлі оқыту әдістемесінде
тілді үйрену мен тілді оқып-меңгеру бір бағытта қарастырылып келсе,
жаңаша оқыту әдістемесінде екеуінде екі мақсат көзделіп, екі түрлі
құзірет қалыптастырылатындығы айтылып жүр. Оның себебін былай
түсіндіруге болады: біріншіден, мысалы, қазақ тілінен түркиялық түрік
студентіне берілетін білім, білік, дағды минимумдары қазақ тілінің
«тасушысы» ретіндегі қазақстандық түрік студентіне берілетін білім,
білік, дағды минимумдарынан өзгеше болып келуі керек; екіншіден, түрік
студенттерді қазақ тілінде еркін сөйлету, қалай десек те, жасанды жолмен
жүргізілетіндіктен, олар өз ана тілдерінің моделіне сүйене отырып, тілдік
жағдаяттарды екі қырынан шеше бастайды; үшіншіден, түрік студенттерге
мәдениеттанымдық оқу материалдарын меңгерту барысында оларда
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өздерін «қазақи» ұстау, «қазақи сөйлеу әдебіне» түсу қылықтары пайда
бола бастайды; төртіншіден, қазақ тілі түрік студенттерге шет тілі ретінде
оқытылғанымен, туыс тіл болғандықтан, сөйлеу әрекеттерінің ортақтығы
грамматикалық құрылым арқылы таныла бастайды да, ендігі кезекте ол осы
ұқсас «өрісті» кеңейту жолын оқытушыға қосылып, өзі де іздей бастайды.
Мәдениеттанымдық құзірет қалыптастырудың мақсаты – медиатор
қызметіндегі тілдік тұлғаны қалыптастыру. Түркі мәдениет медиаторы
ретіндегі тілдік тұлға: мәдениетаралық қатысым ситуацияларының түрлі
ерекшелігі болатынынан хабардар болып келеді; түркі дүниесінен келген
басқа қазақ тілін үйренушілерді де дәл өзіндей түсініп, сыйлай алады; түрлі
мәдениет дегеніміз – дүниені түсіну мен категориязациялаудың түрлі тәсілі
екенін ұғады; өзінің туған елінің мәдениетін басқа тілде түсіндіру әдістерін
меңгереді; әлемде болып жатқан барлық құбылыстар мен оқиғаларға
ынтымақтастықпен қарау білік–дағдыларын қалыптастырады. Сонымен,
қазақ тілін түрік студенттерге оқытуда лингвоелтаным, мәдениеттаным
тұрғысынан келу арқылы таптаурын болған әдістерді өзгертуге немесе
оларға басқаша қарауға жол ашуға болады. Яғни түрік студенттерге
қазақша сөйлеу әдебі мен мәнерін дәл қазақтардың өзіндей меңгерту
міндетті емес деп айта аламыз. Шетел ғалымдарының айтуынша, екі тілде
еркін сөйлеушілердің, яғни билингвтердің өзін бикультуралдар деп айтуға
болмайды. Өйткені екінші тілді білгенмен, сол тілде жасалған мәдениеттің
табиғи тасушысына айнала алмайды.
Түркі тілдес халықтардың түркілік мәдениет аясындағы байланысы мен
өзіндік ерекшелігі мол түркі дүниесіне қазақ тілін үйрету үдерісінде тіл
үйренуші мынадай байланыстарға түсіп, жаңа қарым-қатынас аясына түсе
алады:
Танымдық
Мәдени

білімдік

Саяси-әлеуметтік

Барлық мәдениет жүйесінде коммуникативтік өзара қатынас талаптары
мен ережелері, белгілі бір тәртіптері бар екені белгілі. Бірақ біздің ұстанатын
бағытымыз – түркі дүниесіне ортақ қандай коммуникативтік қолданыс
талаптары мен ережелері бар және қазақ тілін оқытуда оларды қалай
тиімді қолдануға болады деген әдістеменің мәдениеттанымдық негізінен
туындайтын жолдарын қарастыру.
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Бұл жерде «дискурс» терминін қолдану қажеттілігі туындайды. «Дискурс»
термині тілді қолдану формасын білдіреді. Яғни тілді кім қолданады, қалай
қолданады, неліктен қолданады және қашан қолданады деген мәселелерді
қарастырады (Емерен Ф.Х., Гротендорст Р., 1992;). Ана тіліндегі дискурс
үш түрлі өлшемде танылады, олар:
1. Лингвистикалық аспекті, яғни нақты тіл жүйесінің қолданылуы;
2. Ақпараттың, білімнің, өз байымдауларын жеткізудің когнитивтік
аспектісі;
3. Әлеуметтік түрлі жағдайлардағы субъектілердің өзара қарымқатынасындағы интерактивтік аспекті.
Бұл үш дискурс те бірімен екіншісі тығыз байланысты болып келеді.
Тіл бірліктері қандай жағдайда, қандай мақсатпен, қалай қолданылып
тұрғандығын түпкілігіне анықтайтын, әрине, контекст екені белгілі.
Біздің лингвомәдени-елтанымдық әдістемелік жүйеміз үшін маңыздысы дискурсқа қатысып отырған студенттердің қандай этникалық топ мүшесі
екендігі, қандай мәдени құндылықтар иесі екендігі болып отыр. Сондықтан
да қазақ мәдениет жүйесінің түркі дүниесі мәдениетімен ортақ қазыналарын
әдістемелік құрал ретінде қолдану, біздің ойымызша, тиімді жол болып
табылмақ. Соңғы жылдардағы зерттеулерге сүйенсек, дискурстың мәдени
алғышарттарға байланыстылығы айқын екенін танимыз, бұл туралы
ғалымдар зерттеулері бар (Арутюнова Н.Д., Булыгина Т.В., 1992; 281).
Сонымен, лингвоелтанымдық ‰деріс – қазақ еліне келіп, қазақ тілін
үйреніп жатқан түрік студенті өміріндегі басты қызметі мен ерекше
үдерісі. Бұл жерде мәтіндер мазмұнындағы елтанымдық мәселелерді негіз
ете отырып, түрік студентінің танымдық белсенділігін жетілдіру әдістері
қарастырылады.
Тілі ‰йретіліп жатќан жєне тілді ‰йреніп ж‰рген екі ел мєдениетініњ
µзара ±ќсастыѓы тілді жеделдетіп ‰йретуге жєрдемін тигізеді, себебі
оќу мєтінін ортаныњ мєдениеттанымдыќ µрнегі ретінде т‰сіндіру мен
мєдениетаралыќ ќарым-ќатынасќа т‰су жаѓдаятында пайдалана білу жєне
білімді ќабылдау тиімді екеніне тєжірибе арќылы кµзіміз жетті.
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TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA “SIRˮ İNANCI
VEYA TÜRK KÜLTÜRLÜ HALKLARDA “SIRˮ İNANCI
KALAFAT, Yaşar
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
Biz, uzun zamandan beri, Türklüğün bir kültürel veri olduğu gerçeğinden yola
çıkarak, ana dil ve dinî inanç farklılıklarına rağmen bu kültürün yapıcısı, varisi ve
sahibi olan halkların oluşturduğu bir kültür coğrafyası üzerinde, halk inançlarını
merkeze alarak çalışıyoruz.
Bu çalışmayı yaparken, anılan coğrafyanın halklarında yaşamakta olan inanç
motifi, kod ve kültleri üzerinde duruyor, bunları ilişkilendirerek, halk inançlarının,
ortak kültürel kimliğin belirlenmesinde, tayin edici unsurlardan birisi olabileceği
üzerinde tartışıyoruz.
Birlikte yaşayan halkların, tarih boyunca üretmekte oldukları kültürel sentez
bereketinin sürdürülebilmesi için, bu zihniyetin antiemperyalist karakterinin
yararına ve demokratik olma özelliğinin de, artırarak ortak kültürel kimliğe
yansımasının devamına inanıyoruz. Kültür coğrafyamıza, bölge dışından
yöneltilecek çeşitli alanlardaki sömürünün, kültürel sömürünün önlenilmesine
bağlı olduğu kanaatini taşıyoruz. Kültürel sömürü karşısındaki en güçlü varlığın
ise, tayin edicisi unsuru halk kültürü/halk inançları kültürü olan, kültürel kimliğin
olduğuna inanıyoruz.
Bu teorik çerçevede; Balkanlar, Bir kısmı ile Doğu Avrupa, Rusya Federasyonu
ve Ortadoğu, kuzeyi ve güneyi ile Kafkasya, Uluğ Türkistan’da , “konu ile ilgisi
nispetinde, tarihî kültürel arka planı oluşturduktan sonra”, karşılıklı halk inançları
çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu kapsamda halk inançlarında; üryanlık, devriye,
kesik baş, başına dönme, don değişme yön/cihet/taraf, renk, sayı, helalleşmek,
tahta kılıç, Kızılelma, Aşermek ve benzeri gibi kırka yakın konu üzerinde durduk.
Bu çalışmamızda ise, "sır" bahsini bildirimize konu olarak seçtik.
Bildirimizde, Türk kültür coğrafyasının çeşitli inanç kesimlerinde "sır”ı ele
alırken, Özellikte Batınî anlamda sır’ı; kutlu günlerde, rüyada, aynada, gelecek
okumada, anamaykıl/yeşil sarıklılar ve tasavvuf ehli gibi alan ve vasatlarda da sır
üzerinde duruyor sözlü kültürümüzden de örneklemeler yapıyoruz. “Sır-ı İlahi”,
Sır-ı Bektaşi, “Sır-ı Gayp Ehli”, “Buta sırrı”, “Sır Perdesi”, “İmam Cafer Sırrı”
“İlim Sırrı”, “Sır-ı Hikmet”, Sırrı Aşikâr Olmak”, “Ahired Kardeşliği Sırrı”, “Sır
Hocalığı”, “Nefes Sırrı/Âdem’in Yaratılış Sırrı”, “Sırra Kadem Basma”, “Işığa
Dönüşme Sırrı”, “Dünya Sırrı”, “Ahired Sırrı”,“Sır-ı Şifa”, “Kemankeşler Sırrı”,
“Din Mülkü Sırrı”, “Yediler-Kırklar Sırrı”, “Sırrı Ayan Olmak”, “İfşai sır”. “Hz.
Methi Sırrı” gibi tespitlerden hareketle kültür bağlar kurmağa ve güncelleştirmeler
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yapmaya çalışıyoruz. Bütün bu tanım ve tabirlerin ortak çıkış noktası olan İfna-i
vücut/Allah’ın ahlakı ile ahlâklanmaktan yola çıkarak izah getirmeğe çalışıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Türk kültür coğrafyası, halk inançları, sır.
GİRİŞ
Türk kültür coğrafyası tabiri ile ana dili ve dini farklı da olsa, tarihî süreç
içerisinde birlikte yaşayan halkların kültürel senteze ulaştıkları coğrafyayı
kastediyoruz. Tasavvufî zeminde sır konusunu tartışabilmek alanım itibariyle
beni aşabilir. Konu halk tasavvufu olunca ve daha evvel çalışmaya başlamış
olduğum üryanlık, kesik baş, tavaf, devriye gibi konuların da halk sofizminden
hareketle üzerlerinde çalışmış olunca, derlemiş olduğum bilgileri ve tespitlerimi
tartışmaya açma cesaretini buldum.
Konuya metinimizde geçen temaları içeren bazı şiir örnekleri ile girmek
istiyoruz.
"Dinle bu sırrı kî Şâh-ı mülk-i din yan’ni, Ahmed Rahmeten ri’- âlemin" (Hacı
Yılmaz ‘Feyzname-i Misali Gülbaba", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,
Bahar 2001, S. 17, s. 115-137)
“Çıktım Üçler Yaylası’na
Çığırdım Allah aşkına
Yüzümü yerlere sürdüm
Yediler Kırklar Aşkına.”
Şah İsmail Hatayî
“Aşkın küresinde yüreğim pişti.
Okrarın araya engeller karıştı,
Şahı Merdan Ali geldi yerişti.
Gizli sırlarıma engel geldin mi?”
Kul Himmet
“Altında zikredir mini
Üstünde zikredir mini
Bahıp da zikredir mini
Dünya sirli sorağlıdır.”
Abbas Abdullah
“Muhammed’im zikreyledi erenler
Beyan eyleyelim gizli sırları
Rum erleri Horasan pirleri
Cümle günahlarımıza imamlar medet”
Murat Oğuz
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(Halil İbrahim Şahin, “Balıkesir Çepnilerinde Defin ve Defin Sonrası bazı
İnanç ve Uygulamalar” Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2006, S. 39,
ss. 63-79)
“Tomurcuk gül özüyem ben
Hakka âdem sözüyem ben
Kalplerin can gözüyem ben
Üflenen ney sırrıyam ben”
(Ali Haydar Ercan “Mürşidim Doç Dr. Bedri Noyan Dedebaba ile Birlikte
Çalışmalarımız ve Anılarımız”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bahar
1998, S. 5, ss. 25-19)
Türk halk tasavvuf tefekküründe ney’in sırrı ve sırrın içinde de neyin önemli
bir yeri vardır. ‘Üfleyen neyin sırrı’ olmak, neyin sır sahibi insanoğlu konumu ile
izah edilebilir.
“Nimetler yarattı kulları için
Kitaplar gönderdi sırları için
Peygamberler gönderdi yolları için”
(Âşık Hüseyin “Allah’a Güven”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz
2001, Sayı: 19, ss. 86).
Âşık sırrı devletlim ile Allah’ı kastederken,
“Ey benim sırrı devletlim
Sana tabidir Habibim
Eğiliben secde kıldı
Eşiği Kıblegâha”
demektedir. (Ali Rıza Şahin, “Muhammed Ali Cemaatinde Musa Cem Erkânı”,
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 23, Güz: 2002, ss. 191-236).
Sırrın Hakk âşıklarının şiirlerine yansıması bir Kur’an-ı Kerim hükmüdür.
“Cenabı-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de açıkladığı hususların özünü daha önceki
kitaplarda da bildirmiştir. Özellikle Ha, Mim ve Ayn, Sin, Kaf gibi kesik harfler
rumuz ve sır olarak bütün peygamberlere vahyedilmiştir”.
Biz bu bildirimizde az çok faklılık içeren, farklı içerikler de yüklenen
Alevilerde Büyük Sır, olarak geçen (Ünsal Öztürk, s.143), Arap Aleviliğinde
inanç ve ibadetlerin bir sır perdesi ile örtülmüş olması, (C. Aslan, Fellahların
Sosyolojisi, Adana 2005. s. 57), ‘Hayatın Sır Perdesi’ olarak ifade edilen ölüm
benzerî konular üzerinde duruyoruz.
Sırrı-ı Şifa Hakk âşıklarının birçoğunun şiirlerinde geçerken ‘Sırr-ı Şifa
Olmak’ şeklinde geçtiği de olur. (Yaşar Kalafat, Türkmen Halk İnançları,
Ankara, 2000sf. 148), Keza, İmam Cafer Sırrı, halk şiirinde yerini almıştır.
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“Musa-ı Kazım’dır Lokmayı sunan
Taki ile Nâki nûş edip kanan
Hasan Askerî’dir irfana gelen
Mehdi şu cihanda oldu sır deyü”
(Ali Rıza Şahin, “Muhammed Ali Cemaatinde Abdal Musa Cem Erkânı”,
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz, 2002, s. 23, ss. 181-236) Bu arada
sır sahipleri özel hâller dışında kendilerini açık etmemektedirler.
“Zannederim burada gönül ehli var
Nişan göstermezler yasak emri var
Her yerde bulunur boş yok bir diyar
Onlar kendisi etmez âyâne”
Hafız Edhem Divanı Gönüller Açar, İstanbul 1968, 3. bs. ss.102-103; Şahin
Köktürk, “Hafız Ethem’in Şiirleri ve Halk Edebiyatı” Rize Sempozyumu, Rize
1 Kasım 2006.
METİN, Açıklamalarıma geçmeden bana mektupları ve yaptığımız
görüşmelerle tasavvufi bilgiler veren Sayın Sabahaddin Güngör’e teşekkür
ediyorum. Bildirimde halk inançlarındaki sır anlayışını dillendirmeye çalışırken
ondan aldığın bilgilerden hareketle çizmeye çalıştığım genel çerçeve üzerine
alandan yaptığım tespitleri oturtmaya çalıştım.
Türkçe sözlükler daha ziyade zahiri anlamda açıklamalar yapmaktadırlar.
Açıklamalarında sır için gizli yön, gizli taraf; anlaşılamayacak, akıl
erdirilemeyecek, çözülmeyecek hal. Sır, belki açıklanmaması gereken şey. Ancak,
halk irfanında sırrın akıl erdirilemeyecek ve çözülemeyecek hâl oluşu Allah’ın
dilemesi kadarıdır. Allah diledikten sonra akıl erdirilemeyecek ve çözülemeyecek
gizli yön, gizli taraf, anlaşılamayacak, akıl erdirilemeyecek, çözülemeyecek hal
yoktur.
Sır varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli
tutulan, gizliliği olan başkalarına açıklanmaması gerekli olan şey. (Türkçe
Sözlük, c. 4, s.2535)
“Sır; ruh gibi, onun kesinleşmiş fizikî yapısına benzer. Âdem’in bedenine
tevdi edilen latifelerden ancak nefsin arınmasıyla, vecd hâlinde yaşanıp,
sezilebilenlerden birisidir. Kalp, ruh ve sır sıralamasında, sır üçüncü sırada
gelir ve ruhtan daha latiftir. Kalp marifetin, ruh muhabbetin, sevginin ve sır da,
tüm mükevvenatı temaşanın mahallidir.” (Sırrı Ulvi Çavuşoğlu, Burhaniye
Mektupları, 2007 No, 8)
Nefsin arınması kişinin hisler âleminin arınması demektir. Kalbi arınan kişiye
‘kalp sahibi’ denir. O kişiye Allah ruhundan ruh üfler. Artık o kişi “Âdemoğlu”
olur, ‘insanî ruh sahibi’ olur. Bu duruma gelen insan hem gaybı, hem zahiri aynı
anda seyreder. O öyle şeyler görür ki bunların tümü sırdır. (a.g. e..)
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“Bir kul Allah’ta fani olunca ona ait her şey böyle binin olur. Allah’a ait her
şey artık onundur.” Muharrem Kalyoncu, “Kürsü”, Zaman 13 Temmuz 2007, Sf.
34 S. 861)
Kalp sahibi kişi; Anadolu’da, Azerbaycan’da ve Türkmenistan’da “Kalp Gözü
Açık Kişi”, Kalbi ile gören kimse, “kendisi için perdenin kalkmış olduğu” gibi
isimlerle anılır.
Kalp sahibi olan kişi, beklemede bırakılır. Ruh’u Allah dilerse üfler, dilerse
üflemez. Arınmanın en önemli elemanı tasavvuf bilginlerinin çoğuna göre
zikirdir. Dualar, havas uygulamalar, sohbet gibi elemanlar kalbe lezzet verdikleri
oranda çok önemsenirler.
Arifler, sırra, ruh’un ruhu derler. Bu çok beğenilen bir tanım olarak bilinir.
Sır’ı, ruh üfürülmüş kalpten, gönül ehlinden olan keşif sahiplerinden başkaları
idrak edemez. Bunlara kitabullah’da “rusuh sahibi/dinde derinliklere ulaşmış”
kişiler denilmektedir. Bu kişilere Asr de denilir ve bunlara uymayanların helak
olacakları söylenir. Bu Tanrısal duygulara ve bilgilere ulaşan kişi, artık kendi reyi
ile değil, Hakkın reyi ile hareket eder. Bunlara ‘Hal Ehli’ denir. Hz. Muhammed
(S.A.V.S.) “Asr size uymaz, siz asra uyun.” hadisi ile zamanı değil, Asr’ı
kastetmişlerdir.
Halk tefekküründe bu hadis zamaneleşmenin doğal olduğu şekline sokulmuş
o şekilde anlaşılır hale getirilmiştir.
Sır’a ulaşan veli, Hak’la aynilik içinde olduğu için, olacak ve olmakta olan
olaylardaki Hakk’ın muradını bilir.
Süleyman Kâşanî Hazretleri Sırrı Hakikat’i; ifşa olunamayan her
şeydeki Hakk’ın hakikati şeklinde tanımlamakta ve Sırrı Hâl içinde, Hakk’ın
muradının bilindiği duruma denir, demektedir. Sırrı hakikat sıradan sade
Müslüman’ı ilgilendirmeyen yüksek varislerin bilmeleri gereken bilgiler olarak
bilinmektedirler.
Ahadiyet’te/Allah’ın tekliğinde tafsilatsız var olan gerçeklere dair ayrıntılı
bilgidir ki, bu bilgi sadece Hak tarafından bilinir, kul bu bilgiyi asla bilemez.
Muhyiddin İbn-i Arabî (Ta’rifat, s. 45) bu konuda, Allah’ın bildirdiği ‘Baş
kullar’ bilirler demektedir.
Burada anılan sır için “akıl-sır ermez” denir. Sır, zaten akl-ı maaş dedikleri
maişete/geçime yeterli olan akılla anlaşılmaz, kanaati hâkimdir. Sır, ancak o sırra
yeterli olan akl-ı maâd/ihata edici/kapsayıcı/kaplayıcı akılla anlaşılır.
Halk irfanında, İki bitişik tarladan birisi bol yağmur almış, diğerinde kuraklık
hüküm sürmüşse, iki öz kardeşten birisi çok zeki diğeri ebleh ise, bir yıl mısır
eken çiftçiler kazanmış ve buğday ekenler kaybetmişler iken, müteakip yıl buğday
ekenlerin kazanıp mısır eken çiftlerin kaybetmesi gibi hâller, Sırrı İlahi’nin
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hikmeti olarak bilinir, algılanır. Veya yürürken düşüp ölebilen çocuk olayının
yanı sıra, 3. veya 5. kattan düşen çocuğun bir çizik dahi almayışı, Allah’ın takdiri,
Allah’ın bir bildiğinin oluşu ile izah edilir ve bundan asla sual edilmez.
Halk tefekküründe; Arınmış Kalp, Ruh Sahibi olmak, tefekkür ve Sır Sahibi
olma arasında bir bağıntı kurulmuştur. Kalp sahibi kimsenin kalbi % 100 aranmış
ise, onun bir anlık tefekkürü 1 yıllık ibadete bedeldir. Ruh sahibi kimsenin, yani
kendisine ruh üflenilmiş olanın bir anlık tefekkürü 70 yıllık ibadete bedeldir. Sır
sahibi kimsenin ise, bir anlık ibadeti 100 yıllık ibadete bedeldir. Ruh sahibi, kalp
sahibinden ve sır sahibi ise, diğer ikisinden farklı itibara sahiptirler. Kişi Gavs ise,
onun bir anlık tefekkürü ise 1000 yıllık ibadete bedeldir. İnanç ve kabulü vardır.
Kendisine ruh üflenilmiş kişi, Hz. Muhammed (S.A.V.S.) örneğinde olduğu
gibi, “Nefsimi, kudret elinde tutan Allah’tır.” diyebilir. Böyle kişiye ab-ı revan/
sürekli akan su/canlılık denilmektedir. Böyle kişinin sürekli bir zevk içinde
olduğu ifade edilir (Sırı Ulvi Çavuşoğlu, a.g.e.)
Halk inançlarındaki ‘Akarsu pislik tutmaz’ söylemi veya suyun pirinin oluşu
ve bu pirin durgun suyu değil de akarsuyu mekân tuttuğuna inanılış oluşu arasında
dolaylı bir bağ kurulabilir mi? Şüphesiz suyun bir iyesini olması veya suyun bir
iye olduğu şeklindeki halk inancı tamamen olmasa da ayrı bir olaydır. Bu ara
açıklama bir tarafa tekrar sır konusuna dönelim.
Allah (C.C.), bir kulu işlerine şahit tutmak isterse, bütün oluşumları O’nun
gözüyle de görür, kulağıyla da duyar. Artık o kul, en ince işlerin, yanı sırların
şahididir. Kelime-yi şahadet işte budur. Halk inançlarında bu tipler için kalp
gözü ile görebilenler denilir.
Ruh sahibine uykuda denilebiliyorsa, sır sahibi için de uyanık denilebilir. Çok
sağlıklı bir benzetme biçimi değilse de, ruhun ve sırrın mayalarındaki benzerliği
açıklama yapmış olma adına kabul edilebilir. Başka bir benzetme ile ruh sahibi
gözü kapalı bir kimse ise, sır sahibi gözü açık bir kimsedir.
Ruh, mikroptan insana kadar her şeyi sevmenin tecelli yeridir. O zaman
Allah’ın emri ile her şey ve herkes de o kişiyi sever. Sır ise, o sevilenlerden
herhangi birine hidayet etme makamıdır. Kaderi, işte böyle insanlar yani veliler
değiştirir. Bu noktada üzerinde durulacak husus, halk inançlarındaki velilerden
talepte bulunmanın sır boyutudur. Denilebilir mi ki, talepler sadece Allah’tan
yapılırlar. Veliyullahtan yapılan dilekler ise, onlar ruh üflenilmiş sır sahibi
kimseler oldukları için, Allah bu kulu işlerine şahit tutmak isteyip, istediği tüm
mükevvenatı onun gözü ile görüp onun kulağı ile duyduğu için, talepler Allah’ın
emri ile veliyullahtan da yapılabilir, olmuştur.
Bir kişinin nefsi, hangi nebinin imanı kadar inanmış ise, O kişiye imanı
düzeyinde inanmış olduğu, nebiye üflenilmiş olan ruh gibi bir ruh üflenir. Bu
ruh üfürmeler, burçlardan hareketle ateş, toprak, hava ve su nebileri dizgesi ile

845

bağlantılıdır. 7+7+7+7=28 şeklinde formüle edilmektedir. O veli varis olacaksa
7’den birden; gavs olacaksa, 28’i birden üflenir.
Halk inançlarında ateş, toprak hava, su etraflarında oluşan inanç ve
uygulamalarla kült oluşturmuşlardır. Bunlara manevi güçler yüklenilmiş
bunların koruyuculuğuna, korkutuculuğuna inanılmıştır. Bazen birkaçı bir inanç
yumağında birlikte yer alabilmiş ve bazen da mesela su ile ateşte olduğu gibi
adeta güç sıralaması söz konusu olmuştur. Mesela mevta toprağa sırlanır. Suyun
cennet cidarı gördüğü inancı vardır. Od/ateş paklayıcıdır. Rüzgârın getirdiğinden
götürdüğünden Allah’a sığınılır. Dağlara, kayalara sırlar anlatılır, onlardan
bilinmeyenlerin öğrenilmesinde yardım istenir. Bu durum tecelliden hareketle sır
bahsinin kapsamına alınabilmektedir.
Halk sofizminde 3ʼler, 7ʼler 40ʼlar şeklinde geçen, bazen dualarda zikredilen
bazen yer adı olarak bilinen çok kere ziyaret ismi olarak kabul görmüş olan
rakamlar ‘Sırra kadem basma’ ile izah edilmektedir. Biz bu tür tepe, dağ, su
kaynağı, ziyaret yerlerinden onlarca isimi Anadolu, Kafkasya ve Balkanlardan
tespit edip yayınlamaya çalıştık. (Yaşar Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a
Türk Halk İnançları III-IV, Ankara, 2006, s. 79) Şah İsmail’in üçler yaylasına
çıkışı yüzünü yediler kırklar aşkına yerlere sürüşünün izahı burada olmalı. 3
ler 7ʼler 40ʼlar gibi veliler de ki sır da şüphesiz onların enerjiye dönüşmeleri
olayıdır. Ölmeden evvel ölmek ışığa dönüşebilmektir. Bu dönüşümde en koyu
renk en itibarlı olan Allah’a en yakın olan renk olarak ifade edilmektedir. Bu
ifnayı vücut’ta her peygamberin derecesi ve aldığı bir renk vardır. Veli de ona
göre renklenir.
Veli, İlahî sırları açıklarken bir noktadan sonra açıklamasını durdurur ve
artık sustum bundan sonrasını açıklamayacağım anlamında ‘kalemimi kırdım’
der. Birçok İlahi sır sahibi de bir kısım sırları verirken bunların açıklamalarını
derecesine dair de uyarı da bulunur. Kullanılma yerlerine dair ikazlar yapar.
Kendisine ruh üfleniş sırasında, insan bedeni yerlerin ve göklerin nuru olan
sonsuz kudretin yapısına" dönüşür. Artık o kul nereyi ve neyi dilerse hiçbir hayali
varlık ona hail olamaz. Işıktan 20-92-110 veya 202 kat hızla dilediği yere gider,
gelir; yanında oturanlar fark edemezler bile.
Buradan, halk arasında yaşamakta olan inançlara gelince, birçok efsanede
çoban veya hizmetli hacdaki ağanın canının helva istediğinden bahisle günübirlik
ağasına helva götürüp dönmüştür. Birkaç efsanede hacca gitmiş ünlü kişi köyüne
dönünce hacda köyündeki sade insanı gördüğünü anlatmıştır. Zaman ve zemin
boyutunu aşarak aynı anda farklı yerlerde görülebilen veya çok uzak mesafelere
çok kısa zamanda gidip dönebilen kimselerden söz edilir. Bu şahısların mezarları
türbe olarak kabul edilmiş, murat alma şifa edinme gibi ihtiyaçlar için halkın
ziyaretgâhı olmuşlardır. Bunlar yaşamları sır olan ve sırları ayan olunca da bu
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dünyadan göçüp giden veya kayıp olup meçhullere karışan kimseler olarak halkın
sır bilgisinde yaşamaktadırlar.
Işıktan bile kat kat hızla olan bu veli tipini, halkın sır lügatinde ‘Yeşil
Sarıklılar’ veya benzerî isimlerle yaşamaktadır. Bunlar yıllarca bazen da yüzlerce
yıl evvel yaşamış kimseler iken savaş zamanında, dövüşen askerin yanında yer
alan ona yardım eden sonra sır olup kayıp olan kimselerdir. Bazen verdikleri
isim takip edilince bir veli kişinin türbesi ile karşılaşılmıştır. Eski Türk inanç
sisteminde anamaygıl olarak bilinen bazen de atalar ruhu olarak da karşımıza
çıkabilen bir sır güçtür. Bu ruhun, toprağın ruhu, kutsal bilinen mekânın koruyucu
ruhu olarak izah edildiği ile karşılaşabiliyoruz. Bu sır gücün, bazen koruyucu
kutsal balıklar veya benzerleri olarak da sahneye çıkabilmiş olmaları, yerlerin ve
göklerin sonsuz nuru olan sonsuz gücün tecelli şekli olarak algılanması mümkün
değil midir? Tasavvuf bilginine göre mümkündür.
Tasavvuf ehli bu dönüşüme, şiirlerinde; "Varlığın harmanda/külhanda yanışı"
demektedirler. Hz. Muhammed (S.A.V.S.) ‘Allah’ın güzel ahlakiyle ahlaklanınız’
derlerken “Kalp”i, Ölmeden evvel ölünüz derlerken “ruh”u, “Allah’ın sıfatları
ile sıfatlanınız’ derlerken de ‘sır’ı yani Hakikat-i Muhammediye’ye ermeği
anlatıyorlardı. Şüphesiz kastedilen ölüm, öl-imek değildi. Allah’ın ayetinde
kastedilen ölüm, "Siz ölün, ben sizi tekrar dirilteceğim; yeniden ölün, yine
dirilteceğim" anlamındaki ölüm 28 ölümden herhangi birisidir. Geri dönüşün
olduğu ölüm, Şairin ‘Seherde bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağbancı’
anlamında ölümdür.
Kâinatın içinde asgari yüz binlerce gök ada, arş ve kürsi varken şüphesiz Allah
bu kadar değil, anlayabilenlerce anlatabilen kısmı bu kadardır.
Âşık Hüseyin’in şiirlerinde belirttiği gibi Hz. Muhammed (S.A.V.S.) sırları
açıklamayan değil, açıklayan kişidir. Fakat özel bir cinaslı dille açıkladıkları için,
bu açıklamayı Allah’ın dilediği kimseler anlayabilirler. ‘Sır’ belki açıklanmaması
gereken şeydir. Ancak, Allah’ın dilemesiyle akıl erdirilemeyek, çözülemeyek hâl
değildir.
Sadece Hak’ın bildiği kulun asla bilmediği, Allah’ın bildiği bilgideki sır için
“akıl sır ermez” denir. Sır zaten geçime yeterli olan akılla anlaşılmaz. Sır ancak
o sırra yeterli olan, ihata edici, kapsayıcı, kaplayıcı akılla anlaşılır.
İlahî İlim’e İlahî Aşk ile erilebilir. İlahî Aşk, yerlerin ve göklerin nuru olan,
sizi, kendisine ulaştırdığı kuvvettir. İlahî aşk ile yerlerin ve göklerin nuru olana
ulaştırdığında, siz artık O’nun bir parçası olursunuz. Yani bir açıdan; İlahi aşk
ile yerlerin ve göklerin nuru, aynı zattır. Yerlerin ve göklerin nuruna erdiğinizde,
O’nun nuruna da erersiniz. Dolayısıyla, dinin amacı ile varılmak istenilen ilme
varmak değil, ilimin sahibine ermektir. Çünkü ilim, yerlerin ve göklerin nurunun
gayrı’dır.
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Fuzulî’nin;
“Aşk imiş her ne var ise âlemde;
İlm, bir kil u kâl imiş ancak”
demiştir.
Süleyman Kâşanî Hazretleri Sırr-ı kader’i İlmi Allah, bir ayn /Sabit hakikat
hakkında neyi biliyorlarsa, o ayn üzerinde ancak onunla hükmedilir, demektedir.
Bir mimar bir arsaya bir bina kurmak isterse, önce zihninde tasarlar. Allah
da yarattıklarını zahire çıkarmadan evvelce, önce onların maketlerini halk
eder. İşte ayan-ı sabite/sabit hakikatler, aynlar/şeyler/temeller budur. Ayan-ı
sabite için Allah’ın kafasında olanlar demekte meramın anlatılmasına yeterince
yetmeyecektir.
O, her şeyin ezelde ayan-ı sabitesinin yaratıldığını söyler ki öyledir.
Mükevvenat, bu ayan-ı sabitenin/değişmez gerçeğin gerektirdiği biçimde
gerçekleşir. Neyin neyi gerçekleştirdiğini, sadece Allah bilir.
Bu noktada “en iyisini, en doğrusunu Allah’ın bildiği” açıklamasının yanı sıra
“Allah’ın tek/yegâne bilen olduğu”nu anlayabilmiş olmak bir şükür vesilesidir.
Bilen olarak sadece Allah vardır.
İlahî, ilmî, ilahî aşk ile erişilebilirken, tanım doğru ise, ilahî estetik, ilahî sanat,
ilahî olan her şeye ilah aşkla ulaşılır veya ilahî aşk, estetiğe, sanata, yansıyarak
onları ilahileştirir ilahileştirmiş olur. Allah aşkı, ilim dâhil her şeyi kapsar ve
kaplarken hâliyle sanatı da kapsayacaktır. Bu kapsamda mütalaa edilebilir. Bu
noktada sanatta bir sır aranacaksa ilahi aşkın yansımasının bir sonucudur ve bu
sır da bu kapsamda aranılabilir
Sır: Allah’ın Gayp âleminde tutup, halka bildirmediği, ancak varis velilerin
bildiği bir görüntü veya bilgi olabilecek şeydir.
Sır anlam bakımından mevcut kılınmış ve fakat var-yok arasında tutulmak
olan bilgi/şey/tecelli’dir.
Sırrı Hak: Hak’tan başkasının bilmediği sır
Sırrı Halk: Hak ile kul arasındaki sır
Sırrın Sırrı: Sırra ulaşmış kimsenin sakladığı/taşıdığı sır diye tanımlar
yapılmıştır.
Birçok tasavvuf ehli sırdan, Hz. Muhammed’in (S.A.V.S.): “Sizden biriniz
haşır hâlinde iken, yani ölmeden evvel ölmüş halde iken benim sünnetlerimden
birini yapındır” anlamaktadır.
Olmuş bir hadiseye göre Mekke’de bir köle, her izin gününde ortadan
kaybolurmuş. Sahibi, bir gün gizlice köleyi takip etmiş. Bakmış ki, köle dağlık
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bir yere gidip, namaz kılıyor ve Allah ile konuşuyor. Kölenin sahibi hemen
kaldıkları yere dönmüş ve köle gelince ona, “‒Sen Müslüman olmuşsun, namaz
kılıp Allah’la konuşuyorsun” demiş. Bunun üzerine köle de yüzünü göye dönüp,
“‒Madem sözünde durmadın, öyleyse canımı al” demiş ve hemen vefat etmiştir.
Sır sahibi velilerin sır durumları bu şekilde anlatılmaktadır.
Anadolu ve Balkanlar Türk kültür coğrafyasında “Kesik Baş” diye bilinen
bir veli türü vardır. Bunlarla ilgili bizim bildiğimiz ilk çalışmayı Ahmet Yaşar
Ocak yapmıştır. (Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Baş/Tarih-Folklor
İlişkisinde Bir Kesit, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1989). Bu
çalışmaya biz de alanımız itibariyle katkıda bulunmaya çalıştığımız bir araştırma
yaptık. (Yaşar Kalafat ,“Siirt Yöresi Yatırları Etrafında Şeklenmiş Halk İnançlar
ve Kesikbaş Motifi” Geçmişten Günümüze Uluslar arası Siirt Sempozyumu,
Siirt, Eylül 2006). Bu velilerin özellikleri kelleleri vücutlarından ayrılmış
olmalarına rağmen savaşa devam etmeleridir. Muhakkak ki bu haşır halidir.
Bizim üzerinde durmaya çalıştığımız husus sır bahsi itibariyle olacaktır. Bu
velilerin gövdelerinden ayrılmış olan kafalarına rağmen savaşı sürdürebilmeleri
uygunsuz göz tarafından bu durumlarının görülmesi ve hayretle karşılanması
anına kadardır. Tasavvuf ehlinin üzerinde durduğu iki husus vardır Bunlardan
birisi hayretle karşılamak diğeri merak etmektir. Kafası gövdesinden ayrılmasına
rağmen savaşabilmesi velinin sırrıdır. Görülüp hayretle algılanması ise sırrının
açık edilmesi olarak açıklanmaktadır. Âşık Ethem’in divanında belirttiği gibi
“Onlar kendini etmez ayane”.
Bu konuda halk inançlarından Anadolu, Balkanlar, Kafkasya’dan yapılmış
çok sayıda tespit vardır. Yaptığı bir bakraç ayranla bir ordunun askerine ikram
yapabilen kutlu nineler, Keza yaptığı hazırlıkla bir ordunun asker ve binitlerini
doyurabilen kutlu dedeler sırları açık oluncaya kadar ayranları, aşları yemleri
bitmeyen velilerdir. Bunlar gibi, çocuklara bitmeyen eriğinden ikram eden
bağcılar veya herkese yetebilen ekmeği olan fırıncılar sır sahibi kimselerdir.
Halk inanç kültüründeki bir diğer sır konusu da yaşanılan bazı özel hâllerdir.
Özel ilhamlar, hususi uyarılar görülen kutlu rüyaların sır olarak saklanmaları
istenir. Anlatılmaları hâlinde bu mutlu anların tekrar yaşayamayacakları, rüya
ise tekrar görülemeyeceği ikazı yapılır. Buna bağlı olarak “Her rüya herkese
anlatılmaz, rüyanın anlatılma ve rüyayı yorumlamanın hayra yorumlanması
vardır.” denir. Kutlu gecelerde mesela “Gök kapısı’nın açılması gibi hâllerin sır
olarak saklanılması öğütlenir. Bu tür hazlı anları anlatanların sırları bozulduğu
için artık bu tür olayları yaşayamadıkları ifade edilir. Hz. Hızır, sırra işarettir, denir
ve yardım talebinde bulunanı dileneni hoş tutmak boş çevirmemek anlamında “er
geleni Hızır, her geceyi kadir bil.” inancı vardır.
Tasavvuf bilginin izahında kesik başı ile savaşan veli hâl hâlindedir. Beden
değiştirmiş, ölmeden evvel ölmüş ışığa dönüşmüştür.
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Geyik Baba, Geyikli Baba Geyik Koşan Baba gibi velilerin menkıbevi
hayatları Kafkasya ve Anadolu’da anlatılır. Bunlar geyiklere ormandan kereste
getirterek cami yaptırabilen, geyiklerine binip savaşabilen, geyikleri koyun sağar
gibi sağıp sütünü alabilen kimselerdir. Bu onların sırrıdır. Çok kere bu özellikleri
açık olunca ya ortadan kayıp olur veya orada bu hayattan göçerler. Bu da sırlarının
açık olması hâlidir. Birçok efsanedeki veli anlatılarında da dağdan veya ormandan
gelen dişi geyik çok kere yoksul veya öksüz bir çocuğu seçerek emzirir ta ki, bu
hâline şahit olununca bazen geyik yok olur ve bazen de geyik çocukla birlikte
kayıp olur. Bu tespit yerlerin ve göklerin nurunun geyikte tecellisidir. Bu geyik
velileri zamandan ve zeminden münezzeh mi kabul etmeli? Işığa dönüşebilmek
söz konusu olunca bunun cevabı evet olmalı. Bu takdirde Hakkın tecellisi sadece
âdem için veya kişioğlu için değildir. Halk tasavvufunda don değişme olarak da
bilinen çeşitli görünümleri ve bu arada geyik veya kurt görünümü de alınabilen
tespit aynı mıdır? Bizim çocuk emziren ve bu hâli görününce çocukla birlikte
kayıp olan kurtlarla ilgili tespitlerimiz oldu ki, görüldükleri yerler halk tarafından
ziyaret olarak kabul edilmektedirler. Bu noktada tasavvuf bilginin açıklaması
ise, velilerin karakterlerine göre beden değiştirebildikleri şeklindedir. Bunların
da derecelerinin olduğu belirtilirken daha ziyade savaşçı veliler kurt donu gibi
onlara girebildikleri belirtilmektedir. Don değiştirme de ışığa dönüşüm söz
konusu olduğu için, zamandan ve zeminden münezzeh olmak, yani tay-i zaman
ve tay-i mekân olayıdır. Hakkın tecellisi sadece âdem için değildir. Tay-i mekân
ve tay-i zaman, mekân da zaman da benim demektir.
Yüksek tasavvuf ile halk tasavvufu arasındaki bağıntı araştırılırken sır konusu
kapsamına girdiğini düşündüğümüz bir diğer konu da, ‘Helak Evi’ konusudur.
‘Sır Evi’ olarak da bilinen helak evini görenlerin ifadesine göre, Sır Evi’nin
bir salon ve birkaç koridoru vardır. Koridorun iki yanı ve tavanları dolaplarla
kaplıdır. 2 veya 3 kilidi bulunan dolapların kilitleri şifrelidir. Burada bir kısım
veliler şifa nüshaları kopyalamaktadırlar. Dolaplardaki deri ve kâğıtlar üzerinde,
hangi ayetin ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı yazılıdır. Allah dilerse, burada
kime hangi dolabın şifresi verilirse oradaki şifa anahtarını alabilir.
Helak veya sır evi ve burada alınan icazete göre sırra vakıf olabilme bize
ihtisas velileri konusunu hatırlattı. Halk inançlarında her konunun bir piri vardır.
Pir göçüp gittikten sonra da, O’nun ihtisas sahasındaki hikmeti sürer. Örneklemek
gerekir ise, hastalıklara şifa veren bazen de özellikle sinir hastalıklarına çözüm
getirici olarak bilinen veliler vardır. Çocuk isteme, erkek çocuk dileme, yaşamayan
çocukların yaşamaları için ziyaret edilen adeta ihtisas alanı belirlenilmiş veliler
vardır. Birkaç ulu zatın yatmakta olduğu bir köyde yağmur duası için ille de
bilinen bir veli seçilir. Bazen de birden fazla özelliği üzerinde topladığı için
aranılan veliler vardır. Buradan hareketle bu ulu zatların şifa ve yardım alanlarını
sır evinden almış oldukları sırların belirlediği mi söylenilebilecektir?
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Tasavvuf ehlinin bu konudaki açıklamasına göre, veli bilgisine sahip olmak
bilginin kullanımı sırrına her zaman sahip olma anlamına gelmeyebilir. Veli
olma, sırra vakıf olmuş olma, sırrın kullanım sırrına vukufiyeti gerektirmeyebilir,
şeklindedir. Birçok veli sır evine girmiş olmasına, sırrın kullanımı yetkisine sahip
olmasına rağmen kopyalama yapmamış ve bu bilgileri almamış da olabilmektedir.
Sır evinden yapılan kopyalama Hakk’tan alıp halka ve halktan alıp Hakk’a taşıma
uygulaması kapsamında düşünülebilir.
Yukarıda varis velilerden söz ederken; “Bir kişinin nefsi, hangi nebinin imanı
kadar inanmışsa; O’na o nebiye üflenilmiş olan ruh gibi bir ruh üfürülür. Bu ruh
üfürmeler, hangi burçtan ise, o burca göre ateş-toprak-hava-su nebileri dizgisi ile
7+7+7+7 şeklinde 28 olduğunu” açıklamıştık ve sonra o veli varis olacaksa 7 şeri
birden üflenir demiştik. Buradan hareketle üflenilen ruh ile velinin ihtisas alanı
arasındaki bağ kurulabilir deyebiliyoruz muyuz? Sorusunun tasavvuf bilginindeki
cevabı ‘evet’ şeklindedir.
Nebiler, veliler ve Gavs konusunun şüphesiz devriye bahsi ile de bağlantısı
vardır. Devriye insanın hisler âlemindeki serüveni olarak tanımlanmaktadır. Ana
rahminde kırk günlük dönemlerde ilk kırk günlük süre içinde taş, sonra bitkiler
sonra hayvanlar sonraki kırk günlük sürede insan sureti tecelli eder. Allah’a şahit
olma dönemi vuslata erme rabbine kavuşma her insanda içindeki “ben”e göre
farklıdır. Bu durum “Allah”ın kendisine kulluk yapması’ olarak ifade edilmektedir.
SONUÇ
Sır, ruh ve kalp bir bütünün ilişkili parçalarıdır. Sırrı Halk, Sırrı Hak ve Sırr’ın
Sırrı, “sır”ın seviyeleridirler. Sırrı Hakikat, Türk kültürlü halklarda veya Türk
kültür coğrafyasında, halk inançlarında da yaşamaktadır.
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KIBRIS AĞZININ ANADOLU AĞIZLARI İÇİNDEKİ YERİ
KALSIN, Şirvan
KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР
ÖZET
Bilindiği gibi Kıbrıs’ta Türk hâkimiyeti II. Selim’in 1571 yılında adayı alması
sonucunda başlamıştır. Bölgede yaşayan kimi araştırmacılar, bu fetihten önce de
adada Türk ırkından toplumların yaşadığını ileri sürmektedirler. Çeşitli kaynaklar
1572 yılından XVIII. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlıların adaya insan
yerleştirdiklerini belirtmektedirler. Bu yerleştirilen insanlar arasında, meslek
sahibi kişiler de olmasına karşın cezalı olarak gönderilen aşiretler de vardır.
Araştırmalarda Kıbrıs’a yerleştirilen Türklerin kökenleri kadar yerleştirildikleri
yerler de önemlidir. Çünkü buralarda adada daha önceden yaşayan diğer
toplulukların dilleri ve kültürleriyle de yoğun bir etkileşim olmuştur. Bilindiği
üzre ada alındığında burada farklı ırklardan ve dillerden halklar yaşamaktaydı.
Kıbrıs ağzı gerek ses yapısı gerekse söz varlığı açısından hem tarihî Türk
lehçelerinin hem de Anadolu ağızlarının birçok özelliğini korumaktadır. Bu
özelliği onu dil çalışmalarında önemli kılmaktadır. Kıbrıs ağzı üzerinde bugüne
kadar gerek Kıbrıslı araştırmacılar gerekse adaya gelen yabancı araştırmacılar
tarafından yapılmış muhtelif çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda
Kıbrıs ağzının Anadolu ağızları içindeki yeri değerlendirilmemiştir.
Bu çalışmada, Kıbrıs ağzının Anadolu ağızları içindeki yeri tespit edilmeye
çalışılmıştır. Karahan’ın (1996) Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması
adlı çalışmasında belirlediği 3 ana ağız grubu içinde nerede olduğu ve bu ağız
grubunun hangi alt grubu içinde olduğu, ana ağız ve alt ağız gruplarını belirleyen
temel özelliklerin Kıbrıs ağzıyla uygunluğu karşılaştırılarak Kıbrıs ağzının
Anadolu ağızları içindeki yeri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu ağızları, Kıbrıs ağzı, ağız grupları, ses
değişimleri, Kıbrıs tarihi.
ABSTRACT
As known well that the sovereignty of Cyprus is said to begin with the
conquest of the island by Sultan Selim the second in 1571. Some Turkish accent
researches living in this region set forth that some societies coming from the
Turkish races were believed to be living in the island before the conquest. Some
different resourses make clear that Ottomans have made its own citizens settle
in the island from 1572 to nearly end of the 18th century. Among these citizens,
there were professional men as well as normandic tribes sent there as punished.
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In the researches, the roots of the Turkish nomadicpeople settled in Cyprus are so
important as their settlements in the regions they lived. Because, there has also
been an intense interaction with the languages and cultures of other communities
who lived in the island before. When the island was first captured, there were
some communities living there and coming from different races and languages.
Cypriot accent maintains both the characteristics of the historical Turkish
accents and the Anatolian accents as being a sound structure and a word existence.
This characteristic make it so important in the language studies. There has been
various studies on Cypriot accent among the Cypriot researchers and the foreign
researchers who come to the island. But in these studies, the position of the
Cypriot accent in the Anatolian Turkish accent has not been evaluated.
In this study, the position of the Cypriot accent in the Anatolian Turkish accent
has been tried to be determined. Karahan (1996) mentioned in his study,”The
Classification of Anatolian Accents”, where the Cypriot accent is in three main
accent groups and where this group is in sub-groups. Comparing the suitability
of Cypriot accent to fundamental characteristic determining the main and subaccent groups, the position of the Cypriot accent in Anatolian accent has been
established.
Key Words: Cypriot accent, Anatolian Turkish accent, Cypriot history.
GİRİŞ
1. Kıbrıs Tarihi
Tarihin her döneminde Doğu Akdeniz’de egemenlik kuran, üstünlük sağlayan
ülke Kıbrıs üzerinde söz sahibi olmuştur. Bu sebeple Kıbrıs bazen askerî güç
kullanılarak bazen de ticari nedenlerle sık sık el değiştirmiş, alınıp satılmış ve
kiralanmıştır.
Kıbrıs 1184 yılında, bazı kaynaklarda Bizans imparatoru Manuel Komnenus’un
yeğeni olduğu belirtilen, bazı kaynaklarda da Bizans’ın karışık döneminde
adamları ve yanında buraya vali olarak atandığına dair bir mektupla Anadolu’dan
adaya gelen, İsak Komnenus tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Çünkü İsak
kendisini imparator ilan etmiş ve Bizansla bütün ilişkilerini kesmiştir.
Daha sonra İngilizler adaya ilk olarak 1191 yılında gelmiş ve bu geliş ticarî bir
pazarlıkla sonuçlanmıştır. Çünkü ada satış yoluyla el değiştirmiştir.
Dünyada da haçlı seferlerinin başladığı bu yıllarda İngiliz Kralı Aslan Yürekli
Riçard’ın donanması fırtınaya yakalanmış, nişanlısını ve annesini taşıyan gemi
Kıbrıs’a kadar sürüklenmiş; batmaktan kurtulan gemi Limasol önünde demir
atmıştır. Bu sırada Riçard’ın İsak’a annesine ve nişanlısına kötü muamele yaptığı
ve gemideki eşyaları ve esirleri vermediği için savaş açtığı ve onu bozguna
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uğrattığı söylenir. Riçard daha sonra adayı Templar Şövalyelerine 100.000
Bezan’a (altın dinar) satmıştır.
Templar Şövalyeleri halkı ezmiş, katliam yapmış, ağır vergiler koymuş ama
Riçard’a olan borcun bakiyesini ödeyememiştir. Bunun üzerine Riçard adayı
Templar şövalyelerinden alarak, onların borç bakiyesi olan 60.000 altını ödemesi
koşuluyla Gay dö Lüzinyan’a satmıştır. Böylece Gay ile beraber 1192 yılından
itibaren “Lüzinyan Dönemi” başlamış oldu. Kıbrıs’ta Lüzinyan ve onu izleyen
Venedik döneminin 380 yıl sürdüğü ve bu yılların tarihte “Latin dönemi” olarak
geçtiği tarihçilerin aktardığı bilgilerdendir. Lüzinyanlar Fransız asıllı olduğu için
1192’den 1432’ye kadar süren Lüzinyan yönetimi “Frank dönemi” olarak da
anılmaktadır.
XV. yüzyılın ikinci yarısında, Venedik Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’de gücünü
iyice hissettirmişti. 1470’lerde Lüzinyanların kendi aralarında başlayan rekabet,
çekişme ve iç savaşlardan Venedikliler de yararlandılar.
Kraliçe Charlotte’a karşı çıkan ve şavaşan James II’yi destekleyerek onun
adanın kralı olmasına yardım ettiler. Ardından adada görev yapan Venedikli
Andrew Cornaro’nun yeğeni Catherina ile kral James’i evlendirip Kıbrıs’ta
daha etkili olmayı planladılar. Kıbrıs Kraliçesi ilan edilen Catherina Venedik
Cumhuriyetinin çeşitli rütbeleriyle de taltif edildi.
Kısa bir süre sonra James II öldü. Artık Kıbrıs Venedik’in protektorası
olmuştu. Venedik yönetimi Papa’ya ve Napoli kralına birer mektup göndererek
Kıbrıs’ın artık kendi korumaları altında olduğunu ve bu yönde her türlü önlemin
alınacağını bildirdiler. Ardından 26 Şubat 1489’da Catherina Venedikli generale
St. Mark bayrağını takdim etti. Venedik bayrağı Magusa’daki Piazza burcuna
dikildi ve böylece bir süreden beri adada devam eden de-facto egemenliği dejure
bir statüye kavuştu ve Kıbrıs resmen Venedik yönetimine geçmiş oldu. (14891570) (Gazioğlu, 1994: 1-8)
1.1. Kıbrıs’ta Türkler
1517’de, Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethetmesiyle, Venediklilerce Mısıra
ödenen 8,000 dükalık Kıbrıs haracı artık Türklere ödenmeye başlandı. Venedik
sinyoru İstanbul’a özel bir heyet göndererek Padişah Yavuz Sultan Selim’i
kutlamış ve Kıbrıs haracını artık Osmanlıya ödemek istediğini belirtmişti. Ancak
daha sonra Osmanlıya ait ticari gemilerin ada açıklarında seyretmeleri sırasında
zaman zaman Venedikli yöneticilerle Osmanlı arasında sürtüşmeler yaşanmaya
başladı. Kıbrıs gerek siyasi gerekse ticari açıdan önemli bir noktadaydı ve
Osmanlı için de önem taşıyordu.
1571 yılında Lala Mustafa Paşa komutasında Türk birlikleri Kıbrıs’ı fethettiler.
1570-1571 Kıbrıs savaşı sırasında, adanın yerli halkının bir kısmı dağlara
kaçarak can güvenliğini sağlamaya çalışmıştı. Savaş bitince, bunların bir kısmı
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dağlık bölgede yaşamayı sürdürüp yerlerine dönmediler. Böylece bazı yerleşim
bölgeleri, evler boşalmış oldu. Bir kısım ev ve çiftlikler ise sahiplerinin adayı
terk etmesiyle boşaldı. Fetih sırasında ve hemen sonrasında Kıbrıs’tan çekip
gidenlerin çoğu burada mal-mülk sahibi varlıklı Latinlerdi. Bunlara adadan
ayrılan Venedikli tüccar ve yönetici kişiler de katılınca, birçok ev, çiftlik vb malmülk sahipsiz ve boş kaldı.
1572 yılında adadaki Türk yönetimi bir sayım yaptırarak Kıbrıs’ın nüfusunu,
meslek sahiplerini, mal ve mülk durumunu ve diğer varlıklarını saptadı. Bu
önemli sayım sonunda özellikle Mesarya ile Mazoto bölgelerinde en az 76 köyün
tamamen boşaltılmış olduğu ortaya çıktı.
Mesarya, Latin döneminde feodal derebeylerin çiftliklerinin bulunduğu,
Mazoto ise zengin, varlıklı Latin ailelerin yaşadığı birer bölgeydi. Bu sayım
sonuçları Kıbrıs’ın ikinci Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından bir raporla birlikte
Padişah II. Selim’e gönderildi. Sinan Paşa adaya yerleşim için derhal insan
gönderilmesi gerektiğini çünkü adanın savaş sırasında büyük kayıplara uğramakla
beraber toprağının tarıma, meyve ağacı ve şeker kamışı yetiştirmeye uygun
olduğunu belirtmekteydi. Bu nedenle köylerle kasabaların etrafındaki toprağın
işlenip geliştirilmesi için derhal gerekli önlemlerin alınması zorunluluğunu
vurgulanmaktaydı. (Gazioğlu, 1994)
1.2. Adaya Türklerin Yerleştirilmesi
Tarihçilerin verdiği bilgiye göre Lala Mustafa Paşa Magusa’nın fethi için
17-18 Eylül 1570 tarihlerinde Lefkoşa’dan ayrılırken adada Muzaffer Paşa’nın
komutası altında 4.000 Yeniçeri ve 1.000 atlı asker bırakmıştı.
Sürgün fermanıyla adaya insan transferi başlamadan önce, Kıbrıs’ta kalmış
olan bu askerlerin ailelerini de getirmelerine izin verilmiş, adada yerleşip kalmak
isteyenlere çeşitli kolaylıklar sağlanmış, bekar olanlardan evlenmek isteyenlere
ise Anadolu’dan bekar kızlar getirilmişti.
Sayım sonrasında ortaya çıkan durum ve Sinan Paşa’nın başvurusu, İstanbul’da
değerlendirilmiş ve Padişah’a arz edilmişti. Adanın insan gereksinimini gören
Padişah II. Selim, 21 Eylül 1572 tarihli bir fermanla, Kıbrıs’a yerleşim maksadıyla
Anadolu’dan insan gönderilmesini emretmiştir.
21 Eylül 1572 tarihli göç emri, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni fethedilen
ve gereksinim duyulan ülkeler için uyguladığı ve “sürgün” adıyla tarihe geçen
zorunlu göç geleneğine uygun olarak verilmiştir.
Sürgün Fermanı’nın temel amacı adanın tekrar kalkınmasını, gelişmesini ve
imarını sağlamaktı. Bu amaçla bölgede ihtiyaç duyulan meslek gruplarından
insanlar getirildi. Bunlar: Ayakkabıcı, terzi, ipek boyacısı, imalatçı, semerci,
nalbant, dülger, yapıcı ustası, tabak, taş kesicisi, kuyucu…
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Sürgün Fermanı’nda, ayrıca Kıbrıs’a gönderilecek olanların vücutça sağlam,
yetenekli ve iyi giyinmiş olmaları, kendileriyle birlikte keçi koyun sürülerinin,
tarımsal araç ve gereçlerinin gönderilmesi ve kış basmadan adaya ulaşmalarının
sağlanması da emredilmişti. (Meslek sahibi insanların yanında çalışacak işçilere
de gereksinim duyulacağı için, devlet kurallarına aykırı hareket eden suç işlemiş
olanlarla, zaten belirli bir yerde yaşamayıp dolaşan “yörükler” de zorunlu olarak
Kıbrıs’a gönderilmiş, böylece iş gücü gereksinimi karşılanmıştır. Bu amaçla
çıkarılan bir fetva ile Kıbrıs’a sürülen bu kişilerin kaçıp geri dönmeleri hâlinde
idamlarının caiz olduğu belirtilmişti.)
Ferman’a göre, bu tür mesleklere sahip olan her on aileden biri, listesi
saptanan Anadolu kasaba ve köylerinden derlenecek, bunların tüm mal varlığı ve
eşyaları açık artırma ile satılacak ve paraları kendilerine verilecekti. Ferman’daki
hükümler çerçevesinde adaya gönderilenlerin adlarının ve kimliklerinin kayıt
defterine işlenmesi, bu defterin bir suretinin Padişah’ın katına, diğer bir suretinin
Kıbrıs Beylerbeyine gönderilmesi, üçüncü kopyasının Kıbrıs’taki mahkeme
(şeriye mahkemesi) arşivinde saklanması öngörülmekteydi. (Gazioğlu, 1994)
Kıbrıs’a 1572 yılında hangi yöreden kaç ailenin geldiği Mevkufat Defteri’nde
şöyle belirtilmektedir:
Yörenin Adı

Gelen Aile Sayısı

Aksaray

225

Beyşehir

262

Seydişehir

202

Endügi

145

Develihisar

197

Ürgüp

64

Koçhisar

88

Niğde

172

Bor

69

Ilgın

48

İshaklı

87

Akşehir

130

Tüm bu yöreler Orta Anadolu’da bulunmaktadır. Mevkufat Defteri’ne göre
Kıbrıs’a gönderilen aileler 21 Eylül 1572 Fermanı’na göre seçilmişlerdi.
Kıbrıs’a 1572 yılında getirilip yerleştirilen 1, 689 ailenin mesleki bakımdan
ayrıldığı gruplar şöyledir: 20 hallaç, 2 haffaf (çizmeci), 1 çilingir, 1 aşçı, 5
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demirci, 4 tellak, 9 ayakkabıcı, 1 tüfekçi, debbağ, 2 tüccar, 7 terzi, 2 keçeci, 1
nalbant, 1 marangoz, 1 taşçı, 1 talib-i ilim, 1 kürekçi, 1 hayyat (dikici), 1 muytab
(kıl dokuyucu), geri kalanlar ise çiftçiydi. ( Orhonlu, 1971: 92)
Mühime Defterinde belirtildiğine göre 1581 yılına kadar 12.000 ailenin
Kıbrıs’a yerleştirilmesi planlanmıştı ancak gerçekleşen sayı daha az oldu.
1581 yılına kadar 12.000 yerine 8.000 ailenin adaya getirilerek yerleşimlerinin
tamamlandığı resmi kayıtlara geçmiştir. (Mühime Defteri, No. 43, s. 134,
hüküm No: 241)
Kıbrıs’a bu sırada gelip yerleşenler içinde, 1573 yılında iki kez yangın
felaketine uğrayıp harap olan Akşehir kasabası sakinlerinin önemli bir yeri vardır.
Bu yangınlar sonucu açıkta kalan 136 ailenin Kıbrıs’a yerleştirilmesi için Padişah
II. Selim Akşehir Kadısı’na emir göndermişti. (Gazioğlu, 1994)
17. yüzyılın sonuna kadar Kıbrıs’a devlet eliyle gönderilip yerleştirilenlerin
sayısının 30.000 kadar olduğu tahmin edilmektedir.( Bedevi,1965: 125)
Bunların arasında zanaatkârlar ve belirli meslek sahibi olanlar yanında yerleşik
olmayan sürekli “yörükler” ve ‘aşiretler’ de bulunmaktaydı. Büyük çoğunluk
ise çiftçiydi. Yörüklerle aşiret aileleri, daha çok çiftlik sahipleriyle zanaatkarlar
yanında çalışmış ve bulundukları yörelerde işledikleri suçlardan dolayı Kıbrıs’a
sürülmüşlerdi. (Gazioğlu, 1994)
16. ve 17. yüzyıllarda Kıbrıs’a yerleştirilen zanaatkarlar daha çok Karaman,
İçel, Yozgat, Alanya, Antalya ve Kadirlinin yerlileri olup bunlar her 10 aileden 1
ailenin seçilip adaya yollanması emrine uygun olarak gönderilmişlerdi. Çiftçiler
ise Manavgat, Selendi, Mamuriye ve Karataş yörelerinden gelmişti. Ayrıca çeşitli
mesleklere sahip 200 ailenin de Halep’ten (Suriye) adaya geldiği bilinmektedir.
(Kökdemir, 1957: 93-94)
Farklı bölgelerden Kıbrıs’a getirilen Türkler buradaki diğer gruplarla bir
arada yaşamaya başlamışlardır. Farklı ağız bölgelerinin dil özellikleri ve Rumca,
İngilizce gibi dillerin de etkisiyle Kıbrıs ağzı farklı bir gelişim seyrine girmiştir.
Bu çalışmada tüm bu sebeplere rağmen Kıbrıs ağzının Anadolu ağızları
içinde nerde olduğu, hangisine yakın olduğu Karahan’ın Anadolu Ağızlarının
Sınıflandırılması adlı çalışmasından hareketle değerlendirilecektir.
2. Bulgular ve Yorumlar
2.1. Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler
2.1.1. Ödünç kelimelerdeki uzun ünlülerin normal süreli ünlüye dönüşmesi
Kıbrıs ağzında uzun ünlülerin kullanımına neredeyse hiç rastlanmaz. Bütün
uzun ünlüler normal süreli ünlüye dönüşmüştür.
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Aciz, fatih, padişah, maliye, dünya, bazı, tarih, hamile, katip vb.
Bu bakımdan Anadolu ağızları içinde Doğu Grubu ve Kuzeydoğu Grubu
ağızlarıyla benzeşir.
2.1.2. Kalınlık-incelik bakımından ünlü benzeşmesi.
2.1.2.1. Ödünç kelimelerde kalın ünlülerin ince ünlüye dönüşmesi Doğu ve
Kuzeydoğu Grubu ağızlarında sık rastlanan bir durumdur. Kıbrıs ağzında yaygın
değildir. Sınırlı sayıda örnekte tanıklanmıştır.
Vasiyet>vesiyet, bahane>behane
2.1.2.2. -ki, -leyin, -ken eklerinin durumu
Batı Grubu ağızlarında ilerleyici benzeşme daha yaygındır. -ki, -ken, -leyin,
-mtırak ekleri çok şekillidir ve ile, için, ki edatları ve imek fiili de kök ve gövde
ünlüsüne uymaktadır. (Karahan, 1996, 5)
Kıbrıs ağzında -ki, -leyin, -ken, -mtrak eklerinin ve ile, için edatlarının durumu
ise şöyledir: -ki ve -ken ekleri ilerleyici benzeşmeyle uyuma girmektedir. -ki
ekinde -kı’lı biçimin yaygın olmasına karşın, aynı sözcüğe ekin bazen -kı bazen de
-ki olarak getirildiği tanıklanmıştır. -ken eki, -kan biçiminde kullanılmakta bazen
de üzerine bir a sesi alarak genişletilmektedir. Bu durum Anadolu ağızlarından
Batı grubuyla benzeşmektedir. ile edatı ise ınan, inan, unan, ünen biçimlerinde
tanıklanmıştır. -leyin ve -mtrak ekleri Kıbrıs ağzında yazı dilinde olduğu gibi tek
şekillidir.
Gaşınan göz gerisi söz; Aliynan Ayşe geldi; Yüzüğünan belezig aldıg;
peksemedinan hellim aldı; Norunan hellim satallardı. (Saraçoğlu, 2004: 56).
benimila (Maniler, 79)
Ağaş yaşıkan eyilir. Goşdururkan, dururkan, gezerkan, gülerkan vb.
Bazen ek üzerinde bir a sesi türetilir.
Buraşda gezerkana seni gördüm. Cariyeler peksemet yaparkana. Gülerkana
ağladı. Goşdururkana düşdü.
Yanındakı, gızınki~gızınkı, arkadaki~arkadakı, kapıdaki~kapıdakı
2.1.3. Kök ve ek ünlülerde görülen ve sebebi belli olmayan kalınlaşmalar.
Anadolu ağızları için ayırıcı bir nitelik olarak değerlendirilen bu durum
Kuzeydoğu Grubu ağızlarında sistemli olarak görülmekte ve onu diğer ağızlardan
ayırmaktadır. (Karahan, 1996: 8)
Kıbrıs ağzında kök ünlülerde kalınlaşma sınırlı sayıda örnekte tanıklanmıştır
ancak ek ünlülerde kalınlaşma özellikle -sa/-se şart ekinde ve -ınca/-ince,
-unca/-ünce ekinin son sesinde yaygındır (-Inca/-Unca). Ayrıca da/de bağlacı her
zaman kalın ünlüyle kullanılmaktadır.
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Hemen>heman, sinema>sinama, Türkiye>Türkiya, elektrik>alatrik,
mendil>mandil (Hıyarcık, Gazeli, 111), kardeş> gardaş, haber>habar,
fasulye>fasulya (Saraçoğlu, 2004: 24), İsmail>ismayıl, fakir>fakır (Hatıralar
III).
Geldiysek>geldiysak, getirirsem>getirirsam, severse>seversa.
Görünce>görünca, gelince>gelinca.
Bu elmayı ye da (Hıyarcık, Gazeli, 117)
Yemek da yedim ama gendimi aç hissederim.
Ben da gelirim.
2.1.4. Kök ve ek ünlülerde görülen ve sebebi belli olmayan incelmeler.
Anadolu ağızları içinde Kuzeydoğu Grubu ağızlarında etkili olan bu incelme
olayı onu Doğu ve Batı Grubu ağızlarından ayırmaktadır.
Kıbrıs ağzında ünlü incelmesi (kök veya ek ünlüde) seyrektir: biraz>birez,
zaman>zeman.
2.1.5. Çok heceli kelimelerin sonundaki ı, u, ü ünlülerinin i ünlüsü ile
karşılanması.
Anadolu ağızlarından Kuzeydoğu ve Doğu Grubu ağızlarında yaygın olarak
görülen bu eğilim Kıbrıs ağzında görülmez.
2.1.6. Alınma kelimelerde ünlü incelmesi ile oluşan uyum değişmesi.
Karahan (1996: 15) bu maddeyle ilgili örnekleri vermeden önce şöyle bir
değerlendirme yapmıştır. “Kalın ünlülü alınma kelimelerde muhtemelen ḫ, h, ġ
ayın ünsüzlerinin etkisi ile ünlü incelmesi meydana gelir. Doğu Grubu ve kısmen
de Kuzeydoğu Grubu ağızlarına mahsus olan bu değişme, bu ağızları Batı Grubu
ağızlarından ayırmaktadır.”
Kıbrıs ağzında da Batı grubu ağızlarında olduğu gibi alınma kelimelerde
incelmeyle oluşan uyum değişmeleri sınırlı sayıda sözcükte tanıklanmıştır.
Zaman>zeman, ramazan>remazan, akran>egran, ahali>ehali, madem>midem
2.2.7. İlk hecedeki yuvarlak ünlülerin düzleşmesi.
Kıbrıs ağzında ilk hecedeki yuvarlak ünlülerin düzleşmesi çubuk>çıbıg
sözcüğü dışında görülmez ancak aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bazı
sözcüklerin ikinci hecelerindeki yuvarlak ünlüler sıklıkla düzleşmektedir.
Karpız, yamır, çamır, gavın, marıl, avıç, havız,pamık, savır-, çavış, hamır,
mapıs, armıd, çıbıg, kabırga, gabık, gavır-, gavış-, avıd-, gibi.
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Bilindiği gibi ilk hecedeki yuvarlak ünlülerin düzleşmesi Anadolu ağızlarından
Kuzeydoğu grubu ağızlarında yaygın olarak görülmekte bu yönü de onu Doğu ve
Batı Grubu ağızlarından ayırmaktadır.
2.1.8. Ek ünlülerde görülen yuvarlaklaşmalar.
Kıbrıs ağzında gözlemlenmemiştir.
Tıraş>turaş, merdiven>mördüven, tımar>tumar örneklerinde sözcük
köklerinde ilk hecede ve merdiven sözcüğünde ise hem ilk hem de ikinci hecede
yuvarlaklaşma görülmektedir.
2.1.9. Ünlü-ünsüz uyumsuzluğu
Anadolu ağızlarından Kuzeydoğu Grubunda yaygın olarak görülen bu
durumu Kıpçak Türkçesi izleri olarak değerlendiren Karahan, ünlü-ünsüz
uyumsuzluklarının Karayim Türkçesi ve Ermeni Kıpçakçası’nda da görüldüğünü
belirtmiştir. (1996: 18)
Uyumsuzluk, Doğu Grubu ağızlarından Posof, Artvin merkez, Yusufeli, Şavşat
ve Ardanuç ağızlarında; Batı Grubu ağızlarının da yalnızca bazı alt gruplarında
sınırlı sayıda sözcükte görülmektedir. Kuzeydoğu Grubunda olduğu gibi bölgenin
tamamında görülmez. Kuzeydoğu Grubu bu bakımdan diğer gruplardan ayrılır
(Karahan, 1994: 17-18).
Kıbrıs ağzında ünsüz uyumsuzluğu şu kullanımlarda görülmektedir:
üstün>üsdün, hafta>hafda, işte>işde, ihtiyar>ihdiyar, anahtar>anahdar>anıhdar;
yolcu>yolçı; dilenci>dilençi.
2.1.10.Arka ve orta damak geniz ünsüzü ñ’nin korunması veya kaybolması.
Eski Türkçe döneminden beri kullanılan geniz ñ’si bugün Anadolu ağızları
içinde Batı Grubu ağızlarında korunmuş ancak Doğu ve Kuzeydoğu Grubu
ağızlarında kaybolmuştur: Bu kayboluş bazen değişme bazen de düşmeyle
olmuştur.
Ñ sesinin korunması, düşmesi veya n sesine değişmesi Anadolu ağızları için
ayırıcı bir özellik oluşturur (Karahan, 1996: 19).
Kıbrıs ağzında Batı Grubu’nda olduğu gibi her zaman korunmuştur ve yaygın
bir kullanım göstermektedir.
Napañ, baña (~baa), ogluña, gızıña, ne deñ, annadıñ, aldıñız, elleriñ, hañgı
(nadir), aklıñnan, yeñi, göñül, düñya, düñür, deñiz
Güzelyurt, Limasol ve Baf bölgesinde baa, saa, söyleyişleri de görülmektedir.
2.1.11. Ön damak ünsüzü g nin iki ünlü arasında ve hece sonunda korunmas.
Batı Grubu ve Kuzeydoğu Grubu’nda iki ünlü arasında ve hece sonunda
sızıcılaşarak ğ, v, y seslerine dönen g sesi Doğu Grubu ağızlarında Eski Anadolu
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Türkçesinde olduğu gibi sızıcılaşmaz (Karahan, 1994: 28). Kıbrıs ağzında
Kuzeydoğu ve Batı Grubu ağızlarında olduğu gibi sızıcılaşmaktadır.
2.1.12. Belirli bazı kelimelerde ön ses y ünsüzünün düşmesi.
“Doğu Grubu ağızlarında ilk hecesinde dar ünlü bulunan belirli bazı kelimelerin
başında düzenli olarak düşmüştür. Aslında bir ünsüz düşmesi mi yoksa ünsüz
türemesi mi olduğu hususu tartışmalı olan bu hadise, Doğu Grubu ağızlarını Batı
ve Kuzeydoğu Grubu ağızlarından ayıran fonetik bir ölçüdür.” (Karahan, 1996,
s. 31).
Kıbrıs ağzında sınırlı sayıda kelimede ön ses y’nin düştüğü ancak bunun da
tutarlı olmadığı aynı kelimenin y’li biçimiyle de kullanıldığı görülmektedir.
Üregim~yüregim, ilan~yılan, ikamak~yıkamak, ılgınlık~yılgınlık, ıldız~yıldız,
yetiş-> etiş-,
2.1.13. Patlayıcı ünsüzlerin ikizleşmesi.
Patlayıcı k, d, t, b, p ünsüzlerinin iki ünlü arasında ikizleşmesi Anadolu
ağızları için ayırıcı bir özellik olarak karşımıza çıkar. Çoğunlukla sayı adlarında
görülen bu ikizleşme Doğu Grubu ağızlarının karakteristik özelliklerinden biridir.
(Karahan, 1996, s. 32).
Kıbrıs ağzında patlayıcı k, d, t, b, p ünsüzlerinin ikizleşmesi görülmemektedir.
Ancak Kıbrıs sözcüğünün söyleyişinde Kıbrıs ağzında b sesinin baskılı
söylendiği gözlemlenmiştir. Bu söyleyiş ilk anda ünsüz ikizleşmesi gibi görünse
de ikizleşme değil baskılı söyleyiştir. Bunun dışında bütün>büttün söyleşinde
bir ikizleşme görülür ancak bu kullanım da yaygın değildir. (Kızcağız>gıccağaz
söyleyişinde gerileyici tüm benzeşmeyle oluşmuş bir eş ses vardır ancak bu da
ikizleşme değildir.)
2.1.14. Belirli bazı ünsüzlerin kelime içinde yer değiştirmesi
Anadolu ağızları içinde Doğu grubunda pek çok örneği olan göçüşme Kıbrıs
ağzında sınırlı sayıda kelimede tanıklanmıştır.
Meryem>meyrem, derviş>devriş, perhiz>pehriz, kirpik>kiprig. (Saraçoğlu,
2004, s. 55)
Ağız gruplarını belirleyen temel özellikler doğrultusunda Kıbrıs Ağzının
Anadolu ağızları içinde Batı Grubu ağızlarına yakınlığı dikkat çekicidir. Bu
bağlamda şimdi de Batı Grubu ağızlarının özelliklerinden hareketle Kıbrıs ağzını
değerlendireceğiz.
3. Batı Grubu Ağızlarının Özellikleri
3.1.Bu ağızlarda ilerleyici benzeşme, gerileyici benzeşmeden daha güçlüdür.
Bundan dolayı tek biçimli birçok ek uyuma girmiştir.
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Varıdı, yaparkana gibi
Kıbrıs ağzında da bu durum yaygındır.
3.2. e>i değişmesi bütün Anadolu ağızları içinde en çok Batı Grubu ağızlarında
görülmektedir. Virmek
Kıbrıs
ağzında
enginar>inginar,
hesap>hisap,
iskemle>isgemli,
tencere>tencire, pencere>pencire sözcüklerinde tanıklanmıştır.
3.3. r, l ünsüzleri önündeki ünlü türemesi olayı Batı Grubu ağızlarında düzenli
ve kurallıdır. İlimon
Kıbrıs ağzında r, l ünsüzleri önünde ünlü türetimi sınırlı örnekte tanıklanmıştır:
lif>ilif, raf>iraf, rum>urum gibi. Ödünç sözcüklerde st, sp vb. ünsüzlerinin
önünde sıklıkla ünlü türetildiği gözlemlenmiştir.
Stop>istop, statüko>istatiko, stil>istil, sterlin>isterlin
3.4. g, ġ ünsüzleri, iki ünlü arasında ve hece sonunda sızıcılaşır. Bağır-, değKıbrıs ağzında da görülmektedir.
3.5. k->g-, ḳ->ġ- ve t->d- değişmelerindeki yoğunluk bu ağızlarda fazladır.
Kıbrıs ağzında ön seste k->g- ve t->d- değişimi yaygındır ve karakteristiktir.
Ancak bazı sınırlı sayıda sözcükte ön seste k’nin korunduğu tanıklanmıştır. k>g
değişimi yalnızca ön seste değil iç seste ve son seste de yaygındır:
Küçük>güçük,
kulak>gulak vb.

kaymak>gaymak,

kız>gız,

kabul>gabul,

kuru>guru,

Lefkoşa>lefgoşa, sakla->sagla-, öfke>öfge, banka>banga, saksı>sagsı,
bekle->belge vb.
Çıkrık>çıgrıg, bıçak>biçag, pamuk>pamıg, yedik>yedig, yatak>yatag,
yastık>yasdıg vb.
t>d değişimi de ön ses, iç ses ve son seste yaygın görülen bir durumdur:
tane>dane, tarak>darag, tatlı>datlı, teyze>deyze, tutum>dutum vb.
vb.

üstün>üsdün, hafta>hafda, işte>işde, ihtiyar>ihdiyar, anahtar>anahdar>anıhdar
git->gid-, unut->unud->onud-, dört>dörd, armut>armıd, süt>süd vb.
3.6. Arka ve ön damak ünsüzü ñ korunmuştur.
Kıbrıs ağzında ñ sesinin kullanımı yaygındır.
Bana>baña, kızını>gızıñı, dünya>düñya, onar->oñar-, yeni>yeñi
Ön>öñ, son>soñ, bin>biñ,
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3.7. Çokluk ikinci şahıs iyelik eki, Doğu Grubu ağızlarında olduğu gibi
büzülme ile yapısını değiştirmemiştir. babañız, geldiñiz
Kıbrıs ağzında da eklerin kullanımı Batı Grubu ağızlarıyla paralellik
göstermektedir.
Yüzüñüz, gızıñ, babañ, arabañ; görseñ, alırsıñ, geldiñ, gördüñ vb.
3.8. Zamir kökenli teklik 1. ve 2. şahıs ekleri ile bildirme ekleri dar ünlülüdür.
Bu ekler çokluk ikinci şahısta -sıñız/-siñiz/-suñuz/-süñüz biçimindedir. gelirim,
gelirsiñ, gelirsiñiz
Kıbrıs ağzında da durum aynıdır.
3.9. Duyulan geçmiş zaman eki çok biçimlidir. Olmuş, gelmiş
Kıbrıs ağzında da duyulan geçmiş zaman eki çok biçimlidir ve bu yönden Batı
Grubu ağızlarıyla paralellik göstermektedir.
3.10. Şimdiki zaman eki genellikle geniş ünlülüdür. Geliyo, geliye gibi.
Bölgenin doğusunda dar ünlülü şimdiki zaman ekleri kullanan ağzılar da
bulunmaktadır. Geliy.
Kıbrıs ağzı, şimdiki zamanın kullanımı açısından Batı Grubu ağızlarından
ayrılmaktadır. Şimdiki zamanın -yor biçimi seyrek kullanılmakta ancak
kullanıldığı zaman da standart Türkçeyle uyum göstermektedir. Kıbrıs ağzında
şimdiki zaman ifadesi olarak sıklıkla -Ir/-Ur kullanılmaktadır. Gelirim, bakarım,
yaparım gibi. Batı Grubunun VII. Grubu'ndaki Adıyaman, Kilis (Gaziantep) ve
Birecik (Urfa) ağızlarında -or/-ör ekiyle karşılanan şimdiki zaman ifadesi Kıbrıs
ağzıyla yakınlık göstermektedir.
Batı Grubu ağızlarından VII. Grup Kıbrıs ağzının en çok örtüştüğü gruptur.
Batı Grubunun VII. Grubuna Tarsus, İçel, Ereğli, Konya, Adana, Hatay,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Darende, Akçadağ, Doğanşehir, Malatya
ağızları girmektedir.
4. VII. Grubun Özellikleri
4.1. Yazı dilindeki çamur, yağmur gibi kelimelerde bulunan yuvarlak ünlüler
bu ağızlarda düzdür.
Kıbrıs ağzında da yağmur>yamır, çamur>çamır, kavun>gavın, kullanımı
yaygındır.
Yarı kalın ú, ó ünlülerine bu ağızlarda seyrek rastlanmaktadır. Kıbrıs ağzında
da bu yarı kalın seslere rastlanmaz.
4.2. ñ, ḫ, g sesleri bu grubun karakteristik sesleridir. Deñiz, yoḫ, gız gibi.
Kıbrıs ağzında k sesinin ḫ sesine değişmesine rastlanmaz ancak g ve ñ sesinin
kullanımı yaygındır.
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4.3. g, ġ ünsüzleri ön seste ünlü ile biten bir kelimeden sonra sızıcılaşarak
düşme eğilimi gösterirler.
Kıbrıs ağzında ön seste g, ġ düşmez korunur.
4.4. -ıncı/-inci’ ve -ı/-i zarf-fiil ekleri işlek olarak kullanılır. Gelinci, ağlayı
ağlayı
Kıbrıs ağzında kullanımı tanıklanmamıştır.
4.5. Zamir kökenli teklik ve çokluk 1. şahıs ve bildirme ekleri -ım/-im, -ıḳ/-ik/ıḫ tır. Gelirim, gelirik gibi.
Kıbrıs ağzında zamir kökenli teklik ve çokluk 1. şahıs ve bildirme ekleri her
zaman –ıḳ/-ik biçimindedir. –ıḫ biçimine rastlanmaz ancak seyrek olarak –ım/-im
de kullanılır.
4.6. böyle, öyle kelimeleri bu ağızlarda beylé, eylé biçimindedir.
Kıbrıs ağzında böyle, öyle biçiminde kullanılmaktadır.
4.7. Bazı ağızlarda, -ıcı/-ici gelecek zaman eki ile -ık/-ik geçmiş zaman eki
kullanılır. Gelici, gelik gibi
DEĞERLENDİRME
Anadolu ağızlarının sınıflandırması konusunda bugüne kadar birçok çalışma
yapılmıştır. Biz araştırmamızda, bu çalışmalardan Karahan’ın (1996) Anadolu
Ağzılarının Sınıflandırılması adlı çalışmasını esas aldık. Dolayısıyla adı geçen
çalışmada ana ağız gruplarını ve alt grupları belirleyen özellikleri Kıbrıs ağzıyla
uygunluk açısından değerlendirdik. Karahan (1996), bu çalışmada Anadolu
ağızlarını 3 ana grupta toplamıştır.
1. Doğu Grubu Ağızları
Ağrı, Artvin merkez ile Şavşat, Ardahan ve Yusufeli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır,
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt,
Tunceli, Urfa (Birecik ve Halfeti hariç), Van ağızları.
2. Kuzeydoğu Grubu Ağızları
Hopa, Borçka, Arhavi (Artvin), Rize ve Trabzon ağızları.
3. Batı Grubu Ağızları
Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik,
Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep,
Giresun, Hatay, Isparta, İçel, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri,
Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya,
Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak ağızları.
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İncelemelerimiz sonucunda, Kıbrıs ağzının yukarıdaki üç ana ağız içinde
Batı Grubu ağızlarına yakın olduğu tespit edilmiştir. Bilindiği gibi 1572 yılında
Kıbrıs’a insan transferine karar verilmiştir. “Mevkufat Defterinde” hangi
yörelerden kaç ailenin gönderileceği de açıkça belirtilmiştir. Bu yöreler Aksaray,
Beyşehir, Seydişehir, Endügi, Develihisar, Ürgüp, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın,
İshaklı ve Akşehirdir.
16. ve 17. yüzyıllarda Kıbrıs’a yerleştirilen zanaatkârların daha çok Karaman,
İçel, Yozgat, Alanya, Antalya ve Kadirli’nin yerlileri olduğu; çiftçilerin ise
Manavgat, Selendi, Mamuriye ve Karataş yörelerinden geldiği; ayrıca çeşitli
mesleklere sahip 200 ailenin de Halep’ten (Suriye), adaya getirildiği bilinmektedir
(Kökdemir, 1957, 93-94). Bu bölgeler bugün Anadolu ağızları içinde Batı Grubu
ağızları içinde değerlendirilen yerlerdir. Dolayısıyla bugün Kıbrıs ağzı tarihsel
süreç içinde birçok dilin etkisinde kalmasına karşın Batı Grubu ağızlarının genel
özellikleriyle önemli ölçüde örtüşmektedir. (bkz.: 3.1; 3.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8.)
Batı Grubu ağızlarının alt gruplarına baktığımızda Kıbrıs ağzının VII. Grupla
büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. (bkz.: 4.1; 4.2; 4.5)
Kıbrıs ağzının Doğu ve Kuzeydoğu Grubu ağızlarıyla da bazı ortak noktaları
olduğu tespit edilmiştir. Bu ortaklıklar yakın dönemdeki göçlerle ilişkilendirilebilir.
Doğu Grubu Ağızlarıyla Ortak Noktaları
1. İsimden isim yapma eki -cI/-çI’nın tonlu biçimi kullanılmamaktadır.
Ör.: yolçi vb. Kıbrıs ağzında da belli kelimelerde -çi biçiminde kullanılmaktadır.
Ör: dilençi, yalançi. Tonlu biçiminde kullanılan örnekler de bulunmaktadır. Ör.:
yolcu, dolandırıcı.
2. Bu ağızlarda soru cümlesi vurgu ile yapılmaktadır. Kıbrıs ağzında da soru
anlamı çoğunlukla vurgu ile sağlanmaktadır.
3. Ödünç kelimelerdeki uzun ünlüler Doğu Grubu ağızlarında ve Kıbrıs
ağzında her zaman normal süreli ünlüye dönüştürülmektedir.
Kuzeydoğu Grubuyla Ortak Noktaları
1. Şimdiki zaman eki Kuzeydoğu Grubu ağızlarında dar-düz veya dar yuvarlak
ünlülüdür. Ör: Gelìr, alıyu. Kıbrıs ağzında şimdiki zaman neredeyse her zaman
-Ir ile sağlanmaktadır. Ör: gelir; yaparım, gelirim vb.
2. Durum ekleri arasındaki görev değişikliği diğer Anadolu ağızlarına göre
daha belirgindir. Ör: Ben oni şaşyirum. Dayi bunda ne istiysun. Eskide çok
yemek yapılırdı.
Kıbrıs ağzında çok yaygın olmasa da durum ekleri arasındaki görev değişikliği
farkedilmektedir. Ör: Garnım ağrır beni. “Benim karnım ağrıyor.” Yaptık sora
“Yaptıkça.” Ansızda “Ansızın”.
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3. -çI yapım ekinin tonlu biçimi bu ağızlarda da kullanılmaz. Kıbrıs ağzında
özellikle dilenci ve yalancı kelimelerinde ekin tonsuz biçimi kullanılmakta ancak
bazı örneklerde tonlu biçimi de tercih edilmektedir.
4. Bu ağızlarda da Kıbrıs ağzında olduğu gibi uzun ünlüler normal süreli ünlü
olarak sesletilir.
5. Kuzeydoğu Grubu ağızlarında sözdiziminde yüklemin sıklıkla yer
değiştirdiğini görürüz. Trabzon ve Rize ağızlarında yüklem sistemli olarak
başa gelmektedir. Bu durum onu üçüncü Grup ağızlarından ayırmaktadır. Ör.:
Aldum ordan. Açay kapıyi. Endum şehere. Bu durumun Kıbrıs ağzında da yaygın
olduğunu görülmektedir.
Kıbrıs ağzının Kuzeydoğu ve Doğu Grubu ağızlarıyla yukarıda
değerlendirdiğimiz benzerlikleri, Rumca, İngilizce vb. dillerin etkisiyle olabileceği
gibi daha yakın tarihte bu bölgelerden yapılan göçlerle de ilişkilendirilebilir.
Sonuç olarak çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, Kıbrıs ağzının
Anadolu ağızları içindeki yerini şöyle değerlendirebiliriz: Kıbrıs Ağzı Batı
Grubu ağızlarının VII. Alt Grubu içindedir. VII. Alt Grubu’nda ikinci derecedeki
alt gruplarından beşincisi olarak değerlendirilebilir. Bu beşinci alt grup içinde
Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Baf ve Limasol ağızlarından söz edilebileceği tespit
edilmiştir.
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СЛОВАРЬ АССОЦИАТИВНЫХ НОРМ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА:
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
KALYUTA, Aleksandr/КАЛЮТА, Александр
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
Türk dilinin çağrışım normundaki ilk sözlüğü hazırlanmıştır. Makalede özgür
çağrışım deneyinin metodu tasvir edilmiştir. Bu analiz, Türkçe kelimelerin
çağrışım alanında, çağdaş Türk toplumu ve onun tarihteki yaşamını yansıtan
Türklere has reaksiyonların büyük bir bölümünü barındırdığını gösterir. Bu
kültürel reaksiyonlar 14 tematik grup içinde toplanır; bunların içerisine yüksek
kalitede ve düşük kalitede çağrışımlar girer. Bu grupların içeriği değişkendir, bu
içerik deneyin gerçekleştirmesindeki birtakım şartların değişimine bağlı kalarak
farklılaşır, örneğin: zamanın, yerin, katılımcıların içeriğinin değişimi; toplumda
meydana gelen kısa süreli ya da uzun süreli önem taşıyan olaylar. Bu deney iki tip
güncel çağrışım üzerinde temellenmiştir. Tipik Türk çağrışım standartları, Türk
dili kullanıcılarının bilincinde oluşan dünyanın ulusal haritasını yansıtır ve dil ile
halkın ulusal ruhunu gözler önüne serer.
Anahtar Kelimeler: Türk dilinin çağrışım normundaki ilk sözlüğü, kültürel
reaksiyonlar, güncel çağrışım.
ABSTRACT
There had been compiled the first ever dictionary of the Turkish language
associative norms. The report contains the methods of free associative experiment
accomplishment. Analysis shows that associative margins of Turkish words
include considerable groups of reactions specific to Turks which reflect different
aspects of Turkish history and contemporary Turkish society. These cultural
reactions incorporate 14 thematic groups which include both high-cycle and lowcycle associations. The composition of these groups is mobile and can change
depending on the change of experiment execution conditions such as time, place,
composition of the group of participants as well as social short-term and longterm events. It is based on two types of associative relevance. Typically Turkish
standards are normally reflecting national picture of the world existing in the
consciousness of Turkish language speakers and demonstrate the national spirit
of the language and the people.
Key Words: The first dictionary of Turkish language associative norms, the
cultural reactions, associative relevance.
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РЕЗЮМЕ
Изучение лексических систем психолингвистическими методами
получило широкое распространение в американской и европейской
лингвистике в ХХ веке. Начиная с 1910 г., когда в США Г.Кент и А.Розанов
составили ассоциативную методику и издали первый ассоциативный словарь
английского языка, были проведены психолингвистические исследования
лексических систем многих языков индоевропейской, тюркской и финноугорской семей. Являясь одним из основных мировых языков, турецкий
язык до сих пор оставался в стороне от этого направления лингвистических
исследований. Чтобы восполнить этот пробел, мы провели свободный
ассоциативный эксперимент с фиксацией первой словесной реакции
среди 1000 носителей турецкого языка. Нами было исследовано 160 слов
и получено 160.000 словесных ассоциаций. Эти ассоциации составили
первый словарь ассоциативных норм турецкого языка. Каждое исходное
слово-стимул явилось понятием, объединяющим все последующие
словесные реакции на него. В итоге были получены ассоциативные поля с
чётко выраженным иерархическим построением, в основе которого лежит
семантика и частотность ассоциаций. Анализ полученных результатов
показал:
1. Носители турецкого языка независимо друг от друга во многом
стандартно реагируют на предложенные слова-стимулы. Это свидетельствует
о существовании ассоциативно-понятийного принципа в лексической
системе турецкого языка.
2. Наблюдаемая стандартизация в лексическом ассоциировании
носителей турецкого языка имеет много общего с процессами лексического
ассоциирования в других языках. Это доказывает наличие ассоциативных
универсалий у носителей различных языков и о схожем строении мира,
отражаемом в представлении говорящих на этих языках.
3. В ассоциативной лексической системе турецкого языка значительное
место занимают специфические реакции, отображающие различные реалии
турецкой жизни. Эта национальная специфика ассоциирования отличает
одну нацию от другой и является как бы символикой национальной
культуры. Вот некоторые из культурных реакций:
– 	 Исторические реалии: makas – İdris; asker – Atatürk; baba – Hükümdar;
– Литературные: kırmızı – Orhan Pamuk; düdük – Nasreddin Hoca;
lamba – Alaattin; yaşamak – Nazım Hikmet;
– Религиозные: Kuran – Hz. Muhammed; din – İslam, Peygamber, Yaşar
Nuri; koyun – Kurban Bayramı; örümcek – Peygamber, Muhammed,
mağara; aç – Ramazan; adalet – Hz. Ömer;
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– Географические: mavi – Antalya; şehir – Kayseri, Ankara, Eskişehir;
soğuk – Erzurum, Erciyes; yazlık – Antalya, Fethiye, Kuşadası; derin –
Kızılırmak; nehir – Kızılırmak; sokak – Cebesoy, Zeytin Burnu; ülke –
Türkiye; dağ – Erciyes, Ali dağı;
– Музыкальные: kırmızı – Sibel Tüzün, Cem Yılmaz; nehir – Erdoğan;
beyaz – Beyazıt Öztürk; kadın Hülya Avşar; müzik – Sezen Aksu, Tarkan;
– Спортивные: kartal – Beşiktaş; kırmızı – Kayserispor; çabuk – Ümit
Karan; sarı – Fenerbahçe, Galatasaray; kral – Hakan Şükür; aslan –
Galatasaray;
– Политические: vatandaş – Türkiye, S.Demirel; ağaç – Tema;
– Бытовые: acı – Urfa; halı – Isparta; kaba – Kayserili; yavaş – Hacı Murat;
örümcek – Kara Fatma; hırsız – hortumcular; tütün – Samsun, Maltepe;
viski – rakı; konuşma – Türkçe; pencere – Pimapen; sağlık – SSK;
– Этнолингвистические: kardeş – ağabey, abla;
– Кулинарные: lahana – dolma, sarma; peynir – kaşar; tatlı – revani,
tulumba, şekerpare, Vezir Parmağı и др.
Психолингвистическое изучение турецкой лексики поможет лучше
представить системные отношения между словами в языке. Оно является
зеркалом современных процессов развития турецкого языка и турецкого
общества.
Ключевые Cлова: Словарь ассоциативных норм турецкого языка,
психолингвистика, системность лексического ассоциирования, культурные
реакции.
--Изучение лексических систем методами психолингвистики получило
широкое распространение в американском и европейском языкознании в
ХХ веке. Начиная с 1910 года, когда в США Г.Кент и А.Розанов составили
результативную ассоциативную методику и издали первый словарь
ассоциативных норм на материале английского языка, были проведены
психолингвистические исследования лексических систем многих языков
индоевропейской, тюркской и финно-угорской семей. Являясь одним из
основных мировых языков, турецкий язык до сих пор оставался в стороне
от этого популярного направления лингвистических исследований. А между
тем возможности психолингвистических методик изучения языковых единиц
огромны. В них содержится принципиально иной, чем в традиционной
лингвистике, подход к изучению языка. Там исследователь занят изучением
системных отношений, исходя из уже готового, упорядоченного словаря или
взятого готового текста. Психолингвистические методики чаще заставляют
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лингвиста самого составлять словари и тексты, а уж потом заниматься их
анализом.
Системность традиционных словарей, как правило, основана на
алфавитном принципе комплектования языковых единиц, что упрощает,
убыстряет их поиск, но не является отражением системности самих этих
единиц. Даже частотные словари, сформированные иначе, в ряду слов
с одинаковой частотой используют алфавитный перечень. Лингвист,
пользующийся традиционными методами изучения словаря (текста), берёт
готовый продукт и производит с ним необходимые ему операции.
Психолингвист приходит к анализу языковых единиц иначе. Он сам, исходя
из цели и задач, формирует корпус слов, выбирает методику исследования
и в соответствии со своими задачами составляет психолингвистический
тест – экспериментальное задание. После этого он идёт к носителям языка
и предлагает им своеобразную лингвистическую игру: вот вам слово –
напишите своё. Эффективность такого исследования основана на том,
что из сознания (а иногда и подсознания) носителей языка извлекаются
поверхностные или глубинные воспоминания, облекаемые в форму
словесных ассоциаций, которые связаны со словами-стимулами отнюдь
не по алфавитному принципу. Это – истинная системность лексического
ассоциирования, весьма подвижная, способная к изменению. Практически
рефлекторные ответы думающих на этом языке людей помогают выявить
основные и периферийные зоны коннотативного значения слов, помогают
понять принципы лексического ассоциирования как отражения лексической
системы в целом. Основные и периферийные зоны ассоциативных полей
(АП) формируются при условии большого числа участников эксперимента,
обычно это 1000 человек.
Системность лексического ассоциирования отличается от искусственной,
«насильственной» алфавитной упорядоченности тем, что она отражает
иерархию связей между предметами и явлениями действительности.
Ассоциативные словари – это слепок с языковой картины мира,
формирующейся у носителей языка во все периоды их проживания. Сумма
индивидуальных картин мира даёт представление о национальной картине
мира, отражением которой и являются ассоциативные построения.
Турецкий язык по каким-то причинам находился в стороне от этого
продуктивного пути лингвистических исследований. Мы решили
восполнить этот пробел, составив словарь ассоциативных норм турецкого
языка.
Вначале был отобран корпус из 160 слов современного турецкого языка.
Его основу составили 100 слов классического словаря Г.Кент – А. Розанова.
Обычно ассоциативные эксперименты, проводимые на базе конкретного
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языка, включают эти 100 слов с перспективой последующего сравнения
с аналогичными данными других языков. Сравнивая, легче увидеть
универсальное и национальное в мышлении людей. Нам лишь слегка
пришлось изменить классический список с учётом национальной турецкой
специфики. К примеру, слово-стимул Bible (Библия) было заменено на
Kuran (Коран), а слово priest (священник)– словом İmam.
К готовому списку из 100 слов нами было добавлено ещё 60 важных, с
нашей точки зрения, слов, входящих в основной словарный фонд турецкого
языка. По принадлежности к частям речи это были существительные,
прилагательные и глаголы. Впрочем, особенностью турецкой семантики,
как известно, является возможность использования одной формы в качестве,
например, прилагательного или наречия: тур.kötü это и «плохой» и «плохо».
Все слова, включённые в наш экспериментальный список, предлагались в
исходной форме. Затем мы составили задание с учётом методики свободного
ассоциативного эксперимента с просьбой записать первую словесную
реакцию, возникающую в сознании носителя языка при прочтении каждого
слова-стимула. В эксперименте участвовали 1000 носителей турецкого
языка. В основном, это были студенты и преподаватели Эрджиесского
университета в г.Кайсери. Преимущественный возраст испытуемых от
17 до 25 лет. Эксперимент проводился в 2004-2005 гг. анонимно для его
участников. Таким образом, нами было получено и обработано 160 000
ассоциаций, которые и составили словарь ассоциативных норм турецкого
языка. Вот полный список слов-стимулов с их переводом на русский и
английский языки. Первые 100 стимулов входили в список Г.Кент-А.
Розанова, 60 остальных добавлены нами
СПИСОК ТУРЕЦКИХ СЛОВ-СТИМУЛОВ
Afraid – испуганный – korkmuş

Stem – стебель, ствол – sap

Anger – гнев – öfke

Stomach – желудок – mide

Baby – младенец – bebek

Stove – печка – soba

Bath – купанье, ванна – banyo

Street – улица – sokak

Beautif ul – прекрасный, красивый – güzel

Sweet – сладкий – tatlı

Bed – кровать – yatak

Swift – быстрый – çabuk

Bible – Библия – (Kuran)

Table – стол – masa

Bitter – горький – acı

Thief – вор – hırsız

Black – чёрный – siyah

Thirsty – жаждущий – susuz

Blossom – цвет(ение), цвести – çiçeklenme

Tobacco – табак – tütün

Blue – синий – mavi
zahmet

Trouble – беспокойство,тревога –
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Boy – мальчик, парень – oğlan
Bread – хлеб – ekmek
düdük
Butter – масло – tereyağı
Butterfly – бабочка – kelebek
Cabbage – капуста – lahana
Carpet – ковёр – halı
Chair – стул – sandalye
Cheese – сыр – peynir
Child – ребёнок – çocuk
Citizen – гражданин – vatandaş
City – город – şehir
Cold – холодный – soğuk
Comfort – удобство – rahat
Command – приказывать, команда – emir
Cottage – коттедж – yazlık
Dark – тёмный – koyu
Deep – глубокий – derin
Doctor – доктор – doktor
Dream – мечта, сон – rüya
Eagle – орёл – kartal
Earth – земля – dünya
Eating – еда – yemek
Foot – нога – ayak
Fruit – фрукт, плод – meyve
Girl – девочка, девушка – kız
Green – зелёный – yeşil
Hammer – молоток – çekiç
Hand – рука – el
Hard – твёрдый, жёсткий – sert
Head – голова – baş
Health – здоровье – sağlık
Heavy – тяжёлый – ağır
High – высокий – yüksek
House – дом, здание – ev
Hungry – голодный – aç

Whisky – виски – viski
Whistle – свистеть, свисток –
White – белый – beyaz
Window – окно – pencere
Wish – желание, желать – istemek
Women – женщина – kadın
Working – работающий – çalışan
100.Yellow – жёлтый – sarı
***************************
Live – жить – yaşamak
Father – отец – baba
Difficult – трудный – zor
Take – брать – almak
Country – страна – ülke
Speech – речь – konuşma
Stand – стоять – durmak
Brother – брат – kardeş
Narrow – узкий – dar
Tree – дерево – ağaç
Student – студент – öğrenci
Bad – плохой – kötü
Family – семья – aile
Hour – час – saat
Do – делать – yapmak
Market – базар – pazar
Good – хороший – iyi
Water – вода – su
Be – быть – olmak
Car – автомобиль – araba
Low – низкий – alçak
Big – большой – büyük
Weather – погода – hava
Know – знать – bilmek
Mosque – мечеть – cami
Hot – горячий – sıcak
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Joy – радость – sevinç
Justice – право, юстиция – adalet
King – король – kral
Lamp – лампа – lamba
Light – свет(лый) – ışık
Lion – лев – aslan
Long – длинный – uzun
Loud – громкий – gürültülü
Man – мужчина, человек – adam
Memory – память – hafıza
Moon – луна – ay
Mountain – гора – dağ
Music – музыка – müzik
Mutton – баранина – kuzu eti
Needle – игла – iğne
Ocean – океан – okyanus
Priest – священник – imam
Quiet – тихий – sessiz
Red – красный – kırmızı
Religion – религия – din
River – река – nehir
Rough – грубый – kaba
Salt – соль – tuz Donkey – осёл – eşek
Scissors – ножницы – makas
Sheep – овца – koyun
Short – короткий – kısa
Sickness – болезнь – hastalık
Sleep – спать – uyumak
Slow – медленный – yavaş
Smooth – гладкий – pürüzsüz
Soft – мягкий – yumuşak
Soldier – солдат – asker
Sour – кислый – ekşi
Spider – паук – örümcek
Square – квадрат(ный), площадь – kare

Wide – широкий – geniş
Soul – душа – can
Drink – пить – içmek
Animal – животное – hayvan
Give – давать – vermek
Day – день – gün
Mother – мать – anne
Money – деньги – para
Necessary – необходимо–gerek
Word – слово – söz
Sit – сидеть – oturmak
Color – цвет – renk
Dog – собака – köpek
Easy – лёгкий – hafif
Sun – солнце – güneş
Go – ходить – gitmek
Time – время – zaman
Writer – писатель – yazar
Little – маленький – küçük
Way – дорога – yol
Luck – удача – şans
Read – читать – okumak
Herb – растение – bitki
Village – деревня – köy
Dirty – грязный – kirli
Book – книга – kitap
Holiday – праздник – bayram
Week – неделя – hafta
Bus – автобус – otobüs
Forest – лес – orman
Marriage – свадьба – düğün
Clean – чистый – temiz
Lie – лежать – yatmak
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Последующая обработка полученных материалов позволила составить
ассоциативные поля слов-стимулов с частотной иерархией входящих
в него ассоциаций. Ассоциативная иерархия слова-стимула базируется
на закономерностях встречаемости слов в текстах. В свою очередь,
закономерность встречаемости слов – это результат актуальности
соотнесения значений двух слов. По всей вероятности, в языке есть 2 типа
ассоциативной актуальности.
Первый тип основан на постоянстве встречаемости двух слов в текстах.
Это основной ассоциативный фонд языка, неотъемлемая его часть в течение
длительного периода существования языка. Такие ассоциации являются
постоянной составляющей АП слова, они актуальны вне зависимости от
происходящих в обществе изменений. Почти всегда их признаком является
высокая частота в АП слова. Вот некоторые из них (подчёркнуто словостимул):
Korkmuş – çocuk 108, ürkek 83; öfke – sinir 206, zarar 72; banyo – temizlik
439; güzel – kız 169, hoş 132; yatak – uyku 457, uyumak 85; Kuran – din 201,
Allah 96; acı – biber 169; siyah – karanlık 146, beyaz 122; çiçeklenme – bahar
303; mavi – gökyüzü 250, deniz 235; oğlan – erkek 195, çocuk 141; ekmek –
yemek 189, nimet 104; lahana – yemek 156, sarma 131, dolma 118; sandalye
– oturmak 277, masa 147; peynir – kahvaltı 199, beyaz 107, süt 99 и др.
Второй тип ассоциативной актуальности основан на резкой,
внезапной актуализации реакций на какое-то слово как следствие
экстралингвистических воздействий: условия, места, времени проведения
эксперимента, произошедших важных изменений в обществе, в мире. Это
может быть отклик на политическое или общественное событие, на результат
технических или спортивных достижений, появление нашумевшего романа,
кинофильма, музыкального произведения и т.д. Со временем событие может
утратить злободневность, новизна реакции стирается и вообще может
быть сведена к минимуму в сознании носителей языка. Такие реакции
нестабильны, поэтому принадлежат, скорее, к периферии ассоциативного
значения слова, несмотря на то что их частота иногда высока. Вот несколько
примеров:
Kırmızı – Sibel Tüzün (слово «красный» есть в названии песни этой
турецкой певицы), Ferrari, Orhan Pamuk (реакция на роман писателя «Benim
Adım Kırmızı»); din – Yaşam Nuri (депутат Меджлиса, историк религии);
nehir – kızıl (как реакция на роман французского писателя Жана-Кристофа
Гранже «Kızıl Nehirler», в русском варианте «Пурпурные реки»); kaba –
Kayserili 11, Kayseri 9; şehir – Kayseri 57 (эти реакции появились вследствие
проведения эксперимента в г. Кайсери, где в местном университете учатся
студенты, приехавшие из разных мест Турции); çabuk – Mercedes; viski – JB
15; beyaz – Beyazıt Öztürk (известный в Турции шоумен) и т.д.
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Анализ АП слов-стимулов показал:
1. Независимо друг от друга большие группы участников эксперимента
стандартно реагируют на слова-стимулы. Эта стандартность отражена
в частоте полученных ассоциаций. Ассоциации с высокой частотой
составляют ассоциативное ядро слова-стимула и представляют первый
тип ассоциативной актуальности. Высокочастотные ассоциации
свидетельствуют о существовании системы ассоциативного реагирования,
которая является отражением существенной части коннотативного значения
слова. Появление высокочастотных ассоциаций в АП показывает скрытые
компоненты значения, которые осознаются носителями языка как наиболее
важные, наиболее существенные для коннотативного значения слова. В
таких ассоциациях находит отражение национальный дух языка, в них
проявляется национальная картина мира, свойственная туркам.
2. Индивидуальное ассоциирование часто основано на личных
воспоминаниях, переживаниях как отражении индивидуальной картины
мира. Реакции, не носящие общего характера, не приводящие к складыванию
закономерностей ассоциирования, находятся на периферии АП словстимулов. Они интересны и в плане грамматическом, и в личностном плане,
но никак не участвуют в типизации ассоциирования. Но не исключено, что
некоторые из них могут актуализироваться для большой группы носителей
языка, так как по своим формально-семантическим признакам полностью
соотносимы со словом-стимулом.
3. Наблюдаемая стандартизация в лексическом ассоциировании носителей
турецкого языка имеет сходные тенденции с процессами лексического
ассоциирования в других языках, в том числе, в индоевропейских. Из этого
следует:
3а. Для носителей различных языков существуют ассоциативные
универсалии, создаваемые на основе сходства коннотаций лексем. Это
говорит о схожем строении мира в представлении говорящих на этих языках.
3б. Являясь элементами национальной картины мира, универсальные
ассоциации могут считаться частью глобальной картины мира в языковом
преломлении.
3в. Стандартные универсальные реакции служат хорошим фоном для
выделения национальной специфики в лексическом ассоциировании.
4. В системе лексического ассоциирования турецкого языка особое
место занимают специфические реакции, отображающие различные реалии
турецкого общества, а также особенности турецкого языка. Эти реакции
стали яркой частью национальной картины мира. Они во многом отличают
стандарты ассоциирования разных языков. Такие реакции представляют
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символику национальной культуры и дают богатый материал для уяснения
турецкой ментальности. Эти реакции называются культурными. В них
отражаются фоновые знания человека, к которым относят знания о
национальных и семейных традициях, нравах в обществе, этикете, системе
национальных ценностей, религии, истории, литературе и искусстве, музыке,
медицине, образовании, спорте, науке и технике, географии, политическом
укладе, национальных деятелях, взглядах разного толка. В значительной
мере культурные реакции являются текстовыми реминисценциями, которые
проф. А.Е.Супрун определил как «осознанные или неосознанные отклики
на более или менее известные ранее произведённые тексты в составе более
позднего текста» (Супрун,1994,12).
Текстовые реминисценции включают как национальные, так и
наднациональные реакции. Наднациональные реакции можно считать
частью межъязыковых универсалий. Вот некоторые из них.
Yavaş – Meryem (имя девы Марии как отражение религиозных
представлений об устройстве мира);
Örümcek – spidermen 14 (американский литературно-экранный герой);
Hırsız – Robin Hoad (литературная реминисценция на героя английских
народных баллад и фильма режиссёра Кевина Рейнольдса «Робин Гуд –
принц воров»);
Lamba – Alattin 14 (литературная реминисценция на героя «Сказок 1001
ночи»), Aynştan (упоминание об известном физике);
Düdük – Nasreddin Hoca 31 (литературная реминисценция на героя
восточного фольклора);
Tütün – Winston, Malboro, LM (перечисляются известные марки сигарет);
Viski – JB 15, Jonny Wolker 7 (перечислены известные сорта виски);
Ülke – Amerika 29, ABD 10, Rusya 8, Japonya 7, Almanya 5 и т.д. (отображена
иерархия географических названий);
Hafta – weekend (английский макаронизм);
Ayak – Nike (название известной фирмы спортивной одежды);
Meyve – Hz.Adem, Meryem (религиозные реминисценции);
Yeşil – cennet 17 (мифологическое представление о рае как о зелёном
саде);
Çekiç – hâkim (фоновое знание о процедуре судебного разбирательства);
Sert – Microsoft (отражение знаний о компьютерных технологиях), Hitler
(историческая реминисценция);
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Yüksek – Everest 11 (отражение географических познаний);
Kral – Arthur 5 (историко-литературная реминисценция);
Adam – Havva (отражение устойчивого сочетания «Адам–Ева»,
мифологическая реминисценция);
Ay – Neil Armstrong 2, Apollo (фоновое знание о достижениях
космонавтики);
Dağ – Everest 5, Himalaya 2; Okyanus – Büyük 54, Atlas 9 (отражение
географических реалий), Titanik 9 (историческое знание о морской трагедии),
Mobi Dik (литературная реминисценция романа Германа Мелвилла);
Saat – Casio 12, Seiko, Roleks (фоновые знания о популярных марках
часов);
Olmak – Hamlet 3 (литературная реминисценция афористичных слов
героя Шекспира);
Araba – Mercedes 19, BMW 12, Ferrari 8, Opel 7 и др. (перечисление
популярных марок автомобилей);
Bilmek – Edison (исторические знания о научных деятелях);
Para – dolar 6 (знания о лидирующих валютах), Napolyon 4 (исторические
знания);
Yazar – Dostoyevski 3, Tolstoy 2, Turgenev, Puşkin, Tolkien, Aytmatov, Gorki,
ÖmerHayyam (знания о классиках мировой литературы);
Kitap – Savaş ve Barış (литературная реминисценция названия романа
Льва Толстого);
Kötü – George Buş (современные политические знания) и др.
Национальные культурные реакции составляют несколько тематических
групп. Все они затрагивают наиболее важные для турков области бытия.
1. Группа «Религия».
Makas – İdris (имя бессмертного мусульманского пророка, бывшего
астрономом, летописцем, врачом и портным), sünnet 2 (отражена традиция
обрезания); Kuran – Allah 96, İslam 57, Hz.Muhammed 7, Peygamber 4,
Allah’ın sözleri, Tanrı, abdest, hatip; din – İslam 188, Allah 50, Kuran 44, namaz
24, Tanrı 9, Peygamber 8, Yaşar Nuri (депутат Меджлиса, историк религии);
koyun – Kurban Bayramı 24, Ramazan; aç – oruç 11, Ramazan 2; adalet –
Hz.Ömer 25 (святой Омар, известный своей справедливостью); korkmuş –
cehennem; emir – Allah 5, 10 emir 2; yeşil – Allah, Peygamber, Muhammed; ay –
Peygamber efendimiz; kuzu eti – Kurban Bayramı 17, Kurban 17; İmam – cami
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290, namaz 97, ezan 93, Cenaat 16, muezzin 4, fetva, molla; saat – Ramazan
5; örümcek – Peygamber 12, Muhammed, mağara, Kuran, Hira Dağı (гора в
Аравии, где пророк Мохаммед скрывался от язычников); meyve – Hz. Adem;
cami – namaz 180, imam 100, ezan 82, minare 76, mabet 3, Ayasofya, Kuran;
bayram – Kurban 26, Ramazan 13, Allah;
Как видно, это большая по составу группа реакций, в которую вошли
антропонимы, а также названия религиозных действий, обрядов, мест
поклонения и пребывания, временных религиозных периодов.
2. Исторические Реакции.
Asker – Atatürk; baba – Hükümdar; emir – padişah 7; kız – Rabia; baş –
Atatürk; adalet
– Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman; kral – Sultan Mehmet;
Группа реакций, связанных с историей, включает упоминания о
правителях времён Османской империи и ранней Турецкой республики.
3. Литературные реминисценции.
Kırmızı – Orhan Pamuk; yaşamak – Nazim Hikmet; oğlan – Benim Adım
Kırmızı (название романа Орхана Памука); adam – İbrahim Sadri 2 (поэт);
dağ – Karacaoğlan (поэт ХV века); yazar – Orhan Pamuk 9, Orhan Veli 4, Yaşar
Kemal 4, M. A. Erzay 2, Aziz Nesin 2, Nazin Hikmet, İnce Memed; halı – uçak
halı; eşek – N. Hoca 9;
Группа литературных реминисценций включает имена писателей, поэтов,
название романа, напоминание о ситуации (ишак – Ходжа Насреддин), а
также мифологическое название средства передвижения (ковёр-самолёт).
4. Географические реакции.
Mavi – İzmir 17, Antalya, İstanbul, Sivas 3; şehir – Kayseri 57, İstanbul 44,
Ankara 28, Antalya 11, Bursa 3, Eskişehir и др.; soğuk – Kayseri 61, Erciyes
9, Erzurum 7, Doğu Anadolu; yazlık – Antalya 10, Alanya 8, Mersin, Akdeniz,
Fethiye, Kuşadası; derin – Kızılırmak, Karadeniz; nehir – Kızılırmak; sokak –
Cebesoy, Zeytin Burnu, Çinçin (названия городских районов); ülke – Türkiye
217; dağ – Erciyes 121, Ali dağı 17; güzel – nehir Erdoğan; halı – Yahyalı (место
производства ковров); nehir – Erdoğan; yaşamak – Nevşehir; yüksek – Erciyes
38; yol – Sivas 2, Hatay; güneş – Antalya 3; köy – Anayurt, Mimarsinan köyü,
Kediköy; acı – Urfa 4, Adana; lahana – Karadeniz 10, Trabzon; halı – Isparta
13; kirli – İstanbul 3; orman – Karadeniz 28;
Географические реакции состоят из 3-х групп топонимов: ойконимов
(названия населённых пунктов), гидронимов и оронимов (названия гор).
Первенство Кайсери по частоте реакций объясняется местом проведения
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эксперимента и основано на втором типе ассоциативной актуальности:
внезапном и временном всплеске ассоциирования под воздействием
экстралингвистического фактора.
5. Группа «Музыка».
Kırmızı – Sibel Tüzün, Cem Yılmaz; beyaz – Beyazıt Öztürk 19 (шоумен);
kadın – Hülya Avşar, Sebnem Ferah 4; müzik – Sezen Aksu 5, Sebnem Ferah, saz
2 (название народного музыкального инструмента), Tarkan; düdük – zurna,
davul (вид барабана); mavi – şarkı ismi; halı – İbrahım Tatlıses; yumuşak –
Fatih Ürek 15; örümcek – Ata Demirer 3; kare – Cem Yılmaz 3; okyanus –
Serdar Ortaç 2; sıcak – Emre Altuğ 3;
Проведение эксперимента в молодёжной аудитории, несомненно,
сказалось на качественном составе реакций этой группы. Здесь выделяется
список имён исполнителей и шоуменов, а также группа турецких
музыкальных инструментов.
6. Группа «Спорт».
Kartal – Beşiktaş 221 (орёл – эмблема и символ «Бешикташа»); kırmızı
– Galatasaray 4, Kayserispor (отражение клубных цветов); çabuk – Ümit
Karan, Okan Buzuk; sarı – Fenerbahçe 14, Galatasaray 10 (отражение клубных
цветов); kral – Hakan Şükür 29, Fatih Terim 2 (король – прозвище футболиста
и тренера среди болельщиков); aslan – Galatasaray 108 (лев – эмблема и
символ клуба), cimbom 20 (самоназвание «Галатасарая» среди болельщиков);
öfke – Fenerbahçe 3; siyah – Beşiktaş 13, BJK; mavi – Fenerbahçe; kısa – Halil
Mutlu; ağır – Halil Mutlu;
В группу вошли: названия турецких футбольных клубов, имена
известных футболистов, тренера и штангиста.
7. Группа «Политика».
Vatandaş – Türkiye 12, Türk 11, T.C. 7 (аббревиатура Турецкой Республики),
S.Demirel (имя бывшего премьер-министра Турции); ağaç – Tema 5
(турецкий «Гринпис»); öfke – PKK (аббревиатура запрещённой курдской
рабочей партии); kırmızı – Türkiye 7, Atatürk, AK Parti, Recep Tayyip (имя
премьер-министра Турции), Abdullah Öcalan (осуждённый лидер курдов);
lamba – AK Parti 9 (горящая лампочка – символ партии Справедливости и
развития); ay – hilal 30;
Здесь мы видим 2 названия страны, группу политических и общественных
организаций, имена политических деятелей и реакцию hilal («полумесяц»)
как отражение знания о символике турецкого флага.
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8. Бытовые реакции.
Hırsız – Türksell, hortumcular (жаргонная номинация хозяина финансовой
пирамиды); tütün – Samsun 3, Maltepe (марки турецких сигарет); nehir –
çeşme; viski – rakı (турецкая водка); konuşma – Türkçe; pencere – Pimapen
17 (фирма по производству окон); sağlık – SSK (страховая компания); halı –
Bellona (фирма по продаже мебели и ковров), Safinazlar; yavaş – Hacı Murat
4 (марка турецкого автомобиля, намёк на его моральную старость); kaba –
Kayserili 11; kelebek – mobilya (Kelebek – название фирмы по производству
мебели); doktor – SSK; durmak – dolmuş 2 (вид специфического турецкого
транспорта); yemek – Emine Bedel (ведущая кулинарного шоу); ayak –
Togo (известная в Турции марка обуви); yeşil – Yeşilay (турецкое общество
трезвости); para – HSBS (название банка); kitap – KPSS (один из этапов
системы сдачи экзаменов в Турции); düğün – halay 21 (народный танец),
gerdek 9 (комната новобрачных), çiftetelli 3 (танец), nişan 3 (обручение); köy
– muhtar 37 (обычно в турецких деревнях и кварталах городов выбирается
староста, решающий хозяйственные проблемы жителей); kral – televizyon
kanalı (реакция на название телевизионного канала); gün – anneler günü 2
(праздник День матерей); bayram – 19 Mayıs 3 (в Турции праздник молодёжи
и спорта);
В группу бытовых реакций нами включены некоторые реалии
современного турецкого общества: названия компаний различного толка,
имена ведущих телешоу, специфические турецкие элементы быта (банки,
экзамены, транспорт, марки сигарет, вид водки, части свадебного обряда,
праздники).
9. Группа «Кулинарные изделия».
Lahana – sarma 131 (популярное кушанье типа голубцов), dolma 118 (вид
голубцов с виноградными листьями); peynir – kaşar 27 (вид твёрдого сыра),
börek 8 (слоёный пирог с начинкой); tatlı – baklava 203, tulumba 36, kadayıf
31, şekerpare 20, künefe 19, revani 14, profiterol 9, sütlaç 8, Vezir Parmağı 5,
bülbül yuvası 4, yaşpasta 2, keşkül, güllaç (перечислены виды сладостей);
tereyağı – İskender 14 (вид масла); yemek – dürüm (блинчики с начинкой);
aç – Adana kebap (мясное кушанье); içmek – rakı 9, ayran 3, çorba 2; hafif –
Ona 3 (марка подсолнечного масла, в слогане есть слово «hafif»);
В группу вошли различные наименования кулинарных изделий, блюд,
продуктов и напитков. Отметим реакцию çorba на стимул içmek: турки
«пьют» суп, а не едят, как, например, русские.
10. Этнолингвистические реакции.
Kardeş – abla 37, abim 32, ağabey 5 (традиционные для турков
специфические слова, обозначающие старшего по возрасту брата, сестру
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или другого человека); kaba – ayı 20 (в представлении турков зооним
«медведь» характеризует грубого, туповатого человека, то есть имеет
негативное значение); öfke – kırmızı 8 (представление о чувстве гнева в
цветовом преломлении: в сознании турков гнев находится в красной части
спектра); güzel – hanımefendi (ещё одно специфическое турецкое вежливое
обращение к женщине); oğlan – sünnetsiz (отражение существующей
традиции обрезания); kırmızı – aşk 43 (красный цвет, как мы видим, в
сознании турков ассоциируется не только с гневом, но и с представлением
о любви); beyaz – gelinlik 88, gelin 7 (белый цвет как символ чистоты и
непорочности невесты); yeşil – türbe 8, İslam 6 (зелёный – цветовой знак
ислама; зелёный цвет присутствует в погребальной церемонии, вместе с
чёрным основной цвет усыпальниц); siyah – matem 37, yas 18, ölüm 12 (чёрный
цвет как знак траура), elbise 7 (реакция может быть расценена как часть
траурной символики); baba – ağa 2 (уважительное обращение к богатому
человеку, старосте, старшему брату); aç – kurt 7 (зооним, используемый
при определении степени голода); bayram – el öpmek 17, el öpme 9, el
(отражение традиции целования руки старшему как знак почтения и любви),
Nevruz (традиционный праздник встречи весны у тюркских народов), kına
(отражение традиции метить хной ладонь при различных празднованиях);
düğün – davul 11 (барабан как непременный атрибут свадебного ритуала),
kına 3 (хна как один из элементов свадебной обрядности), davul sesi (звук
свадебного барабана), kanlı çarşaf (ещё один элемент свадебной обрядности
– кровь на простыне как символ непорочности невесты);
К этнолингвистическим ассоциациям мы отнесли элементы различных
обрядностей, традиционные народные представления о символике цвета,
специфические турецкие обозначения людей, зафиксированные в ответах
испытуемых. Это одна из ярких по своему содержанию групп культурных
ассоциаций, свидетельствующая о богатстве и разнообразии культурного
наследия турков.
11. Идиоматические реминисценции.
Hastalık – Allah korusun 4; imam – Allahuekber; zaman – nakit 10, para;
almak – alış-veriş;
Эти реакции – отголоски стандартных речевых ситуаций, в которых
оказываются носители турецкого языка. Сюда входят языковые клише, а
также части устойчивых словосочетаний (время – деньги).
12. Грамматические реакции.
Olmak – mastar (масдар – отглагольное имя существительное,
специфическая черта турецкой грамматики);
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На самом деле группа грамматических реакций шире. Сюда следовало
бы включить большое число различных грамматических форм и
синтаксических конструкций, свойственных турецкой грамматике. Однако
это тема отдельной статьи.
13. Зоологические реакции.
Örümcek – Kara Fatma (название одного из насекомых);
Группа зоологических реакций включает множество других ассоциаций,
однако это – наиболее «турецкая».
14. Группа «Искусство».
Kötü – Erol Taş 8 (актёр, игравший отрицательных персонажей в
кинофильмах); sert – Polat Alemdar, Yılmaz Güney (турецкие актёры);
Эти реакции лишь часть группы, включающей имена актёров и названия
кинофильмов, популярных среди населения Турции.
Итак, ассоциативные поля турецких слов включают большую группу
специфических для турков реакций, отражающих различные стороны жизни
современного турецкого общества и его истории. Эти культурные реакции
составили 14 тематических групп, в которые вошли как высокочастотные,
так и низкочастотные ассоциации. Состав таких групп подвижен, он может
изменяться в зависимости от изменения условий проведения эксперимента
(времени, места, состава участников, происходящих в обществе событий
кратковременного или долговременного значения) и основан на двух типах
ассоциативной актуальности. Типично турецкие стандарты ассоциирования
отражают национальную картину мира, существующую в сознании
носителей турецкого языка, демонстрируют национальный дух языка и
народа. Первый словарь ассоциативных норм турецкого языка, являясь
частью ассоциативной лексикографии, позволяет взглянуть на современные
языковые процессы с новой стороны, как бы изнутри. Данные этого словаря
могут быть использованы в научных и учебных целях. В перспективе
следует провести сопоставительные исследования ассоциативных полей
турецкого и других языков, уделив особое внимание созданию типологии
лексического ассоциирования тюркских языков.
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THE RELATIONSHIP AND SIMILARITIES BETWEEN
TURKISH AND ENGLISH WITHIN THE FRAMEWORK OF
LANGUAGE AND CULTURE CONNECTION
KARABABA, Z. Canan
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
Dil Kültür Bağlantısı Çerçevesinde Türkçe ile İngilizce Arasındaki
İlişkiler ve Benzerlikler
Hiçbir toplum, başka toplumlarla ilişkide bulunmadan tek başına varlığını
sürdüremez. Bugün çeşitli dillere ait, elimizde bulunan yazılı ürünlerin en
eskisinde bile başka dilden alınma öğelerin varlığı göze çarpmaktadır” (Aksan,
1979: 137). Özellikle günümüzde politik, sosyal, kültürel bağlantılar ve hızla
gelişen teknolojinin etkisiyle uluslar arası ilişkiler daha da sıklaşmıştır. Toplumsal
ilişkilerden en çok etkilenen olgu, hiç kuşkusuz, dildir; çünkü dil, topluma bağlı,
toplumun bütün değerleriyle birlikte ilerleyen bir varlıktır.
Diller arasındaki alışverişlerin tek nedeni, toplumsal, siyasal ve ticari ilişkiler
değildir. İki dilin çeşitli nedenlerle karşılaşması ve bir arada kullanılır hale
gelmesi de diller arasındaki etkileşim ve benzeşim nedenlerinden biridir.
Bilindiği gibi diller arası alışveriş sürecinde en çok alınan öğeler sözcüklerdir.
Bilimde, sanatta ve teknikte ileri olan toplumlara yetişmeyi amaçlayan diğer
toplumlar çoğu zaman yeni bir kavramı alırken bu kavramın göstergesini de
olduğu gibi kendi dillerine çevirmeden almaktadırlar. Kimi zaman da sözcüğü
sözcüğüne, birebir, yapılan çevirilerle İngilizcenin anlatım biçimi Türkçeye
aktarılarak iki dil arasında benzeşim oluşmuştur.
Çeviri unsurunun yanı sıra, dillerde var olan eğilimleri incelediğimizde de diller
arasında anlatım açısından benzerlikler olduğunu gözlemliyoruz. İngilizcede ve
Türkçede toplumların bazı olaylara bakış, onları yorumlayış ve bazı kavramları,
nesneleri tanımlayışları bakımından benzerlikler bulunur. Tamamen rastlantısal
olan bu ortak tutumlar nedeniyle de diller arasında birbirine benzer anlatım
özellikleri ortaya çıkmıştır. Örneğin; bütün dillerde görülen ortak bir tutum
anlatıma güç katmak, anlatımı etkili kılmak ve anlaşmayı daha da kolaylaştırmak
için atasözleri, deyimler, aktarmalar ve benzetmelere başvurmaktır.
Bu çalışmada; İngilizce ve Türkçede bulunan atasözleri, deyimler, aktarmalar
ve benzetmeler incelenecektir. İki dil arasında rastlantısal benzerliklerin yanı
sıra çeviriler aracılığıyla oluşan benzerliklere örnekler verilecektir. Bu bağlamda
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özellikle de son yıllarda Türkçeye hızla giren İngilizce kullanımların Türkçeye
etkisi değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dil-kültür, diller arası alış verişler, diller arası etkileşim,
anlambilim.
INTRODUCTION
Nowadays, the international communication has enhanced by the affection
of political, religious, cultural relationships and technology which is improved
rapidly and therefore, inter-language relations became fast.
Language which is a tool for communication between people is a part of
culture, all languages change within time because “ language does not develop
within a vacuum” (Lado, 1964: 23).
The elements which are accepted mostly during the inter-language relations
are loan words. When other societies, who aim to catch the societies who are
developed in art and technique, take a new concept, they also take the indicator
of that concept mostly without translating into their own languages. In this study,
the elements which are translated partially or completely into Turkish were
given as being grouped as well as the loan words, idioms and terms which were
taken into Turkish by such a manner. The model words which were formed at
the result of translation from English into Turkish and provide the similarities
between two languages and the multi-member translation factors which provide
the parallelism between two languages by being transferred from English into
Turkish via translation, especially in the section which were called as “expression
models” and we see in translations of TV serials and movies, were mentioned.
In addition to the translation factors, when we study the tendencies in the
languages, we also observe the paralleling between languages in respect of
expression. There are similarities between the societies in respect of their
reviewing manner to the certain events, their comment on them and describing
some concepts and objects in English and Turkish.
Those similarities are one of the reasons which cause the forming of similar
expression in characteristics between two languages.
1. Constitution of Similarity between English and Turkish as the Result
of Common Expression Tendencies
All languages have their own expression method, description methods of
objects and events.
In various languages which have the different expression types, the common
attitudes are also observed. Those tendencies which are completely arbitrary are
one of the reasons which cause the forming of similar expression characteristics
between the languages. The common attitude which is observed in all languages
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is to support the expression and to cite and figure of speech in order to ease the
understanding or be affective.
Aksan (1978: 124-127) has examined the types of idioms transferring into
Turkish under four headings. They are also observed in English. Such similar
expression types show the accidental common tendencies which exist both in
English and Turkish.
1.1 Application of Organ Names, Words which are Related to the Body
to the Nature
This type of figure of speech which reflects the form similarity between the
organs and things exist both in Turkish and English.
Eng. : The leg of a table

Eng. : The mouth of a river

Tr.

Tr.

: Masanın ayağı

: Irmağın ağzı

In addition to the figure of speech which is common in both languages, there
are also expressions which bear the same meaning, but use the different figure of
speech.
Eng. : The hands of a clock (saatin elleri)
Tr.

: Saatin kolları

1.2. Application of the Words Related to the Nature to the Human
One of the common tendencies in all languages is to refer to the nature,
objects in nature, animals, plants and events in order to express the individuals
and characteristics which are related to them.
Since the word snake (Eng. “snake ungrateful man, spiteful person), which
is used for the persons who are traitor, cynical and ungrateful, is also used in
English, it bears the same auxiliary meanings.
Again, when the word of “donkey” in Turkish is used for the human except its
original meaning, it means the “rude, bad-tempered, perverse, irritable” person.
That word is also used in English at the same meaning. Such examples which
reflect the common tendencies of both languages may be generated.
1.3. Concretizing
The idiom transferring on the bases of concretizing also exists in both English
and Turkish. We see that the same figures of speech are sometimes made in both
languages and the concretizing is sometimes made as referring the different figures
of speech, in spite of having the same meaning. We see usually the concretizing
in the idioms of both languages.
Eng. : A fish out of water.
Tr.

: Sudan çıkmış balığa dönmek

888

In order to tell a concrete event such as one who leaves his/her own environment
is in difficult to get used to the new situation, the concretizing is made in both
languages by using the figure of speech such as a fish out of water.
Eng. : To have no time to die
Tr.

: Başını kaşıyacak vakti olmamak

The concretizing is made in the different figures of speech in both Turkish and
English in order to mention that one is very busy and does not have time to do
something else.
In this idiom, the concretizing has been made as using the same figures of
speech in both languages.
1.4. Transfers between the Concepts Related to the Senses
The expression types like cold voice, warm hearted may be seen in Turkish
and English. In order to provide the affective expression, as the connection
between the sense organs like sweet voice, soft voice, sharp word, sharp
look is established and the figures of speech are used in Turkish, the figures of
speech like sweet voice, piercing sounds, sharp look are also used in the same
meaning in English.
One of the common expression tendencies between Turkish and English is the
figure of speech. The figures of speech are used in both languages in order to make
the speech more affective and more colorful. They may be similar expression
types between the languages in respect of the figures of speech.
Eng. : As cunning as a fox

Eng. : As sweet as honey

Tr.

Tr.

: Tilki kadar kurnaz

: Bal gibi tatlı

Above-mentioned examples reflect the arbitrary common tendencies of
two languages. Such utilizations are the expression types which two languages
develop independently from each other.
In addition to the accidental expression similarities, the expression types
between two languages which are parallel to each other had been formed by
relationships, deals between the societies and thus, languages recently and by
transferring the expression characteristics, idioms and terms of English into
Turkish via translation manner.
2. Establishing the Similarities by means of Translation from English
to Turkish and exchanges between two Languages
Even if the languages are not sourced from the same origin, they transfer some
language characteristics to each other because of the inter-society relationships.
Such interactions may be seen almost in all languages.

889

Even if they are not sourced from the same language family, the language
elements which occurred at the result of social relationships during the history
have been transferred from one society to another. As proved by the historical
linguistic studies and socio-linguistic studies, the languages are under the
continuous development and changing. According to Humboldt, to take the
languages from history and to examine them out of the cultural events make the
languages death. The language is not a dead thing, but is an activity.” It has the
characteristics of renewing itself, developing and changing (see, Akarsu, 1984)”.
Even though English and Turkish have the different characteristics in respects
of the root and structure, nowadays, there are many idioms, terms and expression
models cause similarities between two languages.
Today, we listen to the music by “walkman”, we freeze our foods in “deepfreeze”, we wear the Italian design clothes and we watch the channels like Star,
Flash, Show TV, when we watch our TV. The foreign technology and the language
with it which, perhaps, we used them, since they meet our needs, had become a
tool which we may use in every area which we desire, as becoming a part of our
culture and becoming the habit.
We may meet the foreign words like Talk-show, Top-Ten, Subjective, Life
Style in the well-known newspapers and magazines and like Week-end, TeleFlash, Tele-Objective, Talk Show, Tele Shop, Coke’n Roll in the TV programs
today.
Many products and goods which we use in daily life –even if they are national
or foreign products or goods- have English names in the recent years. In addition
to the products like Vim Progress, super perfumed Haci Şakir Beauty Soap, we
use the loan words like white board, mixer, blender, long play, board marker,
stretch, body. In the music, the music type which its composer is national, lyrics
are national, singer is national but it is called as “pop”, “pop music” or “pop
stars” like in English . The food types such as fast foods like brunch, hamburger,
sandwich, etc. contribute to our food culture.
In addition to the daily events and technologic developments, the artistic
innovations are also reflected into the language. Many foreign sourced artistic
branches and their works have joined into our culture as well as our traditional
culture. For instance, the music types which are listened widely in Turkey are
as follows: Soul music, rap music, reggae, blues, country folk, rock in roll,
soul rock, hard rock, heavy metal, new age.
The word existence of a language develops and changes in direction to the
needs, interest of the society who speaks that language and their relationships
with other societies. The changes and innovations in the society and all changing
in the other societies which they are in connection with them are expressed by the
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language. In this case, as the society and language, the structure of the society,
its traditions, customs, world view and economics, regarding that they reflect the
equal values, are examined, the characteristics of the language will be determined
and as the characteristics of the language are examined, the characteristics of the
society will be defined.
When the characteristics of the languages are studied, the foreign elements,
which are found, are the results of the deals between the societies which increase
today. Mostly the new words, idioms and terms have been entered into the
language via deals between the languages which increase at the result of close
relationships between the societies, and the expression patterns which are parallel
each other had been formed between languages.
2.1. Idioms which are Transferred via Translation from English into
Turkish
Some part of the translated words is constituted by the idioms. During the
dealing procedure between the languages, one idiom may be transferred into
another language by the translation manner. Since the idioms reflect the living
styles and values of the societies, they transfer those characteristics completely
same into the language which is translated into.
When we examine the idioms in English and Turkish, we may learn about the
thinking and comment manners of those societies on the events in direction of the
similarities and differences of the expression styles in both languages.
While there are same idioms in respects of content and expression in English
and Turkish, there also are the idioms which their expression manners are
different. This difference is sourced from the world viewing and commenting
manners of the societies.
• To came into the world---doğmak
To play with fire---tehlikeli bir işe kalkışmak
Eng. and Tr.=Same meaning and form
• To make a mountain out of the molehill---Önemsiz bir şeyi büyütmek,
abartmak
• To be at death’s door---ölmek üzere olmak
Eng. and Tr.=Same meaning, different form
Like in the mentioned examples, the idiom which exists in English may be
used in the same expression style and meaning in Turkish or despite of having the
same meaning, its expression manner may be different. “To consider the flea as
the camel” in Turkish means to considerable think about the unimportant thing.
The same idiom in English is “to make a mountain out of a molehill”.
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When the idioms are translated into a different language, one of the methods
which would be followed is to find the exact meaning in the target language. But
the exact meaning of the idiom may not always be found as an idiom in another
language. In this case, the idiom may be translated as keeping its meaning fixed
or translated in modal manner.
Such a fully translated idioms, which are transferred into Turkish as being
translated the each word of the idioms in English, are frequently seen recently.
Eng. : making wine out of water is nothing
Tr.

: sudan şarap yapmak buna nazaran hiçbir şey (book translation)

Even though the exact meaning of the English idiom in the above-mentioned
example is found in Turkish (making wine out of water is nothing), this idiom
had been transferred into Turkish as paralleling to English expression by being
translated in word by word. One part of the idioms which are transferred from
the foreign languages into Turkish and their examples were given in page below
also exists in French, German and other European languages as the product of a
common cultural existence.
Eng. : Bird of peace
Tr. : Barış güvercini

Eng. : Cold war
Tr. : Soğuk savaş

Eng. : Brain washing
Tr. : Beyin yıkamak

In the recent years, many English phrases have been transferred into Turkish
by the translation of English novels, foreign TV movies. Especially, since the
translated movies were watched widely, the translated elements are widely
accepted and used. In addition to the translated language elements which are
transferred by translation manner and don’t have the exact meaning in Turkish,
there are also some expression types which are formed by several words and
transferred from English by the word by word translation, even if its exact
meaning exists in Turkish.
Eng.
Tr.
Eng.
Tr.

: If you choose the right person you can be happy.
: Eğer doğru insanı seçersen mutlu olabilirsin
: Right step at the right moment
: doğru zamanda doğru adım

The expression styles like to catch the right moment, choose the right person
which we see in the examples have been formed by the direct translation of the
right in English. But the word “right” in English can be expressed in different
manners in Turkish according to the context.
Eng. : right
Tr. : doğru, güvenilir, dürüst, insaflı, namuslu, elverişli, adil, uygun, insaflı,
isabetli, gereken, aranan, sağlam, sağlıklı
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The word “special” in English also may be expressed in the different manners
in accordance with the places where it will be used in Turkish.
The expression types which are translated into Turkish as special person,
special patient, special thing may be expressed in the different words.
The word “special” has been translated from English into Turkish as “özel” in
every context. However, the word “special” may be expressed with the different
words in Turkish in accordance with the message which is targeted to be given.
Eng. : Are you doing something special today?
Tr.

: Bugün özel bir şey yapıyor musun? (TV)

Eng. : You are very special for him.
Tr.

: Sen onun için çok özelsin.

Eng. : special
Tr.

: özel, önemli, değerli, ayrı, kıymetli, ayrı, ayrıcalıklı, eşsiz.

We see that the expression patters which are transferred from English into
Turkish by translation are used in daily life, while, preliminary, we met them only
in the translation area, i.e. in an essay, book or TV movie which were translated
from English into Turkish. We observe that the translated elements in the language
are used in the daily life as entering into Turkish, since the mass media tools,
especially, the TV are used widely. Some of translated idioms which we use in the
daily life are listed below (some of them meet their original meaning in French
and there is a possibility to be transferred from French by translation manner
previously.)
Eng. : to go out

Eng. : to test

Tr.

Tr.

: biriyle çıkmak

: test etmek

2.2. Expression Patterns which are Transferred from English into
Turkish by Translation Manner
In addition to the expression styles like parallel idioms to each other, pattern
words between Turkish and English, there are also multi-member expression
types which are transferred from English into Turkish by translation.
When we examine the translations from English into Turkish, we see that
some structures, so called expression patterns, are formed as transforming the
expressions in English into Turkish word by word. As there are phrases which
are proper for the structure and expression style of English, there are also Turkish
patterns which are parallel to the expression style of English as being transferred
them into Turkish.
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Eng. : Does it tell you anything?
Tr.

: Bu sana bir şey söylüyor mu?

Such an idea in Turkish may be expressed as does it have any meaning for
you? Does it make sense for you?
We see such expression patterns which enter into our language by translation
in the translations from English into Turkish. We also see that some of them are
adapted timely and used in daily life.
Eng. : How do you find the program?
Tr.

: Programı nasıl buluyorsun?

The sentence, “how do you find the program?” is completely proper for the
expression pattern of English. However, when we want to learn whether one likes
the thing in Turkish, we ask what do you think about it? instead of how do you
find it? But, its form, paralleling to English has taken place and used in Turkish
for a long time.
Eng. : How can I help you?
Tr.

: Sana nasıl yardımcı olabilirim?

This sentence which was translated word by word from English into Turkish
reflects the expression pattern of English. We ask the same question in Turkish as
what do you want me to do? or so , what do I do?
Eng. : How nice to see you again.

Eng. : Thanks for the tea.

Tr.

Tr.

: Seni tekrar görmek ne güzel.

: Çay için teşekkürler.

Eng. : What’s the problem mum?

Eng. : I can’t do this.

Tr.

Tr.

: Anne sorun nedir?

: Pikniğe gidelim mi?

– İşim var. Bunu yapamam.
Eng. : I can’t go on like this.
Eng. : For the family to go on you don’t take on half of the responsibility.
Tr.

: Bu şekilde devam edemem.

Tr.

: Ailenin yürümesi için işlerin yarısını bile üstlenmiyorsun.

Eng. : The man in the street Eng. : What do you do at this time of the year?
Tr.

: sokaktaki adam

Tr.

: Yılın bu zamanında ne yaparsın?

As such sentences which reflect the expression characteristics of English are
translated into Turkish word by word; the expression patterns which are parallel
to each other between English and Turkish have been formed. Especially, at the
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result of frequently repeating of such examples in the translations of TV serials
and movies, there are some which takes place in Turkish.
2.3. Word Patterns which are Transferred from English into Turkish by
Translation
Word patterns are multi-elemental factors which reflect the culture of a
society, their reactions against the events and their addressing style, and we use
in the cases when we greet someone, request something and in the cases such an
illness, celebration, etc.
Such words are the examples which make clear the differences between the
cultures. In Turkish, the word patterns like thanks, thank you, God bless you,
May God grant your every wish are used against any favors. We may say that
such words appear more frequently in Turkish than in English. Contrary to this,
as translating the word patterns from English to Turkish word by word without
regarding whether thay have exact meaning in Turkish, the new utilizations which
are not proper for the structure and expression pattern of Turkish language have
been derived.
Some of such utilizations which we usually meet in translations of TV serials
and movies are also used in the daily life. In the below listed examples, firstly, the
translation of word patterns from English to Turkish are given as their translated
form and then, the words which meet those word patterns in Turkish are given.
Eng. : May the god with you.

Eng. : Take care of yourself

Tr.

Tr.

: Tanrı seninle olsun.

: Kendine dikkat et. (Hoşçakal)

In Turkish, in accordance with the environment and circumstances which the
speech is made, the word patterns like it’s very nice you came, Thanks to be God
that we met, Welcome, I glad to see you are used instead of it is nice to see you or
how nice to see you in English.
If we meet one who visit us at home, we say “Welcome”, “it’s very nice you
came” and if we see one whom we haven’t seen for a long time, we say “Thank
to be God that we met” and we say a friend whom we meet on the road “I glad
to see you”.
We say “look after yourself well”, “Be careful” instead of “goodbye”, “God
saves you” by the affection of English.
When we move away from someone or see him/her off we use the word
pattern of “God saves you”. But in English, “May the God be with you” word
pattern is used. The parallel expression pattern has been established as translating
its English version completely into Turkish.
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2.4. Terms which are Formed by the Translation from English into
Turkish
The main reasons of establishing of translation terms are the fast development
of science and technique abroad. Nowadays, the new invention in any place in
the world may spread fast to whole world. Mostly, when the new inventions go
around world with their names, it is sometimes translated into the mother tongue.
In Turkish, they are translated, rather then establishing new terms for the new
concepts. In fact, this is on of the issues which have been discussed in Turkey for
a long time. It is good to derivate the words, terms which meet the new concepts
from Turkish roots or translate the terms word by word from foreign language
into Turkish in order to follow fast the technology and science which develop
rapidly?
When we examine the various terms which are used in the several fields today,
we may observe the terms which are formed by each element of the terms or
translating only one element among two elements as well as the terms which are
transferred into Turkish without translation.
There are many terms which are formed by the translation of each element of
the English terms into our language (full translation).
The examples for full translated terms in the below section have been selected
from the field of psychology (see, T. Morgan, 1984: 441-466)
Eng. : motivational conflict

Eng. : field theory

Tr.

Tr.

: güdüsel çatışma

: alan kuramı

Since those terms which some of them are sourced from French roots were
translated from English source, they are mentioned in the below listed examples.
Furthermore, such terms are used in many languages as yield of common culture.
Eng. : perceptual learning
Tr.

: algısal öğrenme

In addition to the fully translated terms which are formed by the translation
of the English terms into Turkish, semi-translated terms which are formed by the
translation of one element or elements into Turkish as keeping fixed the other
element are frequently seen. The examples of such translations which may be
found in every field are also selected from the field of psychology.
There were and are many works on the issue of the terms which enter from
the western languages into Turkish and becoming Turkish terms. In addition to
the terms which we use as translating into Turkish, we see frequently the terms
which we use same without finding the Turkish meaning of them in every field
in the recent years.
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Eng. : credit card

Eng. : check up

Tr.

Tr.

: kredi kartı

: çek ap

The terms which provide that the persons in the field of science, art, banking,
etc. understand and take contact each other easily are establishing almost an
international language in order to be followed the science and technology which
develop fast.
Since there are certain words which belong to the certain professions, some
terms which are used in the restricted fields and restricted persons may be used
in the daily life at the result of using in direction of the needs of the persons who
are out of those professions timely.
CONCLUSION
Parallel expression patterns between English and Turkish are established by
the certain common tendencies which exist in both languages and translations.
Some common tendencies which may be observed in all languages may
establish the paralleling between the languages in respect of the expression.
When the certain events, objects and persons are defined, the languages may use
the same figures of speech. But those are completely accidental paralleling which
is sourced from expression types of the languages. The common attitude which
is observed in all languages is to support the expression and to cite and figure of
speech in order to ease the understanding or be affective. When the transfers of
idioms in English and Turkish, it is observed the paralleling idiom transferring
kinds and communications in both languages.
The similarities because of the common tendencies between Turkish
and English, is formed by the similar expression types which are developed
independently from each other by two languages. Such similar expression
patterns are the accidental paralleling which is formed as the result of natural
tendencies of the languages.
The paralleling which is formed as the result of translations from English into
Turkish is established, since one depends on the utilizations which reflect the
expression pattern of English during the translation period.
As the English words which we use in Turkish today are the origin of our
study, at the result of the examination of the translation field (magazine, book,
TV), it was determined that the loan words are not only at that stage but include
the multi-member expression elements.
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SIFAT-FİİLLİ NİTELEMELİ YAPILARIN TİPOLOJİSİ:
TÜRK TİPOLOJİSİNİN JAPON, KORE VE MACAR
TİPOLOJİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
KARABULUT, Ferhat*-ULUTAŞ, İsmail**
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
Bu çalışmada, dünya dillerinde önemli bir yere sahip olan sıfat-fiilli yapıların
tipolojilerini inceledik. Bunu yapmaktaki amacımız, Türk Tipi Sıfat- fiilli Yapı
tipolojinsin dünya dilleri arasındaki yerini tespit etmek ve benzer tipolojiler ile
karşılaştırmaktır. Öteden beri Türk dili ile akraba olduğu varsayılan Japon, Kore
ve Macar dillerini, sıfat-fiil tipolojileri açısındaN analiz ederek Türk Tipolojisi ile
olan benzerlikleri ortaya koymaya çalıştık. Sıfat-fiil tipolojisini analiz ederken,
Noam Chomsky’nin Üretken-Dönüşümlü Dil Bilgisi ve Yönetim ve Bağlama
Kuramı’ndan faydalandık. Dilin yapısal olarak incelenmesi gerektiğini ileri
süren Chomsky, derin yapı ve yüzey yapı kavramları ile taşınım ve dönüşümün
bütün diller için kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu gösterdi. Biz de bu çalışmada
ad öbeği taşınımı ve boşluk kuramı ışığında, sıfat-fiilli yapı tipolojilerini
karşılaştırmalı olarak ele aldık ve Türk, Japon, Kore ve Macar dilleri arasındaki
şaşırtıcı benzerliği, öbek yapı ve söz dizimi seviyesinde tespit ettik.
Anahtar Kelimeler: Sıfat-fiil tipolojisi, Türkçe, Türk Dili Japonca, Korece,
Macarca, Noam Chomsky.
ABSTRACT
In this present study, we dealt with relative clause typologies in the world
languages in general and Turkic Type Relative Clause typology in particular.
By doing this, we compared Turkish relative clause construction with Japanese,
Korean and Hungarian ones, which are all considered in Uralic and Altaic
Language Family. In doing this, we made use of Chomskian theories called
Generative-Transformational Grammar and Governement and Binding Thoery.
As is known, Chomsky declared that all languages have the same typolgy in
the Deep Structure. The changes among languages are witnessed in Surface
Structure. There is a transformation between deep structure and surface structure.
It means that, a noun phrase can be moved to another place leaving an empty
place behind by constructing a chain between the empty place and its antecedents
*

**
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Muradiye 45010, Manisa/TÜRKİYE. e-posta: karabulutfersat@mynet.com
Balıkesir Universitesi Oğretim Uyesi.
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(moved element). When we compared Turkic type relative clause typology with
Japanese, Korean and Hungarian, we amasingly saw that the strategies are the
same in these langauges.
Key Words: Relative clause typology, Turkish, Turkic Langauge, Japanese,
Korean, Hungarian Noam Chomsky.
GİRİŞ
Yeryüzünde konuşulan her dil hiç şüphesiz kendine has özellikleri ile diğer
dillerden ayrılmaktadır. Bununla birlikte, dillerin doğuşu ve gelişimi ile ilgili ortaya
atılan teoriler ve sahip olduğumuz bilgiler bize, dil akrabalığının kaçınılmaz bir
gerçek olduğunu da göstermiştir. Dilin doğasını araştırmaya yüzyıllar öncesinden
başlayan araştırmacılar ve düşünürler, başlarda, dillerin akraba olabileceğini
hesaba katmadan, kendi anadillerini en mantıklı ve mükemmel dil olarak kabul
etmiş ve diğer dilleri anlaşılmazlık noktasından hareketle ilkellikle itham
etmişlerdir. Platon’la başlayan bu itham edici süreç, S. W. Jones1 (1746-1794) ve
Franz Bopp’un2 (1791-1867) yaptığı karşılaştırmalı tarihsel dil çalışmaları ile yeni
ve başka bir boyut kazanmıştır.3 Sanskritçenin Hint dilinin atası olduğu gerçeği
ortaya çıktıktan sonra, bu iki bilim adamı, Yunan ve Latin dillerinin Sanskritçe
ile olan akrabalığını tespit etmişledir. Böylece, özellikle Rönesans’tan sonra, bazı
dillerin akraba olabileceği fikri çalışmaların merkezine oturmuştur. Bundan sonra
araştırmacılar, adeta hangi dilin hangi dil ile akraba olduğu konusunda yoğun bir
şekilde çalışmaya başlamışlardır.
Dil akrabalığının var oluş fikri gündeme geldiğinden beri, bir birine
değişik yönlerden az çok benzerlik taşıyan diller, hep aynı dil ailesi içerisinde
değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Neticede, dünyada konuşulan beş büyük
dil ailesi içerisinde, Ural-Altay dil Ailesi de sayılmıştır.4 Yani bilim adamları,
hem tarihsel bağları olan, hem de dil malzemesi bakımından önemli benzerlikler
taşıyan Ural Dilleri ile Altay Dillerini aynı kaynaktan doğan diller olarak
tanımlamışlar ve akrabalığın daha belirgin ortaya konması için yoğun çalışmalar
yapmışlardır. Ural dillerinden Macar, Fin ve Ugor dilleri ile Altay dillerinden
Türk Dili (bundan sonra Türkçe), Moğolca, Mançu-Tunguzca ve hatta Japonca
ve Korecenin akraba oldukları düşüncesi her zaman dile getirilmiştir.
1

İngiliz fililog olan Johns, Hint-Avrupa dilleri arasındaki benzerlikleri keşfederek akrabalık fikrini
ortaya atmış, dil ailesi çalışmalarını başlatmıştır.

2

Alman filolog Bopp da tipki Johns gibi Hint Avrupa dilleri arasındaki benzerlikleri karşılaştırarak
çalışmış ve Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin ortya çıkarılmasında büyük katkıları olmuştur.

3

Platon’un yüz yıllar önce, diğer diller anlaşılmaz kuş dili gibi şeyledir, Yunanca en mükemmel
dildir ve eşi benzeri yoktur, tarzında ileri sürdüğü görüşler, dillerin akraba olabileceği tezi ile
hükmünü tamamen yitirmiştir.

4

Bugün sayıları yüz elliyi bulan dil ailelerinden söz edilmektedir. Yine de dünya dilleri içerisinde
yaklaşık yüzde seksenlik bölümü beş dil ailesine mensup kişiler tarafından konuşulmaktadır. Beş
büyük dil ailesi herkesçe malum olduğu için bu konuda fazla ayrıntıya girmiyoruz.
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Biz burada bu görüşleri enine boyuna tartışmayacağız. Akrabalık noktasında
tezler ve antitezler eş zamanlı olarak var olmaya devam etmektedir. Yalnız
bu gün dil bilim çalışması yapan bilim adamları, dillerin akrabalık ilişkileri
bakımından sınıflandırılmalarında Ural ve Altay dillerini ayrı ayrı değerlendirme
eğilimindedirler. Yani bu iki dil ailesi arasında varsayılan bir akrabalıktan
modern dil bilim çevrelerinde pek söz edilmemektedir. Dil bilim çalışmalarının
gelmiş olduğu noktadan baktığımız zaman geçen yüz yıla oranla, daha ayrıntılı
çalışmalar yapılmakta ve eldeki veriler ve sahip olunan bilgiler, sonuca ulaşmada
daha doğrulayıcı etkiler yapmaktadır. Bu arada uzun yıllar akrabalık noktasında
değerlendirilen Türk-Moğol dil birliği teorisi bile henüz bütün çevrelerce
tartışmasız kabul görmemişken, Türkçenin, Japon ve Kore dilleri ile akraba
olduğunu iddia etmek bir hipotezden ibaretmiş gibi gözükmektedir. Ayrıca, dil
akrabalıklarının yoğun bir şekilde tartışıldığı 19. ve 20. yüz yıllara göre Altay Dil
Teorisi’nin ispatı noktasında bir yavaşlama da olmuştur diyebiliriz.
Bu çalışmada, asıl amacımız, dil akrabalıklarını derinlemesine tartışmak ve
Türkçeye akraba olan dilleri tespit etmek değildir. Asıl gayemiz, eldeki verileri
kullanarak, Türkçeye yapısal (tipilojik) olarak benzeyen dillerin tespitini yaptıktan
sonra, bunun bizi nasıl bir sonuca götürdüğünü gözlemektir.
Farklı dillerdeki benzerlikleri keşfetmek ve bunu yapısal dil sınıflamalarında
kullanmak öteden beri dil araştırmacılarının amaçlarından olmuştur. Klasik dil
incelemelerinde benzerlik aranan dil malzemelerinin başında, dillerin fonetik ve
morfolojik yapıları gelmiştir. Yani dilin ses ve kelime yapısı, klasik betimlemeci
dil çalışmalarında en çok üzerinde durulan konular olmuştur. Bunlara ilave
olarak dilin sözlük varlığı da her zaman farklı dillerin aynı dil kaynağından
gelmiş olduklarının ipuçlarını vermiştir. Sözlük dağarcığının benzerlik taşıması,
farklı dillerin akraba olabileceklerinin işaretidir, ancak kanıtı değildir.
Bir dilin en hızlı değişen unsuru kuşkusuz kelime dağarcığı ve ses yapısıdır.
Bu nedenle dillerin kökenine inme noktasında bunlardan kaynaklanan verilere
her zaman şüphe ile bakılmalıdır. Dilin en yavaş değişen unsuru ise öbek
yapı kuruluşları5 (kelime grupları ve bunların yapıları) ile cümle yapılarıdır
(söz dizimi). İki farklı dilin akrabalıklarının tespitinde mutlak surette o dilin
yapısına6 bakılmalıdır. Öteden beri dil çalışmalarında araştırmacıların en çok
dikkatini çeken öbek yapılardan biri olan sıfat-fiilli yapılar olmuştur. Burada
salt kelimelerden oluşan sıfat-fiil veya partisipleri kastetmiyoruz. Söz dizimsel
bir yapı olarak sıfat filli cümle veya cümlecikleri kastediyoruz. Özellikle,
5

Öbek yapı oluşumları ve kuralları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz Liliane Haegeman (1995),
Introduction to Government and Binding Theory, 2nd Ed., Oxford & Cambridge: Blackwell
Publish. Ss. 33-36, 87-106, 138-144.

6

Burada yapıdan kastımız kelimeler arası ilişki ve dizgenin oluşum şeklidir. Yani yapı kavramı ile
dilin morfolojisini değil morfolojik unsurların oluşturduğu daha büyük ve karmaşık oluşumları
kastediyoruz.
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Üretken Dönüşümlü Dilbilgisi’nin dillerin yapısı ile ilgili ortaya atmış olduğu
fikriler, dilin yapısal olarak incelenmesini ve diller arasındaki ilişkilerin neden
sonuç ilişkisinin daha bilimsel ele alınmasını sağlamıştır. 1950’li yılların son
çeyreğinden sonra, dil bilim çalışmalarında önemli gelişmelerin yaşanmış
olması ve bu süreçte sıfat-fiilli yapıların dünya dilleri bağlamında daha dikkatli
incelenmesine neden olmuştur. Sıfat-fiilli yapılar, cümle çözümlemelerinde çok
önemli ipuçları vermektedir. Bu yapılar, cümle unsurları arasındaki ilişkilerin ve
bu ilişkiler neticesinde doğan taşınım, dönüşüm ve silinmelerin en belirgin bir
şekilde yer aldığı tipolojilerdendir. Nitekim Üretken-Dönüşümlü Dil Bilgisi
(1957)7 ve Yönetim ve Bağlama Kuramı (1981)8, bir ölçüde dünya dillerinin
bu önemli yapısı ile, dil incelemelerinin merkezinde daha sağlam yer edinmiştir
diyebiliriz.
Christian Lehmann, dünya dillerindeki sıfat-fiilli yapıların incelenmesinin
bu kadar öne çıkmasının ve tipolojilerinin ortaya konmasının nedenleri üzerinde
dururken, bu yapıların taşınım ve dönüşüme önemli bir örnek teşkil etmesini sayar.
(Lehmann, 1986: 663-64) Her dil, başka bir dile benzer unsurlar ve yapılar taşımakla
birlikte, farklılıklara daha fazla sahiptir. Bunu söylerken kelime dağarcığını kast
etmiyoruz. Her ne kadar diller, görünüşte birbirlerinden çok farklı olsalar da,
aslında sınırlı dil bilgisel kurallar nedeniyle, kendi özgün yapılarını birbirlerine
benzeyerek oluşturmuşlardır. Yani diller arasında benzer yapılar ve bu yapıların
oluşmasında söz konusu olan benzer kurallar kaçınılmaz bir şekilde olacaktır. Bu
benzerlikler de dillerin birbirlerine bir ölçüde yaklaşmalarına neden olmaktadır.
Yalnız burada üzerinde durulması gereken nokta, yeryüzünde yaklaşık olarak
beş-altı bin civarında dil olmasına karşılık, dilbilgisel kuralların daha az sayıda ve
sınırlı olması gerçeğidir. Örneğin cümle unsurlarının dizilişi açısında pek çok dil
birbirinden ayrılsa da diller bu bağlamda kümelenmek durumundadır. Dillerdeki
belli sayıdaki cümle diziliş kuralları, dilleri de gruplara ve alt gruplara böler.
Buna göre aralarında köken bakımından bağlantı olmayan iki dil, yapısal olarak
aynı grupta yer alabilir. Tersten bakıldığında farklı cümle yapılarına sahip iki dil
7

Noam Chomsky tarafından yazılan Sözdizimsel Yapılar-Syntactic Structures (1957) adlı eser
ile ortaya atılmış olan bir kuramın adıdır. Dilin, dizge olarak ele alınmasıni ve dilin iki düzlemden
oluşan bir yapı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri süren bu kuramla, dil incilemeleri yeni bir
safhaya girmiştir. Ayrınılı bilgi için bkz.: Andrew Radford (1992), Transformational Grammar,
Cambridge: Cambridge University Press.

8

Chomsky’nin, 1957 yılından itibaren geliştirdiği ve bir ölçüde değiştirdiği kuramlarının, 1981
yılında Pizza Dersleri-Pizza Lectures olarak ulaşmış olduğu önemli bir safhayı işaretler. Yönetim
ve Bağlam Kuramı- Government and Binding Theory, olarak adlandırdığı bu kuramda, Chomsky,
dizge üyelerinin ilişkiler yumağından ibaret olduğu ve bu ilişkilerin yönetenler ve yönetilenler
bağlamında değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durur. İlkerler ve Değiştirgenler-Principles
and Parameters adıyla da anılan bu kuramda Derin Yapıdan dönüşümle ortaya çıkan YüzeyYapı,
Fonetik Biçim-Phonetic Form ve Mantıksal Biçim-Logical Form olarak ikiye ayrılmıştır.
Yani bu kuram, cümlenin anlamı ve biçimi, kullanım anında her zaman belirleyici olarak göz
önünde bulundurulmalıdır, ilkesini bir ölçüde özetlemektedir. Yönetim ve Bağlama Kuramı’nın
prensiplerini ve uygulanışını ayrıntılı bir şekilde görmek için bkz.: Liliane Haegeman (1995), a.g.e.,
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aynı kökten geliyor olabilir. Bu nedenle, bu çalışma da biz yapısal benzerlikleri
ele alırken köken çalışması yapan ve dillerin akrabalığı noktasında yoğunlaşan
araştırmacılara model sunmayı da hedefledik. Farklı dillerdeki benzerlikleri
akrabalık ile açıklayabileceğimiz gibi salt tesadüfî benzerlik olarak da kabul
edebiliriz. Tarihsel olarak, Macar, Türk, Kore ve Japon halklarının muhtemel
ilişkileri, bölgesel fenomen9-areal phenomenon oluşturmaları ve aynı kökten
gelme ihtimalleri ışığında bakıldığında, bulgularımız bu dillerin akrabalığını
varsayan görüşlere destek niteliği taşıyacaktır. Zira biz, bu çalışmada, bu dillerin
sıfat-fiilli cümle kuruluşlarında şaşırtıcı derece gözüken benzerliklerini ortaya
koymaya çalıştık. Yukarıda dediğimiz gibi, diller ses ve kelime yapısı bakımında
benzeşebilir, ancak bu benzeşme, akrabalık için yeter bir neden olmayabilir.
Ancak, benzerlik dizge yapılarında gözlenirse, bu yapısal benzerlikler, o dillerin
ortak kökeni hakkında daha sağalm ipuçları verebilir.
Bu benzerlikleri tespit ederken, yukarıda kısmen bahsedildiği üzere, Amerikalı
dilbilimci Noam Chomsky’nin Üretken-Dönüşümlü Dil Bilgisi ve Yönetim
ve Bağlama Kuramı’nı uyguladık. 1957 yılında yazmış olduğu Sözdizimsel
Yapılar adlı eseri ile dil bilim çalışmalarında devrim yapan Chomsky, dil
incelemelerinin cümle seviyesinde ele alınması ve yeryüzü dillerinin bu bağlamda
değerlendirilmesi gereğini ortaya koyarken, dilin mantığını da deşifre etmiş
oluyordu. Chomsky, bu çalışmaları yaparken dilin özünü açıklayabilecek mantık
zincirini ve bakış açılarını da kuramsal temellerle desteklemiştir. Bilindiği gibi
dilin ya da dillerin doğuşu ile ilgili pek çok kuram ortaya atılmış ve bu bağlamda
hipotezler geliştirilmiştir. Chomsky, dilin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını çok
fazla tartışmaz, ama dillerin mantığını çözerken tek bir yapı gerçekliğini her zaman
vurgular.10 Genel Dil Bilim Dersleri’nde (1914), dili, bilimsel olarak ele alan ve
modern dil biliminin kurucusu sayılan Ferdinand de Saussure, her dilin bir yapısı
olduğunu ve bu yapıyı ortaya koymadan öze inilemeceğini vurgulamıştı. Onun
verilerinden önemli ölçüde faydalanan Chomsky ise, yıllar sonra, bütün dillerin
tek bir yapısı vardır tezini ortaya atmıştır.11 Chomsky’e göre, yeryüzündeki
diller temelde tek bir yapıya sahiptir ve bu yapı araştırılınca ve diller tek tek
9

Bölgesel fenomen, dillerin (veya halkların) bir birine yakın bölgelerde yaşamış ve zaman zaman
iç içe geçmiş olmaları şeklinde tanımlanmaktadır.

10

Bu da bizi bütün dillerin tek bir dilden doğduğu gerçeğine götürmektedir.

11

Bu yapının ne olduğu konusunda da onun şüphesiz bir tezi vardır. Ayrıntıya girmeden kısaca şöyle
özetleyebiliriz bu görüşü. Ona göre öbek yapı kuralı dilin temelini oluşturmaktadır. Peki bu öbek
yapı ilk hali ile nasıldı? Chomsky, bu yapidaki dizilişı şöyle yapar: Belirleyici (specifier)+tamlanan
(asıl unsur)+tamlayan. Yani örneğin özne+yüklem+tümleç dizilişidir bu. Bunu bir örnekle izah
edersek I saw the book that you wrote. cümlesi bu kalıba uymaktadır. Bu bağlamda bakarsak
sanki Ingilizce’nin bütün dillerin temel yapisina sahip olduğu izlenimi doğar ki bu da tartişma
gerelktiren bir durumdur. Zira aynı yapı Türk tipi oluşumlarda özne+tümleç+yüklem şeklindedir.
Yukarıdaki örneğin Türkçesi Ben gelen adamı gördüm. şeklindedir. Bu dizilişi formülüze edersek
şu kalıp çıkar: belirleyici+tamlayan+tamlanan (asıl unsur).
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sorgulanınca ortaya çıkacaktır. Yeryüzü dillerinin birbirinden bu denli farklı
olmasının nedenleri konusunda, Saussure, kelimelere yüklenmiş olan kodlardan
bahseder. Buna karşın, Chomsky, dilleri öbek yapı ve dizge seviyesinde ikili
düzlemde inceler ve derinde aynı olan dillerin, yüzeyde ayrıştığını ortaya koyar.
Derindeki tekli yapının, yüzeyde ortaya çıkan değişimini, derin yapı ile yüzey yapı
arasında gerçekleşen taşınım ve dönüşümle açıklar. Başka bir şekilde söylersek,
bütün diller, dilin kurgulandığı düzlemde (belki beyinde) tek bir yapıya sahipken,
konuşucu tarafından yüzeye, dönüştürülerek taşınır. Dönüştürmekten kasıt ise
cümle unsurlarının asıl yerlerinden taşınarak geçici yerlerine yerleştirilmeleridir.
Taşınan öğeler eski yerlerine dönmediklerinden ve taşınım sonucunda geride
bırakılan boşluklar başka öğeler tarafından kalıcı olarak doldurulduğundan, bu
taşınım ve dönüşümler yüz yıllar içerisinde kalıcı hale gelmiş ve birbirinden çok
farklı binlerce dil böylece ortaya çıkmıştır. Yüz yıllar içerisinde dizge yapıları,
bir nesilden diğerine farklı bir şekilde aktarıldığı için, sonraki nesil kendisinden
birkaç kuşak önceki yapıyı tanıyamaz hale gelmiştir/gelmektedir. Bu da taşınımın
mutlak ve kaçınılmaz olduğunu ispat etmeye yetmektedir.12 Yeryüzü dillerinin
tek bir yapıdan doğmuştur kuramının en önemli kanıtı ise dillerin çift düzlemli
oluşlarıdır.13 Bu çift düzlemi oluşturan yapılar ise Derin Yapı ve Yüzey Yapı
olarak adlandırılır,14 arada ise taşınım ve dönüşümler söz konusudur. Bu nedenle
konuşma esnasında ve yazarken kullandığımız ve dinleyici ya da alıcının rahatlıkla
anladığı yapı yüzey yapıdır. Yüzey yapı derin yapının bir türevinden ibarettir. Bir
dildeki bütün yapıların bu bağlamda incelenmesi gerekmektedir. Yüzeyde her gün
kullandığımız bir yapı (örneğin bir cümle) aslında dilin kurallarını doğru işlettiği
bir yapı olmayabilir. Bu nedenle dilin kuralları tespit edilirken derin yapının
her zaman göz önünde bulundurulması gerekir. Chomsky, dillerin kendi içinde
12

Bu gün bir Avrupa dilinden onlarca Avrupa dilinin çıkmış olması önemli bir örnektir. Daha 15.
ve 16. yüzyıllarda aynı dizge yapısına sahip olan Almanca ve İngilizce bu gün farklı yapılara
sahiptirler. İki dilin konuşurları bütün kelimeleri bilseler de dizge yapılarındaki farklılıklardan
dolayı yüzde yüz anlaşamazlar. Rusça ile örneğin Latince arasındaki dizge farklılıklarına hele
hiç değinmiyoruz. Zira birbirlerinden o kadar farklıdırlar ki, sanki aynı kökten gelmemişlerdir.
Benzer durum örneğim Macar dizge yapısında da söz konusudur. Gerçekte bir özne-tümleçnesne( ÖTY) dili olan Macarca, gündelik kullanımda daha çok özne-yüklem-tümleç (ÖYT)
dizge yapısına sahip gibidir. Macarca da gerçekte Türkçe gibi serbest dizilişli bir dildir. Örneğin
Peter vesz egy könyvet a boltban-Peter kitapevinden kitap alıyor/alır. gibi bir cümle yaklaşık
olarak 24 şekilde söylenebilmektedir. Bkz.: D. Abondolo (1992), “Hungarian”, in International
Encyclopedia of Linguistics, V. 2 Bright W. Oxford Univ. Pres.

13

Bir kimsenin yabancı bir dilin bütün kelimelerini bilmesi aslında çok fazla bir anlam ifade
etmez. Bütün kelimeleri bilmek, o dilin kelimelerinin kodlarını çözmek anlamına gelir, bizzat
dilin mantığını değil. Yabancı bir dili anlayabilmek için mutlak şartlardan biri de yapısının
kodlarının çözülmesini sağlamaktır. Salt kelimeleri bilmekle yabancı dilde konuşan birinin soru
mu sorduğunu, cevap mı verdiğini, uyarı mı yaptığını bilemeyiz. Bu nedenle çözülmesi gereken
asıl şifre dilin yapısında gizli olan şifredir.

14

Ayrıntılı bilgi için bkz.: R. L. Trask (1999), Key Concepts in Language and Linguistics,
London-New York: Routledge Pres. ss. 66-67, 301-302
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kendine özgü yapılarına daha sonraki yıllarda ilkeler-principles, dillerin başka
dillerden farklı, salt kendilerine özgü yapılarına da değiştirgenler-parameters
adını verecektir (Haegeman: 1995: 18-25).
Buraya kadar Üretken-Dönüşümlü Dil Bilgisi’nin en geniş anlamda ileri
sürdüğü görüşlere yer verdik. Bunun nedeni, sıfat-fiili, klasik bakışın aksine bir
yapı olarak görmemizdir. Türk tipi sıfat-fiilli yapıların oluşumu ve bu oluşuma
benzer yapıların hangi dillerde var olduğu tartışmasına geçmeden önce üzerinde
durulması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Üretken
Dönüşümlü Dil Bilgisi ve Yönetim ve Bağlama Kuramı’nın ortaya koyduğu
kurallarıdır.15 Bir diğer üzerinde durulması gereken nokta ise yeryüzü dillerinin
sahip olduğu sıfat-fiilli yapı tipolojileridir.
Yukarıda, dil kurallarının sınırlı olduğundan, buna karşılık yeryüzünde
sayıları binlerle ifade edilen dil zenginliğinin bulunduğundan bahsetmiştik. Bu
zengin dil haritası içerisinde, sıfat-fiilli yapıların oluşumunda ve tipolojilerinde
benzerlikler ve farklılıklar hiç kuşkusuz olacaktır. Bu benzerlikler ise bazı akraba
ve akraba olmayan dilleri aynı yapısal grup içerisine dahil edecektir. Birbiri ile
akraba oldukları bilinen dillerin benzerliklerini izah etmekte zorlanmazken, bir
birinden çok uzak olan dillerin hangi nedenlerden dolayı ortak tipolojilere sahip
olduklarını nasıl izah edeceğiz? Bu sorunun şimdilik en kestirme ve kuramsal
cevabını Chomsky’nin diller tek bir yapıya sahiptir iddiasında bulabiliyoruz.
Yukarıda değindiğimiz üzere, bu iddiayı güçlendiren deliller, dilerde var olan
dönüşümlerdir. Bir dilde dönüşümden bahsettiğimiz an derin yapı ve yüzey
yapıdan da mutlak surette bahsetmemiz gerekmektedir.
Şimdi Üretken Dönüşümlü Dil Bilgisi ve Yönetim ve Bağlama Kuramı’nın
konumuzu yakından ilgilendiren bazı kural ve hipotezlerine kısaca bir göz
atabiliriz. Konuşucu ile dinleyici arasında gerçekleşen bir ileti, öncelikle derin
yapıda ortaya çıkmaktadır. Bu durum, temel öğeler (base components) olarak
adlandırılan dilin sözlük dağarcığı ile yakından ilgilidir. Aslında Saussure’un
dediği gibi her dil, konuşucu ve alıcının beyninde var olan bir sözlükten ibarettir.
Birbirinden bağımsız olarak beyinde yer alan dilin kelimeleri veya yapıları
kullanım anında dizgelere dönüşmekte ve anlamlı ve kurallı bir şekilde alıcıya
iletilmektedir. Dilin, gerçekte insan beyninde nasıl ve hangi kalıplarda kayıtlı
olduğu ile ilgili olarak farklı görüşler dile getirilebilir. Ama gerçek olan bir nokta
vardır ki o da insanın doğuştan bir dil yetisine sahip olduğu ve bu dil yetisinin
gerçekte ana dilin kalıplarını içerdiğidir. Yani çocuk, kendisinde doğuştan var olan
kalıplara kelimeleri yerleştirerek ana dilini öğrenir ve kullanır. Bu kalıplar ise,
dönüşümler yoluyla farklılaşmakta ve farklı diller bu şekilde ortaya çıkmaktadır.
15

Taşınım ve dönüşümün nasıl gerçekleştiğini, yönetim ve bağlama ilişkisinin nasıl ortaya çıktığını
ve bu sürecin hangi aşamaları barındırdığını görmek için bkz., Haegeman (1995) age., ve Kristen
Malmkjaer (1999), “Transformational-Generative Grammar”, The Linguistics Encyclopedia,
London & New York: Routledge, ss. 487-490.
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Sözlük haznesinde (beyinde) rastgele yer alan kelimeler, ilk olarak derin yapıda
dizgeye dönüşmekte ve yüzey yapıdaki kullanım için hazır bekletilmektedir.
Konuşucu, derinde tek bir yapıda iken dönüşümler ile aynı derin yapıdan çok
çeşitli yüzey yapılar elde edebilmektedir. Dil kullanıcı, bunu da dizge içerisindeki
bazı öğelerin yerlerini değiştirerek ve bazı öğeleri silerek yapar. İşte bu nokta iki
önemli kavram daha gündeme gelmektedir. Bu iki kavram, Ad Öbeği Taşınımı
Kuralı ve taşınan ad öbeğinden geride kalan Boşuk Kuralıdır.16 Yani, her dil
derin yapıda mutlak bir dizgeye sahip olduğu için yüzey yapıda sadece bazı
öğelerin yerleri değiştirilmiştir veya bazı öğeler yapısal değişmelere uğramıştır
veya silinerek yerlerini boş bırakmışlardır. Yüzey yapıda bizim göremediğimiz/
kullanmadığımız öğeler aslında orada yok değildirler, sadece kullanım esnasında
silinmiş veya yerleri değiştirilmiştir. Bu öğeler, geçici kulanım sonrasında derin
yapıda (zihnimizde) asıl yerlerini (pozisyonlarını) tekrar doldurmaktadırlar.
Buraya kadar söylediklerimizi bir örnekle daha açık hale getirebiliriz. İlk
olarak üzerinde durulması gereken nokta, tek bir derin yapıdan farklı yüzey
yapıların çıkması olayıdır17. Örneğin;
Ben kitabı okudum cümlesi derin yapıda kurallı olarak kurulmuş basit yapılı
doğru bir cümledir. Zira kuramsal olarak kabul edildiği üzere Türkçe özne +
tümleç + yüklem (ÖTY) dizilişine sahip, yüklemi sonlayan, yardımcı unsuru
(nesne/tümleç) sola dallanan, özne ile yüklem arasında kişi uyumu taşıyan,
sondan eklemeli morfolojisi olan bir dildir.18 Yukarıdaki cümle şu şekillerde de
ifade edilebilir ve bu ifadeler yüzey yapıda gerçekleşirler.
1.

Ben kitabı okudum. (Bu yapı aynı zamanda derin yapının aynısıdır.)
1a) __ (b)____kitabı okudum.
1b) Kitap i _(b)i____ okundu.
1c)___(b)i____Kitap benimi tarafımdan okundu.
1d)__ (b)____Kitap tarafımdani okundu.
1e)___(b)i____Okuduğumi kitap.

Bütün bu yapılarda söz konusu edilen ben, kitap ve okumak’tır. Boşluk
16

Ad öbeği taşınımı, boşluk oluşumu ve boşluk kuralı için bkz., Haegeman, age., ss.305-440

17

Bu arada Saussur’un de derin ve yüzey yapıdan bahsettiğini, onun daha çok anlamsal (semantik)
olarak bu konu üzerinde durduğunu burada vurgulamak gerekir. Biz bu çalışmada yapısal alarak
dizge üzerinde durduğumuz için dilin semantik alanına girmeyeceğiz

18

Cümle unsurlarının rahat bir şekilde yer değiştirebildiğini (öbekler grup hâlinde taşınır,
parçalanamaz) burada vurgulamamız gerekmektedir. Yine de taşınımlarda sınırlamalar her
zaman önemini korumaktadır. Serbest dolaşım sağlayan bir dil olmakla birlikte, Türkçe, yine
de bir ÖTY dilidir. Bu serbest dolaşım bile Türkçede derin yapı ve yüzey yapı gerçeğini ispat
etmektedir diyebiliriz.
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oluşumunu ve arada oluşan ilişki zincirini, boşluk kelimesinin baş harfi olan
(b) ve uzun alt çizgilerle gösterdik. (b)’nin ve taşınan öğenin sağına alt karakter
olarak (i) harfini yerleştirdik. (i) harfi im veya işaret kelimesinin baş harfidir.
Aynı yönetim alanı içersinde olup (i) harfine sahip olan unsurlar aynı (tek) varlığı
işaretlemektedir. Bu nedenle örneğin (1b)’deki (b) ile kitap aynı (tek) varlığı
işaretlerler. Yani kitap kelimesi daha önce, okundu fiillinin hemen önünde iken
sola taşınmıştır ve yerini boşaltmıştır. Bu nedenle ikisi de (i) ile işaretlenmiştir
[kitapi < ~ > (b)i]. Benzer şekilde (1c)’de, (b) ile benim zamiri, eş kodlama
(i) ile aynı varlığa işaret etmektedir. Yani derin yapıda özne olan ben zamiri
taşınarak sağa kaymış yerini de boş bırakmıştır. Böylece boşluk ile taşınan öğe
arasında bir bağ oluşmuştur. Uzun alt çizgilerin yerleri aslında derin yapıda ad
öbekleri (AÖ) tarafından doldurulmuş idiler. Yüzey yapıya geçilirken bu öğeler
yer değiştirdiği veya silindiği için yerlerinde boşluk bırakmışlardır. Yalnız, her
boşluk bir iz (index) olmayabilir. Gerekli yerlerde bu ayırımı da yapacağız. (i) ile
imlenen boşluk daha önce var olan bir öğenin boşalttığı yer (pozisyon) anlamına
gelmektedir.
Türkçe, yükleme/fiile şahıs eki yükleyebildiği için özneyi silebilmektedir.
Klasik dil incelemelerinden gizli özne olarak adlandırılan bu durum aslında
derin yapı-yüzey yapı ilişkisinin en belirgin örneklerinden birini oluşturur.
Cümleden özne silinmesi olayını değiştirgenlerden (parameters) biri olarak kabul
eden Chomsky, bu duruma önzamir düşüren değiştirgen/pro-drop parameter
(Haegeman, 1995: 454-57) adını verir. Yani, bu olay, derin yapıda mutlak surette
var olup, yüzey yapıda cümle başı özne zamirinin silinmesi olayıdır. Yalnız
unutulmaması gereken husus şudur. Yüzey yapıda seslendirilmeyen bir öğenin
yok olduğunu söylemek mümkün değildir ve doğru da değildir. Öğe silinse de
yeri (pozisyonu) asla kaybolmaz. Pozisyon, ya boş olarak kalır veya başka bir öğe
tarafından geçici olarak doldurulur. Üzerinde durulması gereken bir diğer husus
ise öbek yapı kuralıdır. (Trask, 1999: 238-39)19 Dilde dizgeler oluşurken insan
zihninde önce öbekler ortaya çıkıyor olmalıdır. Dilin en büyük öbeği cümledir.20
Cümle ise dillere göre değişik şekillerde oluşan öbeklerden meydana gelir.
Gerçekte öbekten kasıt en az iki kelime ise de Dönüşümlü Dil Bilgisi’nde tek
kelimeyi de öbek olarak kabul etmekteyiz. Yani tek başına bir ad aynı zamanda
bir ad öbeği (AÖ), bir fiil ise fiil öbeğidir (FÖ). Örneğin Hasanın babası bir
AÖ iken, aynı zamanda Hasan ve Baba da iki ayrı ad öbeğini oluşturmaktadır.
19

Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz.: Haegeman, a.g.e., ss. 33-36, 87-106, 138-144.

20

Aslında tek başına cümleler de yapısal anlamda alt birimler olabilmektedir. Anafora ile izah
edebileceğimiz bu durumda ayrı dizgeler olarak kurgulanmış yapıların ortak unsurları olabilir
ve bu unsurlar vasıtasıyla cümleler daha büyük öbekleri oluşturabilir. Burad anafora (anaphora)
üzerinde ayrıca durmayacağız , yalnız şöyle bir örnek aydınlatıcı olabilir. Hasan okula gitti.
Öğretmen onu çağırdı. Örneğini ele alalım. Bu iki farklı cümlede, isim olan Hasan ile zamir olan
onu aynı varlığı işaretler. Bu nedenle Hasan ile onu arasında anaforik bir ilişki oluşur. Bu ilişki
de bu iki cümleyi daha büyük bir öbek yapı içerisine taşır.
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[(AÖ)+(AÖ) = (AÖ)]. Örneğin, tek başına bir fiil, bir dizgede öbek yapı kuralı
dışında düşünülemez. Her fiil ya da yüklem mutlak surette bir öbek yapı
içerisindedir ve içinde bulunduğu öbeğin hem başıdır hem de yöneticisidir. Bunu
öbek yapı kuralında şöyle şemalarız:
FÖ àAÖ+(AÖ )+F
Yani FÖ (fiil öbeği) en az bir AÖ’den ve bir fiilden oluşmaktadır. İhtiyaca göre
öbek sayısı artabilir, bu nedenle ihtimal dahilinde olan öbek yapıları parantez
içinde kullandık.21 Bu durumda ortaya bir gerçek daha çıkmaktadır. Öbek ve
öbeğin başı dil incelemelerinde her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Öbek
başı, dillerde sözlükte yer alan kelimelerden oluşur.22 Yani isim, fiil, bazen sıfat
ve zarf öbeğin başı olabilir. Öbeğin başı aynı zamanda o öbeğe adını veren ve
çoğunlukla da o öbeği yöneten unsurlardır. Öbeğin başının poziyonu dilden dile
değişebilir. Örneğin Türkçede asıl unsurlar yardımcı unsurlardan sonra gelir ve
sonra gelen unsur öbeğin başı olur. Burada klasik dil incelemelerinde kullanılan
kavramları göz ardı etmemiz gerekmektedir. Örneğin bir sıfat tamlamasında sıfat
önce, isim sonra gelmesine rağmen klasik dil bilgisinde, onu sıfat tamlaması
olarak adlandırıyoruz. Oysa sıfat tamlaması da gerçekte bir ad öbeğidir ve
ad tarafından yönetilir.23 Öbek yapı ve baş olma durumu sözkonusu olunca
çalışmamızın temel kavramalarından biri olan başad kavramını da burada ele
almamız gerekmektedir. Başad, klasik deyimle ad tamlamasındaki asıl (tamlanan)
unsurdur. Sıfat-fiilli yapılar da gerçekte bir ad tamlaması olduğu için başad her
zaman önemini korumaktadır. Bunu bir örnekle izah edelim. Örneğin;
a) [AÖ gelen adam]
yapısı aslında, derin yapıda, Türkçenin kurallı basit bir cümlesinin türevidir.
Yani bu yapı, taşınım ve dönşüm sonucunda yüzey yapıda ortaya çıkmış olan ad
öbeğini oluşturur. Bu öbek gerçekte;
b) [C Adam geldi/geliyor]
cümlesinin dönüşmüş hâlidir. Durum böyle olunca boşluk kuralı ve ad öbeği
taşınımı kuralı varlığını daha açık bir şekilde kendini hissettirir. Derin yapıda
kurallı bir cümlenin öznesi olan b)’deki ad öbeği adam, a) modelinde, öbek yapıda
gel- fiilinin sağına yerleşmiştir. Adam geldi cümlesi dönüşerek gelen adam ad
öbeği (dolyısıyla sıfat-fiilli yapı) hâlini almıştır. Derin yapıda iken, cümle başında
21

Bu kısa açıklamayı, aşağıda vereceğimiz ağaç modellerinde daha açık görme imkânımız
olacaktır.

22

Çekimli bir yapıda bazan çekimin bizzat kendisi de öbek başı olmaktadır.

23

Bu nedenle, sıfat-fiilli yapılar, başadın sıfat özelliği kazanmış bir niteleyici tarafından
nitelenmesine rağmen biz bu yapıları sıfat tamlaması olarak değil ad öbeği olarak
değerlendiriyoruz. Kuşkusuz sıfat tamlaması tanımlaması da klasik anlamda doğrudur ve bizi bu
olgu şimdilik ilgilendirmemektedir. Zira sıfatlar da nihateyinde ad soylu kelimlerdir.
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doğal poziyonunda yer alan adam, öbek yapıda sağa yerleşerek alt cümlenin, [C
adam geldi], dışına çıkmış ve [gel-en] adam şeklini almıştır. Böylece taşınan ve
sıfat-fiil tarafından nitelelen bu unsura, dil biliminde başad denilmektedir. Yani,
derin yapıda herhangi bir öğe iken, taşınarak sıfat-fiilin sağına yerleşen ad soylu
kelime veya kelime gruplarına başad adı verilmektedir. Bu durumda dönüşüm ve
taşınım aşağıdaki şeklide gerçekleşmiştir ve bağ şu şekilde oluşmuştur.

[C1Adam geldi] à [AÖ [C1 __(b)i gel-en] adami] à gelen adamàAÖ
Özne + yüklem yüklem + Özne
Taşınım sonucunda cümleden, ad öbeğine dönüşen sıfat-fiilli bu yapı üst
cümlenin bir unsuru olarak yüzey yapıda kullanıma girer.24 Derin yapıda iken, alt
(temel) cümlenin öznesi, nesnesi veya yer tamlayıcısından biri olan olan ad öbeği,
alt cümlenin sınırları içinde kalmaya devam etmektedir. Burada özne görevinde
bulunan adam kelimesi, derin yapıda yer alan gel- yüklemiyle yönetim paylaşımı
içerisindedir. Yani aynı yönetim alanı içerisinde yer alırlar. Ancak derin yapıdan
yüzey yapıya taşınırken, alt cümle, ad öbeği biçimini aldığı için, taşınan başad,
adam, üst cümlenin bir öğesine dönüşür. Aslında taşınan öğe hem yan cümlede
hem de üst cümlede ortak olan unsurdan seçilir. Böyle olduğu için geleneksel
dil bilgisi incelemelerinde başad, üst fiilin/yüklemin bir öğesi olduğu şeklinde
değerlendirilir. Oysa üst fiilin yönetimi altına giren unsur, başadın bizzat kendisi
değil, başadla birlikte sıfat-fiilli yapının tamamıdır. Bu da derin yapıda, basit
kurallı bir cümlenin, başka bir fiilin yönetimi altına tümden girmesi anlamına
gelir. Şöyle ki,
Adam geldi à gelen adam
(derin yapı) à (yüzey yapı-sıfat-fiilli yapıda alt cümle)
Ben adamı gördüm àBen gelen adamı gördüm
(derin yapı ) à (yüzey yapı-sıfat-fiilli birleşik cümle)
Köşeli parantez yöntemi ile sıfat-fiilli birleşik cümle yapısı aşağıdaki gibi
işaretlenir.
[C2Ben [AÖ[C1 ___(b)i____gelen] adamıi] gördüm] (Yüzey yapı)
Alt cümle-C1
Üst cümle-C2
24

Köşeli parantez sistemi ile verdiğimiz bu örnekte [AÖ……..], ad öbeğini (AÖ) işaretlerken, [C…..] köşeli
parantez modeli de cümleyi işaretlemektedir.
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Yukarıdaki cümle bir birleşik cümledir ve bir yan cümle (sıfat-fiilli cümlegelen adam) ve bir üst cümleden (ben gördüm) oluşmaktadır. Bu oluşum esnasında
yan cümlenin bir unsuru (burada özne olan adam) asıl yerini geride boşluk
bırakarak boşaltmıştır ve sıfat-fiil olan ve dönüşen yan cümlenin yükleminin
sağına yerleşmiştir. Bu yerleşme ise taşınım ve dönüşümün yanında nitelemeli
bir yapı hâlinde gerçekleşmiştir. Sıfat-fiilin tipolojisi ile ilgili yapılması gereken
en önemli tespitlerden biri de başadın nitelenmesi ve diğer varlıklar içerisinde
sınırlandırılarak tanımlanması olgusudur.
Türk tipi sıfat-fiilli yapıların en önemli özelliklerinden bir de yan cümlenin
yükleminin isimleştirilmesidir. Taşınım, dönüşüm ve niteleme gibi diğer
özellikler dünya dilleri için de büyük ölçüde geçerlidir. Böyle olmakla birlikte
sıfat-fiilli yapı tipolojileri dilden dile çok önemli farklılıkları da barındırır.
Türk tipi sıfat-fiilli yapıların yüklemi isimleştirmesinin yanında diğer dillerden
ayrılan en önemli özelliklerinden biri de başadın yan cümleye veya yan cümlenin
yüklemine göre bulunduğu yerdir. Şimdilik Türk tipi sıfat-fiilli yapılarda başadın
sıfat-fiilin sağına yerleştiğini ve bu anlamda (yani niteleyen ve nitelenen öbek yapı
bakımından) sola dallanan dil (left-branching language) olduğunu söyleyelim.
İngilizce, Farsça, Arapça gibi bazı diller ise sağa dallanan diller arasında yer
alırlar, çünkü bu dillerde tamlayan sonra (sağda) tamlanan önce (solda) yer
alır. Bu önemli bilgileri verdikten sonra, şimdi genel olarak sıfat-fiilli yapıların
tipolojilerine geçebiliriz.
Sıfat-fiilli Yapıların Tipolojilerine Kısa Bir Bakış
Sıfat-fiilli yapılar özellikle 1970’li yılların başından itibaren dil bilim merkezli
incelemelerde çok önemli bir yere sahip olmaya başladı. Müstakil olarak dillerin
sıfat-fiilli yapılarının incelenmesinin yanında, yeryüzü dillerinin bu bağlamda
tipolojileri üzerinde de önemli çalışmalar yapılmıştır. Modern Dil Bilim verilerini
kullanarak yapılan çalışmalarda, sıfat-fiiller sadece morfolojileri noktasında
değil, dizge içerisindeki yerleri ve yapıları itibarıyla incelenmişler ve benzer olan
tipolojiler tespit edilerek sınıflamaya tabi tutulmuşlardır. Bu bağlamda yapılan
çalışmalarda çok önemli bulgulara ulaşılmıştır. Yapılan tespitler neticesinde, aynı
dil ailesi içerisinde farklı tipolojilerin dikkat çekmesi yanında, farklı dil aileleri
arasındaki benzer tipolojiler de dikkat çekmiştir. Biz burada bütün bu çalışmalar
ve benzerliklere değinmek yerine önemli bazı noktalar üzerinde duracağız. Sıfatfiilli yapıların tipolojileri konusunda yapılan çalışmalardan önemli iki tanesi
Keenan & Comrie ve Lehmann tarafından yapılmıştır.25
25

Bir anlamda Türk lehçeleri arasında tipoloji çalışması yapan iki önemli ismi de burada
zikretmeliyiz. C. Schönig ve E. Csato Türk tipi sıfat-fiilli yapıların oluşumunu, Türk lehçelerini
karşılaştırarak incelemiş ve bir sınıflama yapmışlardır. Sıfat-fiilli yapının oluşumu bütün Türk
lehçelerinde temelde aynı olmakla birlikte morfolojik olarak ve yönetim bağlama ilişkisi
açısından farklılıklar da taşımaktadırlar. Bu benzerlik ve farklılıklardan hareketle tipolojik
çalışma yapan bu iki Türkolog, dikkatleri yapı üzerine çekmeyi de amaçlamışlardır. Bir fikir
vermesi noktasında bir örnekleme yapabiliriz. Taşınım, dönüşüm ve baş adın yeri noktasında
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Bu çalışma, bir tipoloji çalışması olduğu için, özellikle C. Lehmann’ın bu
konuda yapmış olduğu araştırmaları temel alarak, kısa bir tipoloji değerlendirmesi
yapacağız. Sonra da Türk Tipi Sıfat-fiilli Yapı olarak tanımladığımız yapının, Türk
dili ile akraba olduğu varsayılan üç dildeki tipolojilerinin, Chomsky kuramları
ışığında analizini yapacağız.
Türk dili gramer çalışmalarında, sıfat-fiil, genellikle morfolojik yönden veya üst
cümlede öğe olması nedeniyle, görevi bakımından ele alınmakta ve tanımlamalar
da bu perspektiften yapılmaktadır. Türkçenin önemli gramer kitaplarında hacim
olarak pek fazla yer almayan sıfat-fiil konusu, fiilimsiler içerisinde küçük bir
bölüm olarak yer alır ve bu bölümlerde yapısal tanımlamaların yanında, üst
cümlenin yüklemine göre almış olduğu görev açısından değerlendirilir. Bu
bağlamda bakıldığında da sıfat-fiil, morfolojik ve semantik tanımlamalara tabi
tutulur. Dizge veya cümle içerisinde parça-bütün ilişkisi bağlamında yapısal
bir incelemeye tabi tutulmazlar.26 Sıfat-fiili, bir yapıdan ibaret gören ve dizge
içindeki dönüşüm, taşınım, yönetim ve bağ ilişkisi etrafında yapılan çalışmalar,
daha çok batılı araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Türkçede, sıfat-fiilli
oluşumları bir yapı olarak değerlendiren ve Chomsky kuramları çerçevesinde ele
alan ilk çalışmayı, Robert Underhill yapmıştır. Underhill’in 1972 yılında yazmış
olduğu makale,27 Türkçenin sıfat-fiilli yapılarını müstakil bir çalışma zeminine
bütün Türk lehçeleri aynı tipolojiye sahiptir. Farklılık daha çok alt cümlenin ve üst cümlenin
öğeleri arasındaki ilişkilerde ve morfolojilerindedir. Örneğin Türkçede Ben senin yazdığın kitabı
okudum. sıfat-fiilli yapının dengi Kazak Türkçesinde men sen jazğan kitaptı okıdım. şeklindedir.
Görüldüğü üzere Kazakça tipolojide alt cümlenin öznesi olan sen yalın hâlde kullanılırken,
Türkçe’de sen+ in morfolojisine sahip olarak ilgi hâli ekini almıştır.
26

Bu konuda hiç kuşkusuz önemli çalışmalar da yapılmıştır ve yapılmaktadır, ama bunun
yeterli olmadığı da bir gerçektir. Kemal Eraslan’nın Eski Türkçede İsim Fiiller çalışması
ile geniş bir şekilde ele alınan Türk dilinin sıfat-fiilleri, son dönemlerde de ilgi odağı olmaya
devam etmektedir. Bu bağlamda Bilgehan Atsız’ın yayımlanmamış doktora tezini ve Nesrin
Bayraktar’ın Türkçede Fiilimsiler adlı çalışmasını ve Ahad Üstüner’in Anadolu Ağızlarında
Sıfat-Fiil Ekleri çalışmasını burada zikretmekte yarar vardır. Genel olarak fiilimsiler ve özel
olarak sıfat-fiiller üzerinde yapılan bu çalışmalar Türk dilinin isimleştirme özelliğinden hareketle
sıfat-fiilin morfolojini, işlevini ve semantik boyutunu ele almaktadır. Bununla birlikte, bizim
bu çalışmada sıfat-fiilli yapı olarak adlandırdığımız alt ve üst cümle içerisinde, sıfat-fiilin ve
başadın, diğer unsurlarla ve yapılarla ilişkisini neden-nasıl ve sonuç ilişkisi etrafına ele alan
çalışmalar değildirler. Başka bir deyişle kuramsal yaklaşım yerine daha çok klasik ve bir ölçüde
filolojik çalışmalardır bunlar. Sıfat-fiil ve sıfat-fiilli yapılar üzerinde yapılmış çalışmalar üzerinde
kısa bir değerlendirme yapan Akerson ve Özil, bu çalışmaları “Geleneksel Yaklaşım”, “Yapısalcı
Yaklaşım”, “İşlevci Yaklaşım” ve “Değişik Dilleri Bir Aarada Ele Alan Sınıflandırmalar”
başlıkları altında değerlendirmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Akerson-Özil (1998), a.g.e., 2237. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalara değinen ve bir değerlendirme yapan Goefry Haig,
çalışmaların yetersizliğinden ve eksikliğinden bahseder. Yazılan kitaplardaki ayrılan yerlerin
azlığından ve makale eksikliğınden bahseden Haig kendi çalışmasının bu boşluğu doldurmasını
umduğunu belirtir. Ayrıntılar için bkz.: Haig, (1998), a.g.e. 1-3.

27

Robert Underhill (1972), “Turkish Particiles”, Linguistic Inquiry, V. 3 Cambrdige:
Massachusetts. Bu makale Ferhat Karabulut tarafından Türkçeye çevirilmiştir. Bkz.: Ferhat
Karabulut (2006), “Türkçe Sıfat-fiiller”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.
4. s. 1.
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oturtan çok önemli bir çalışmadır. Üzerinde durulması gereken iki önemli
çalışmanın daha burada zikredilmesi gerekir. 1998 yılında Goefry Haig tarafından
yapılan ve Türkçenin sıfat-fiilli yapılarını müstakil bir şekilde ele alan, İşlevsel
Dil Bilgisi kuramının kullanıldığı Türkçede Sıfat-fiilli Oluşumlar-Relative
Constructions in Turkish28 kitabı çok önemlidir. Türkiye’de yine 1998 yılında
yapılan, bir diğer önemli çalışma da Fatma Erkman Akerson ve Şeyda Özil’in
Türkçede Niteleme-Sıfat İşlevli Yan Tümceler29 başlığını taşıyan çalışmasıdır.
Üretken-Dönüşümlü Dil Bilgisi ve Yönetim Bağlama Kuramı’nın ışığında
yapılmış bir Türkçe dil bilgisi ve sıfat-fiilli yapı çalışmasıdır bu. Araştırmacı
İşlevsel Gramer’in verilerinden de önemli ölçüde faydalanmaktadır.
Hem Türkiye’deki klasik çalışmalarda, hem de Batı’da yapılan çalışmalarda,
sıfat-fiilin tanımları titizlikle yapılmakta ve bu tanımlardan hareketle analizler
ortaya konmaktadır. Bu kısıtlı çalışmada kimin hangi tanımlamayı yaptığı
üzerinde durmayacağız30. Yalnız kısa bir değerlendirme yapabiliriz. Konuyu
klasik açıdan değerlendiren çalışmalarda, tanımlamalar daha çok bir kelime
olarak sıfat-fiilin üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu tanımlamalarda ileri sürülen
görüşler özetle şöyledir: sıfat-fiil, fiil soylu isimleşmiş bir kelimedir; cümle
içerisinde özne, nesne, tümleç gibi görevlerde bulunur; genel olarak zaman
ifade etme özelliği vardır. Bir diğer üzerinde fikir birliği edilen özelliği de sıfatfiilin, geçici nitelendirmeler yaptığı yönündedir. Bütün bu tanımlamalar doğru
ve yerinde olduğu için, herhangi bir eleştirel bakış söz konusu edilemez elbette.
Ancak, Bizi bu çalışmada asıl ilgilendiren, sıfat-fiili bir yapı olarak gören görüşler
ve bu görüşlerin ortaya koyduğu tanımlamalardır. Bu bağlamda sıfat-fiil nasıl
tanımlanmaktadır ve bunlardan hangisi bu çalışmayı doğrudan etkilemektedir
ona bakmamız gerekir.
Sıfat-fiilli yapıların evrensel tipolojilerini tespit etmek üzere yazmış oldukları
makalede Keenan ve Comrie (1977), sıfat-fiilli yapıların genel bir tanımını
yapmakta ve dünya dillerindeki sıfat-fiilli oluşumları karşılaştırmalı metotla ele
almakta ve bir sınıflamaya tabi tutmaktadırlar. Onlara göre, bir sıfat-fiilli yapı,
nitelenen bir başadın içinde bulunduğu alan ve bu alanda yer alan sınırlayıcı ve
niteleme özelliği olan bir yan cümlenin birlikte oluşturdukları bir yapıdır. (Kenan
& Comrie: 1977, 63-64) Bu oluşum, değişik şekillerde gerçekleşse de bütün dünya
dillerinde böyledir. Yani dönüşerek sınırlama özelliği kazanan bir alt cümlecik
(isimleşmiş-bitimsiz veya çekimli-bitimli yüklemi olan) ve bu cümleciğin
nitelediği bir ad öbeği yapıyı oluşturmaktadır. Bu oluşum esnasında, başadın yeri
28

Goeffrey Haig, (1998), Relative Constructions in Turkish, Harrasowitz. Wiesbaden: Band 33

29

Fatma Erkmen Akerson - Şeyda Özil (1998), Türkçede Niteleme: Sıfat İşlevli Yan Tümceler,
İstanbul: Simurg Yayınları.

30

Türkiye’de yapılan sıfat-fiil tanımlarının çoğuna ulşamka için B. G. Atsız’ın çalışmasına
bakılabilir. Araştırmacı bu çalışmada önemli tanımları değerlendirmekte ve kendi tanımını bu
şeklide ortaya çıkarmaktadır.
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ve alt cümleciğin yükleminin yapısı dilden dile değişmektedir. Bu değişim dilleri
de bir sınıflamaya tabi tutmaya yardımcı olmaktadır. Bu noktadan bakıldığında,
sıfat-fiilli yapıların, aslında kurallı bir cümleden doğdukları ve üst cümle ile
birlikte birleşik cümleyi oluşturdukları tespit edilmiş olmaktadır.31 Türkçedeki
cümle yapılarının tanımlanmasında fiilimsi ile oluşturulmuş cümlelerin basit
cümle olduğu yolundaki iddiaların da bir ölçüde reddi anlamına gelmektedir bu
tanımlamalar. Benzer şekilde sıfat-fiilli yapının evrensel tipolojisini analiz eden
çalışmalardan bazıları, yukarıda değindiğimiz gibi Christian Lehmann tarafından
yapılmıştır.
Dünya dillerinin sıfat-fiilli yapıyı oluşturma stratejileri üzerinde duran ve bir
nevi Keenan ve Comrie’nin çalışmasının devamı niteliğinde olan bu çalışmalarda,
Lehmann, sıfat-fiilin yapısal çözümlemelerinin yanında başadın bulunduğu yere
göre tahliller yapmakta, bu anlamda benzer ve farklı dilleri, sınıflamaya tabi
tutmaktadır. (Lehmann, 1986; 663-680) Her iki bakış açısı da sıfat-fiilin oluşum
stratejileri üzerinde bir ortak tahlil ve tanımlama yapmakta, bu yapının çeşitlerini
vermektedir. Bizi asıl ilgilendiren de benzer iki anlayışın dünya dillerinden
verdikleri örneklerde yapmış oldukları genellemelerdir. Bu genellemelerde
daha önce değindiğimiz gibi başadın varlığı önemli rol oynamaktadır. Başadın
varlığının yanında yapı içerisindeki yeri de çok önemlidir. Nitekim örneğin
Türkçe ile İngilizceyi ayıran en önemli unsur, başadın sıfat-fiile göre almış
olduğu pozisyon ve sıfat-fiilli cümleciğin yükleminin çekimli veya çekimsiz
oluşudur. Bilindiği gibi Türkçe, fiili isimleştirirken İngilizce, Farsça, Arapça gibi
diller sıfat-fiilli yapıyı çekimli fiil ile oluşturmaktadır. Türkçe ile Korece, Japonca
ve Macarcayı birbirine yaklaştıran da sıfat-fiilin isimleştirilerek kullanılması ve
başadın bu dört dilde de sıfat-fiile dönüşen yan cümlenin yükleminin sağına
yerleşmesidir. Buna göre Lehmann’ın sıfat-fiilli yapı tanımını aktardıktan sonra,
dünya dillerinden bazı sıfat-fiilli yapı stratejileri hakkında bilgi verebiliriz. Sıfatfiilli yapı tipolojilerini bu şekilde özetledikten sonra Türkçe, Korece, Japonca ve
Macarca’nın sıfat-fiilli yapı tipolojilerine geçeceğiz.
Lehmann, sıfat-fiilli yapıyı şöyle tanımlar. “Bir sıfat-fiilli yapı, bir ada sahip
olan ve bu adın nitelenmesini sağlayan bir tanımlayıcı yan cümleden oluşan
nitelemeli bir yapıdır. Nitelenen ad, başad olarak tanımlanırken, onu niteleyen
yan cümlecik de sıfat-fiilli yapı olarak adlandırılır. Aradaki nitelemeli ilişki
aslında bu iki unsurun yan cümlede birlikte bulunmalarından kaynaklanmaktadır.
Başadın yeri boş da olabilir.”32 Yani başad taşınım ve dönüşümden önce yan
cümlenin bir öğesi durumundadır. Bu durum aşağıda vereceğimiz Türk tipi sıfatfiilli yapılarda daha iyi gözlenecektir.
31

Ayrıntılı bilgi için bkz.: Edward Kenan&Bernard Comrie (1977), “Noun Phrase Accessibity and
Universal Grammar”, Linguistic Inquiry, V.1, ss. 63-99.

32

Christian Lehmann (1986), “On The Typoloji of Relative Clause”, Linguistics, V. 24-4 [284], s.
664.
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Keenan-Comrie ve Lehmann dünya dillerindeki sıfat-fiilli yapıları, başadın
yerine göre sınıflarken, beş ana yapı ile karşılaşırlar. Başad, ya sıfat-fiilin
sağına yerleşmekte (prenominal-adöncül), ya başadın sağına yerleşmekte
(postnominal-adardıl) ya da sıfat-fiilli cümleciğin bünyesinde kalmaktadır
(headinternal-adiçleyen). Yani dizge içerisindeki dizilişte, adöncül dillerde
(Türkçe, Japonca, Korece, Moğolca, Fince; Quechua (İspanya), Mandarin
[Çin] ve Navaho [Kızılderili] dilinde), önce sıfat-fiilli cümlecik gelmekte
hemen sonra başad gelmekte iken, adardıl dillerde (İngilizce, Rusça, Arapça,
Tagalog, Fransızca, Swahili vb. dillerde), önce başad sonra sıfat-fiil cümleciği
gelmektedir. Adiçleyen dillerde ise başad ya yerinde kalmakta ya da sıfat-fiilli
yapı içerisine yerleşmektedir (Tibet, Quechua-Şili).33 İlk iki dil grubunda, başad
sıfat-fiilli yapının dışına çıkmakta ve üst cümlenin bir öğesi olarak üst yüklemin
yönetimi altına girmektedir. Bu nedenle başadın almış olduğu hal ekleri ve diğer
çekim ekleri üst yüklemin yönetimi neticesinde gerçekleşir. Yapılan sınıflamalar
neticesinde Lehmann’ın vardığı sonuçlardan biri de şudur. Adöncül dillerde sıfatfiil isimleşerek dönüşmektedir. Adardıl dillerde ise sıfat-fiili ifade eden yüklem
çekimli olarak varlığını devam ettirir. Tersten söylersek, sıfat-fiili isimleştiren
diller adöncül dillerdir, buna karşılık sıfat-fiili çekimli kullanan diller ise adardıl
dillerdir.
Lehmann, dillerin sıfat-fiil tipolojilerini karşılaştırdıktan sonra, kısaca şöyle
bir izah yapmaktadır. İlk adımda hemen bütün dillerde ortak olan husus, üst
cümleye yerleştirilen bir yan cümle varlığı ve bir dereceye kadar isimleşme
olgusudur. Boşluk oluşumu ve bu boşluğun sıfat-fiil cümleciği dışındaki asıl öğe
ile kurduğu bağ bir diğer önemli husustur. Adiçleyen dillerde ise, başad sıfat-fiilli
cümleciğin içinde kalır ve başka bir zamir türü bir unsurla bağ kurar. Eğer boşluk
oluşumu kuralını uygularsak sıfat-fiilli yapıyı nitelemeli bir çerçevede başad
ile bağlamamız gerekir.(Lehmann, 1986: 667) Toparlarken, Lehmann, dünya
dillerindeki sıfat-fiilli yapıların oluşumunda şu ilkelerden bahseder:
1. Bağlılık (alt cümlecik oluşumu-subordination) ve isimleşme,
2. Bağımlılık ve boşluk oluşumu,
3. Niteleme ve başad oluşumu. (Lehmann, 1986: 667) Yani bir sıfat-fiilli
yapıda yan cümle, yüklemini isimleştirerek üst cümlenin altına yerleşir ve ona
bağlanır. Bu süreçte yan cümlenin bir unsuru (ad öbeği) taşınarak yan cümlenin
sağına veya soluna yerleşir. Bu taşınım sonucunda yerinde bir boşluk oluşur,
oluşan bu boşluk taşınan öğe ile bağ oluşturur (ortak imlenme-coindexation),
başad olarak adlandırılan bu taşınan öğe, sıfat-fiilin kendisi tarafından nitelenir.
Şimdi, adardıl ve adiçleyen yapılara bir kaç örnek verip, bu örnekleri, Türk
Tipi Sıfat-fiili yapıları (adöncül) barındıran diğer bazı diller ile (Mandarin, Fin,
Moğol) aynı karelerde düşünelim.
33

Bunlara ilave olarak Lehmann, iki tip sıfat-fiilli oluşumdan daha bahseder. Diğer ikisi ise
circumnominal ve adjoined sıfat-fiilli yapılardır. Bu iki yapı üzerinde durmayacağız.
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Adardıl sıfat-filli yapılar
Rusça-özne+yüklem+tümleç dili
[C1 [AÖ Knigai [C2 kotoruyu ya proçital _(b)i___]] na stole]34
Kitap ki onu ben okuGZ üstünde masa
Okuduğum kitap masanın üstündedir.
Almanca-özne+yüklem+tümleç dili
[C1 [AÖ Der manni [ C2 der __(b)i__ in seinem Büro arbeitet]]]
BEL adam ki o BUL kendi Büro çalışŞZ
Bürosunda Çalışan Adam
Yukarıdaki Rusça ve Almancadan iki örnekte görüldüğü gibi koyu karakterlerle
yazılmış olan başadlar kendilerini niteleyen sıfat-fiil cümleciklerinin soluna
(cümlenin başına doğru) yerleşmişlerdir. Yani sıfat-fiilli cümlecikler başaddan
sonra gelerek ad ardıl bir yapıya dönüşmüştür. Başad olan Kniga ve der
Mann’nın asıl yeri ise sıfat-fiilli cümleciğin içerisinde__(b)i_____ işareti ile
gösterilmiştir. Taşınım alt cümlenin içinden sağa doğru üst cümlenin bünyesine
doğru yapılmıştır. Alt cümle [C2……..], üst cümle [C1…..] ve ad öbeği (sıfat-fiilli
yapı) [AÖ…….. ] ile işaretrlenmiştir.
Adiçleyen Sıfat-Filli Yapılar
Tibet- özne+yüklem+tümleç dili-taşınım ve boşluk yok
[C1 [C2 [AÖ Peem thep khii-pa ]] the nee yin]
Peem kitap taşıSFY BEL ben İLG
Peem’in taşidiği kitap benimdir.
Quechua- Şili-özne yüklem tümleç dili -taşınım boşluk yok
[C1 [C2[AÖNuna bestya -ta ranti-shaqa-n] alli bestya-m ka -rgo -n]]
Adam atYHE al SFY iyi at EkFGZ 3. ŞT
Adamın aldığı at iyi attır.
Yukarıdaki Tibet ve Quechua-Şili dilinden alınan iki örnekte ise herhangi
bir taşınım gerçekleşmemiş, başad sıfat-fiil cümleciğinin içinde kalmaya devam
etmiştir. Koyu karakterlerle yazılmış olan başadlar thep ve bestya-ya, alt cümlenin
öznesi ile yüklemi arasında kalmaya devam etmektedir. Taşınım olmadığı için,
boşluk kuralından da bahsedemiyoruz.

34

Avery Andrews (2004), Language Typology and Syntactic Description, second edition of
Shopen (ed) V. 11, Cambridge University Press. ss. 153.
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Adöncül Sıfat-fiilli Yapılar
Mandarin/Çin-özne+yüklem+tümleç dili
[C2[AÖ[C1 Zha:ngsa:n __(b)i__ mă:i -de] qiche: ] hěn guí]35
ZangsanİLG alSFY araba çok pahalı
Zangsan’in aldığı araba çok pahalı.
Fince-özne+tümleç+yüklem dili
[C2[AÖ [C1___(b)i__Pöyällä tanssinut ] poikai] oli sairs]36
masaBUL dansedSFY çocuk EkF hasta
Masada dans eden çocuk hasta idi
Moğol-Kalmuk- özne+tümleç+yüklem dili
[AÖ[C1__(b)i__(Ter) kyyn bit§ - sn] degtri ]
(O) adam yaz-SFY kitap
( O) adamın yazdığı kitap
Moğol –Kalmuk-ÖTY dili- Basit kurallı cümle
[C1 Өtskyldyr bi ma§i xuld- ž av-la-v]
Dün Ben araba al-SFY- ŞZ1ş
Dün ben araba aldım
Moğol-Kalmuk- Nesne taşınımı
[AÖ[C1Өtskyldyr mini __(b)i___xuld-ž av- sn] ma§i-mi ]
Dün benİLG al-SFY araba 1ş.İYE
Dün satın aldığım arabam
Türk tipi sıfat-fiilli yapıları barındıran diğer dillerden bazıları yukarıdaki
örnekleri sunulan Mandarin, Fin ve Moğol dilleridir. Dikkat edilirse Mandarin
(Çin) dili, Türk dili ile akraba bir dil değildir, ama sıfat-fiilli yapı bakımından
benzer tipolojiye sahiptir. Fince ve Moğolca ise Türk diline akraba olduğu
kabul edilen dillerdir. Yukarıdaki adöncül örneklere dikkatle bakılırsa görülecek
olan, zaman zaman değindiğimiz Türk tipi sıfat-fiilli yapının aynısı olduğu
gerçeğidir. Aşağıda ayrıntılı bir tahlil yapacağımız için burada tekrara düşmek
istemiyoruz. Yalnız bilinmesi gereken şey bu üç dilin sıfat-fiil tipolojilerindeki
35

C. N. Li and S. A.Thomson (1981), Mandarin Chinese: A Funtional Reference Grammar,
University of California, s 116 “Baş adı önceleyen (baş addan önce gelen) diller genelde yüklemi
sonda olan dillerdir. Japonca, Korece, Türkçe, Navaho bunlardan bazılardır, ancak Çince gibi
yüklemi sonda olmayan bazı diller de baş adı önceleyen sıfat-fiilli yapılara sahip olabilir.” S. 116

36

Kenan &Comrie, 1977, s. 71
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şaşırtıcı benzerliğin mutlak surette dikkate alınması gereğidir. Yukarıdaki üç
dilde de başad olan kelimeler qiche:, poika , degtr, ma§i-m sıfat-fiil cümleciğinin
sağındadır. Başadlar alt cümlenin bünyesinden taşınarak cümlenin sonuna doğru
taşınmıştır ve geride boşluk bırakmışlardır.
Şimdi başta Türk dili olmak üzere, Japon, Kore ve Macar dillerindeki sıfat-fiilli
yapıların yukarıda verdiğimiz bilgilerin ışığında nasıl ortaya çıktıklarına ve hangi
kuralları içerdiklerine örneklere bakabiliriz. Türk Dili bağlamında vereceğimiz
örnekler Türkiye Türkçesi ile yapısal olarak eş değer özellikler taşıyan Kazak
Türkçesinden olacaktır.37 Diğer dillerde yer alan sıfat-fiil tipolojilerine geçmeden
önce Türk Tipi sıfat-fiili yapılar üzerinde örnekleyerek durmakta fayda vardır.
Robert Underhill, Türkçenin sıfat-fiilli yapıları üzerinde dururken başadın
sıfat-fiil tarafından nitelendiğine ilk defa olarak dikkat çeker. Sıfat-fiil tarafından
nitelenen başadın niteliği ve alt cümledeki asli görevi üzerinde durur ve taşınan ve
başada dönüşen öğenin alt cümledeki işlevine göre bir sınıflama yapar. Ona göre
taşınan öğeler ya özne ya da özneden hariç olan diğer öğelerdir. Taşınarak başada
dönüşen öğenin özne olduğu sıfat-fiilli yapılara Özne Sıfat-fiil- Subject Participle
ve öznenin dışında taşınan öğelerden oluşan sıfat-fiilli yapıya da Nesne Sıfat-fiilObject Participle adını verir. (Underhill: 1972: 87-88) Burada üzerinde önemle
durulması gereken hususun alt cümlede bir öğenin yerini boşaltması, bu öğenin
işlevsel bir değerinin olması, taşınan bu öğenin başad olması ve bu başadın sıfatfiilin sağına yerleşerek nitelenmesi olgusudur. Şimdi özne sıfat-fiilli yapıyı ve
nesne sıfat-fiilli yapıyı daha iyi göstermek için aşağıdaki ağaç modelli öbek yapı
oluşumuna bir bakabiliriz.
[C1Adam üyge bardı] = Adam eve gitti
[C2 Men adamdı (onı) kördim] = Ben adamı (onu) gördüm

Adam üyge bardı Men adamdı (onı) kördim
C1

C2

AÖ FÖ A Ö FÖ
Adam AÖ F Men AÖ F
Üyge bardı Adamdı (onı) kördim
37

Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi’nde sıfat-fiil morfolojisi, morfem bağlamında bir farklılık
arz etmektedir. Bu ayrılık sıfat-fiil yapan en yaygın ek olan -An ve -Ğan ekleri ile Türkiye
Türkçesinde var olan -DIk ekidir. Burada bu ayırımı göz ardı edeceğiz. Amacımız bir morfolojik
inceleme değil, boşluk kuramı ve ad öbeği taşınımı ilkesi gereği dizgeye yapısal bir bakışla
bakmaktır. Bu ayırım ve özelliler için tarafımızdan yapılan doktora tez çalışmamıza bakılabilir.
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Bu cümleler basit kurallı yapıdadırlar. Yukarıda bahsettiğimiz gibi sıfatfiille bir niteleme yapmak istediğimiz zaman sıfırdan bir cümle kurgulamayız.
Zihnimizde var olan bu temel yapılardan dönüşüm yardımıyla başka bir yapı
türetiriz. Türetilen bu yapı aşağıdaki gibi olabilir.
[C2(Men) [AÖ[C1_____üyge bar-ğan ] adam-dı]( kördim)] = (Ben) eve giden
adam-ı (gördüm )
Görüldüğü gibi yukarıdaki cümlenin öznesi olan adam kelimesi asli yeri olan
özne pozisyonunu boşaltarak kendi yüklemi olan bar- fiilin sağına yerleşmektedir.
Bu yerleşme esnasında kendi fiili de dönüşmekte ve -ğan sıfat-fiil yapan ekle
isimleşmektedir. Bu isimleşme neticesinde niteleme özelliği kazanmakta ve
bizzat kendi öznesini niteleyerek üst cümlenin bir öğesi konumuna gelmektedir.
Oluşum şu şekilde gerçekleşmektedir.
XXXXXX
1. adım [C1 Adam üyge bardı] __Ø__
Burada taşınım henüz gerçekleşmemiştir. Bu nedenle cümlenin yüklemi
çekimli haldedir ve sağı da başad tarafından henüz doldurulmamıştır. Ancak
aşağıdaki örneklere bakıldığında taşınım daha açık görülecektir.
2. adım [AÖ [C1 __(b)i___üyge bar- dı ] adami]
3. adım [AÖ [C1 __ (b)i___üyge bar-ğan] adami]
İlk cümlenin öznesi bulunduğu yeri ikinci cümlede olduğu gibi boşaltarak
bar- fiilinin sağına yerleşir. Geride bir boşluk bırakır. Bu boşluk bizzat taşınan
üyenin kendisi ile bağ oluşturur. Bu bağ boşluk ile nitelenen adın aynı varlık
olduğunu işaretler. Bu nedenle ikisi de aynı işaret ile işaretlenir (yani i harfi ile).
Bu taşınım ve dönüşüm yan cümlenin öznesinin başad olması ile neticelenmiş
olmaktadır. Bu dönüşümü ağaç modeli ile gösterirsek daha anlaşılır olacaktır.
Şöyle ki,
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[C2 (Men)[AÖ [ _(b)i__üyge barğan] adami-dı] kördim]
C2
AÖ FÖ
(MEN)
AÖ F

KÖR-dim

						
ADAMi -dı 			
C1 AÖ			
AÖ FÖ
A AÖ F
(b)i üyge bar- ğan

Özne Taşınımı
Şimdi başka bir örnekle temel cümlenin nesnesinin taşınması ve yapının
dönüşmesi ile oluşan nesne sıfat fiilli yapıya bakabiliriz.
[C1 Sen xat jazdıñ] = sen mektup yazdın
Bu bir kurallı basit yapılı cümledir. Yüklem geçişli bir fiildir ve kendisine
bir nesne bağlamıştır. Eğer konuşucu yüklemin, Jaz-, yönetimi altında bulunan
nesneyi, xat, taşıyarak dönüştürmek ve sıfat-fiil tarafından nitelenmesini istemek
durumunda kalırsa, bu durumda oluşan sıfat-fiilli yapıya nesne sıfat-fiilli yapı
diyoruz demiştik. Bu yan cümleden bir niteleyen ve bir de nitelenen çıkartmak
istediğimizde ve nitelenen adın nesne olmasını istediğimizde xat kelimesini alırız
ve kendi yükleminin sağına yerleştiririz. Şöyle ki,
[C2(Men ) [AÖ [C1 Sen __(b)i__jaz-ğan] hat-ıi] oqı-dım]
Görüldüğü gibi yan cümle olan sen xat jazdıñ cümlesinin nesnesi xat taşınarak
kendi yükleminin sağına yerleşmiştir. Bu yerleşme neticesinde bir isimleşme
meydana gelmiş ve isimleşen fiil niteleyici bir işlev kazanarak kendi nesnesini
niteler hale dönüşmüştür. Bu dönüşümden önce, derin yapıda iken jaz- fiilinin
yönetimi altında olan xat nesnesi, dönüşüm neticesinde oqı- fiilinin yönetimi
altına girerek hal eki ile görevlendirilmiştir. Bu dönüşüm sürecini aşağıdaki
adımlardan takip edebiliriz.
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XXXXX
1. adım [C1Sen xat jazdıñ] __Ø___
2. *adım [AÖ [C1 Sen _(b)i__ jaz-dıñ] hati]
3. adım [AÖ [C1 Sen __ (b)i __ jaz-ğan] hati]
Nesne sıfat-fiilli yapının oluşumunu şimdi de ağaç modeli üzerinde
gösterebiliriz. Yukarıdaki özne sıfat-fiilli yapı ile birlikte bakılırsa aradaki
benzerlik ve farklar daha iyi anlaşılacaktır. Benzerlik Türk tipi sıfat-fiilli yapının
en önemli özelliği olan başadın sıfat-fiilin sağına yerleşmesi, fark ise birinci de
yan cümlenin öznesi, burada nesnesinin taşınması olgusudur.

Nesne Taşınımı
Şimdi de bu modeller ışığında Japon, Kore ve Macar dillerindeki sıfat-fiilli
yapıların tipolojilerine bakarak bir karşılaştırma yapabiliriz. Önce Japoncaya bir
bakalım.
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Japonca Sıfat-fiilli Yapı Tipolojisi
Japon dili de bir özne+tümleç+yüklem dilidir (ÖTY). Keenan & Comrie ve
Lehmann’ın tespitleri doğrultusunda önceden bir varsayımda bulunmak gerekse
Japoncanın da fiili isimleştirerek sıfat-fiile dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Zira
Japonca da bir yüklem sonlayan dildir. Yüklemi sonlayan diller isimleştirme
eğilimindedirler tespitini yukarıda adı geçen araştırmacılar tespit etmişlerdi.
Tezimizin daha iyi anlaşılması için çoklu örnekleme yolunu seçtik. Amacımız
konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamanın yanında şüpheye yer vermemektir.
Zira tekli örneklemeler araştırmacıları inandırma veya ikna etmede yetersiz
kalabilmektedir. Bu arada her dilin istisnaları bulunduğunu, bu dillerde de sıfatfiil tipolojilerinde farklılıkların olduğunu belirtmekte yarar vardır. Amacımız
sıfat-fiilli yapıların genel tipolojileri üzerinde durmaktır, istisnaları varsa,
o daha ayrıntılı çalışmaların konusu olabilir. Bir diğer husus da şudur. Bizim
taşınım ve dönüşüm neticesinde ortaya çıktığını iddia ettiğimiz yapının aslında
öyle olmadığını iddia edecek araştırmacılar da olacaktır. Şimdi örneklere bir
bakabiliriz.
Aşağıdaki iki sıfat-fiilli cümle derin yapıda kurgulanmış olan şu cümleden
türemiştir.
[C1Yamada-san ga sa’ru o ka’t-te i-ru]
Yamada BEY-YAL maymunYHE tut-ŞZ EkF3.ş
Bay yamada maymunu tutuyor/yakalıyor.

[C1[AÖ (b)i Sa’ru-o ka’tte i-ru ]Yamada-sani ] (Özne taşınımı-boşluk kuralı)
_____maymunYHE tutSFY EkF3.ş Yamada bey
Maymunu tutan bay yamada

[C1[AÖYamada-san-ga (b)i ka’tte i-ru] sa’ru]38(Nesne taşınımı-boşluk
kuralı)
Yamada-İLG __ tut-SFY EkF3.ş maymun
Bay yamada’nin tuttuğu maymun
Aşağıdaki yapı dabir derin yapıdan türemiştir. Derin yapıdaki bu cümlede
özne olan hito, yüzey yapıda taşınan ve başada dönüşen öğe olmuştur.
38

Bu örnekler McCawley’den alıntılandı, p. 205, 206. bkz.; McCawley, James (1972), “ Japanese
Relative Clauses”, in The Chicago Which Hunt: papers from the Relative Clause Festival,
Chicago Linguistics Society: Chicago.
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[C1 Sone hito-ga kono hon-o kaita] (basit kurallı cümle-derin yapı)
(BEL) adam-YAL bu kitapYAL yaz-GGZ
Bu adam bu kitabı yazdı

[AÖ[C1(b)i kono hon-o kaita] hitoi] (Özne taşınımı-boşluk kuralı)
Bu kitabı yazan adam
Şimdi de aşağıdaki yapılara bir bakalım. Basit kurallı cümlenin öğesi olan hon
yüzey yapıya geçerken taşınmakta ve baş ada dönüşmektedir.
[C1Hanako-ga sono hon-o kaita] (Basit kurallı cümle-nesnesi hon-kitap)
HanakoYAL BEL kitapYHE yazGZ
Hanako bu kitabı yazdı

[AÖ[C1 Hanako-ga (b)i kaita] honi] (Nesne taşınımı- boşluk kuralı)
HanakoYAL ___ yazGZ kitap
Hanakonun ___ yazdiği kitap
Şimdi de başka bir örnekle özne ad öbeği taşınımı ve dönüşümünü ağaç modeli
üzerinde uygulayalım.
Özne Sıfat Fiilli Yapı-Özne boşluklu yapı Ağaç Modeli

[C2 [AÖ[C1 (b)i uma-o ket-ta ] roba-gai] sinda]39
At-YHE tep-PART katır öldü
At-ı tep-en katır öldü

39

Tomoko Ishizuka (2005), “Processing Relative Clauses in Japanese”, UCLA Working Paper in
Linguistics, No: 13, s. 140.
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Aşağıdaki ağaç modelinde Japonca’nın nesne taşınımı kuralını ve boşluk
kuralını gösterdik.
Nesne Sifat Fiilli Yapı-Nesne Boşluklu Yapı Ağaç Modeli

[C2[AÖ[C1 Uma-ga (b)i ket-ta ] roba –gai ] sinda]
At-YAL tep-Part katır-YAL öldü
At-ın _____ tep-tiği katır öldü
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Korece Sıfat-fiilli Yapı Tipolojisi
Korece de cümlede öğe dizilişi bakımından özne+tümleç+yüklem yapısına
sahiptir. Yüklemi sonlayan bir dil olmasından dolayı, fiili isimleştirip, ad öbeğini
sıfat-fiilin sağına taşıyarak sıfat-fiilli yapıyı oluşturur. Şimdi aşağıdaki cümleye
bir bakalım. Aşağıdaki cümle derin yapıda yer alan ve kurallı basit cümle olarak
adlandırılan bir yapıya sahiptir.
[C1Hyensik-i kwankyeycel-ey tayhaya malha-n] (kurallı basit cümle)
HyensikYAL SıfatfiilliyapıÇOK hakkında konuşGZ
Hyensik sifatfiilli yapilar hakkinda konuştu
Aşağıdaki yapıda görüldüğü üzere cümlenin öznesi Hyensik taşınmakta
malha- (konuş-), eyleminin sağına yerleşmektedir. Bu yerleşme neticesinde
çekimli bir eylem olan malha- yüklemi -n sıfat-fiil yapan eki alarak niteleyici
pozisyonuna geçer.
[AÖ[C1 ___Ø___ Kwankyeycel-ey tayhaye malha-n] Hyensik]40
_______ SıfatfiilliyapıÇOK hakkında konuşSFY Hyensik
Sıfat-Fiilli Yapılar Hakkında Konuşan Hynesik

[AÖ [C1 (b)i kwankyeycel-ey tayhaye malha-n] Hyensiki
40

Bu örnekler Tagashira’dan alıntılanmıştır, ss. 215, 216. Ayrıntı için bkz.; Tagashira, Yoshiko
(1972), “Relative Clauses in Korean”, in The Chicago Which Hunt: papers from the Relative
Clause Festival, Chicago Linguistics Society: Chicago.
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Şimdi de aşağıdaki derin yapıdaki cümleden, dönüşümle yüzey yapıda sıfatfiilli yapının oluşumuna bakalım. Derin yapının nesnesi olan maktayki (sopa)
ad öbeği, yüzey yapıda baş ad olarak kendi fiilinin (sıfat-fiilin), ttayli- n sağına
yerleşir.
[C1Kiho-ka ku kay –lul ttayli-essta ] (basit kurallı cümle)
KihoYAL sopa VAST BEL köpek-YHE döv-GZ]
Kiho sopayla köpeği dövdü.

[AÖ [C1 Kiho-ka _(b)i__ ku kay-lul ttayli- n] maktayki (Nesne taşınım kuralı)
KihoYAL_____BEL köpekYHE döv-SFY ] sopa
Kihonun ______ köpeği dövdüğü sopa
Şimdi de aşağıdaki örneklere aynı mantıkla bakarak oluşumun nasıl
gerçekleştiği konusundaki düşüncelerimizi pekiştirelim.
[C1 Ai ppang -ul mek-essta]41 (basit kurallı cümle)
Çocuk ekmekYHE yeGZ
Çocuk ekmek yedi.
[AÖ[ C1_ (b)i __ ppang -ul mek-nun ] ai] (özne taşınımı kuralı)
______ ekmekYHE yiSFY çocuk
		

Ekmek yiyen çocuk

[C1 Ai-ka kangaci-ka cwuk –essta]42 (basit kurallı cümle)
Çocuk köpek YHE öl-GZ
Çocuğun köpeği öldü.

[ C1[AÖ __(b)i __ kangaci-ka cwuk -un ] aii] (Özne taşınım kuralı)
Köpek-YHE öl SFY çocuk
Köpeği ölen çocuk
41

Chung-hye Han- Jong Bok Kim (2003), “Are there Couble Relative Clauses in Korean?”,
Linguistic Inquiry, v. 35-2, ss. 179.

42

Chung-hye Han- Jong Bok Kim, a.g.m., s. 188.
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Şimdi de aşağıdaki cümleleri ağaç modeli ile öbek yapı kuralı çerçevesinde
ele alalım ve dönüşümün nasıl gerçekleştiğine bakalım.
[C1 Kay-ka koyangi-lul mul-essta] (basit kurallı alt cümle)
KöpekYAL kediYHE ısır-GZ
Köpek kediyi ısır-dı
[C1 Kiho-ka kay-lul ttayli- ess ta] (basit kurallı üst cümle)
KihoYAL köpekYHE Döv –GZ
Kiho köpeği dövdü.
Kay-ka koyangi-lul muless-ta Kiho-ka kay-lul ttayli- ess ta
C1

C2

AÖ FÖ AÖ FÖ
Kay-ka
Köpek AÖ F Kiho-ka AÖ F
Kiho
koyangi-lul mul-essta kay-lul ttayl-essta
kedi-yi ısır-dı köpek-i döv-dü
Derin yapıda ayrı ayrı kurallı cümle olan bu iki cümlenin taşınım sonucunda
nasıl bir dönüşüm geçirdiğine ve tipolojinin hangi şartlarda gerçekleştiğine bir
bakalım. Şöyle ki,
Özne Sıfat-Fiilli Yapı-Özne boşluklayan yapı
[C2 Kiho-ka [AÖ [C1 _(b)i__koyangi-lul mu-n ] kay-lul ttayli-essta
KihoYAL __________ keiYHE ısırSFY köpekYHE döv-GZ
Kiho __________kediyi isiran köpeğ-i
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C2
AÖ FÖ
Kiho-ka
Kiho AÖ F
					
C1 AÖ döv-dü
			
köpek-i

ttayli-essta

kay-lul i

AÖ FÖ

A AÖ F
(b)i koyangi-lul mu-n
kedi-yi ısır-an

Şimdi de nesne taşınımı neticesinde sıfat-fiilli yapının nasıl gerçekleştiğini
aşağıdaki ağaç modeli ile gösterelim.
Nesne Sıfat Fiilli Yapı-Nesne Boşluklayan Yapı
[C1 Yenghi -ka kongwen -eyse chum -ul chu-essta] (Kurallı basit cümle)
YengiYAL parkBHE dansYHE dansetGZ
Yenghi parkata (dansı) dans etti.

[AÖ[C1Yenghi -ka __(b)i__chum – ul chu-n ]kongwen](nesne taşınım kuralı)
YenhiYAL _______dansYHE dansetSFY park
Yenghi’nin________ dans dansettiği park
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C2
AÖ FÖ
Ø
AÖ F
					
C1 AÖ
		
kongwen i

Ø

park
AÖ FÖ
A AÖ F
Yenghi -ka (b)i chu-n
Yenghi-nin danset-tiği

Macarca Sıfat-fiilli Yapıların Tipolojisi
Macarcada çekimli fiiller ó/ő and t/tt eklerini alarak isimleşir ve sıfat-fiile
dönüşürler. Kazakça. Türkçe, Japonca ve Korecede olduğu gibi Macarcada da
özne veya nesne taşınarak sıfat-fiile dönüşen fiilin sağına yerleşir. Benzerliği
görmek için aşağıdaki örneklere bakabiliriz.

[AÖ[C1az __(b)i__ énekl- ő] anya].43
BEL _____ şakıSFY anne
_____ mırıldanan anne

[AÖ[C1az _(b)i_ elhangz -ó ] dal]
BEL ____ söylenSFY şarkı
43

Bu örnek Kiss’den alıntılanmıştır, p. 228. Bkz.: Kiss, Katalin (2002), The Syntax of Hungarian,
Cambridge University Press: Cambridge UK.
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Söylenen şarkı
Bu cümle aşağıdaki gibi birleştirilir.

[AÖ[C1 (b)i a dal-t énekl -ő] anya] (Özne taşınım kuralı)
____BEL şarkıYHE söyleSFY anne
____ Şarkı söyleyen anne
Şimdi de aşağıdaki basit kurallı yapıdan sıfat-fiilli bileşik cümlenin nasıl orya
çıktığına bir bakalım.
[C1 a ember level-et ír-ett ] (basit kurallı cümle)
BEL kimse mektupYHE yaz-GZ
(O) kiş i mektubu yazdı.

[AÖ[C1 a ___(b) i___ level –ett ír- ó] ember] (özne taşınım kuralı)
BEL _______ mektupYHE yazSFY kişi
_______mektup yazan kişi
Benzer şekilde aşağıdaki basit kurallı cümleden, özne taşınımı yolu ile sıfatfiilli yapı elde edilir.
[C1 A fíú újra kíabál- ás-t elkezd-t-e]44 (basit kurallı yapı)
BEL çocuk tekrar bağırYHE başlaGZ
Çocuk tekarar bağırmaya başladı.

[ AÖ[C1__ (b)i__újra kíbál- ás-t elkezd- ő ] fíú] (Özne taşınım kuralı)
____ Tekarar bağırYHE başlaSFY çocuk
____ Tekrar bağırmaya başlayan çocuk
Bir başka örnek ise aşağıdaki gibi şekillenir. Derin yapıda iki ayrı basit kurallı
cümleden sıfat-fiilli bireşik cümle aşağıdaki gibi ortaya çıkar.
[C1 A gyerek-ek szobá –ban ül-ött]45 (basit kurallı cümle-alt cümle)
44

Tibor Laczko (2002), “Control and Complex Event Nominals in Hungarian” Prooceedings of
the LFG conference, Athens, CSLI, (ed) M. Butt, T.H.King. s. 68.

45

Beáta Megyesi, “The Hungarian Language,A Short Descriptive Grammar”, basılmamış makle, s.
8, http://stp.ling.uu.se/~bea/hungarian.pdf.
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BEL çocukÇOK oda BUL oturGZ
Çocuklar Odada Oturuyorlar.
[C1A gyerek-ek játsza-nak] (basit kurallı cümle-üst cümle)
BEL çocukÇOK oynŞZ-ÇOK
Çocuklar oynuyorlar.

[C2[AÖ[C1A__(b)i_szobá –ban ül-ő] gyerek–ek]játsza-nak](Özne taşınım
kuralı)
BEL____ roomBUL oturSFYçocukÇOK oynuŞZ-ÇOK
________Odada oturan çocuklar oynuyorlar.
Şimdi başka bir örnekle özne taşınımı neticesinde ortaya çıkan özne sıfat-fiilli
yapıya ağaç modeli ile bir bakalım.
Özne-Sfat Fiilli Yapı Ağaç Modeli
[C 1a fíú láng -on mosolyg-ott ] (basit kurallı yapı)
BELÇocuk kızYÖN gülümseGZ
Çocuk kıza gülümsedi.

[AÖ[C1 a _(b)i____ láng -on mosolyg-ó] fíú]		
BEL ____ kızYÖN Gülümse-SFY Çocuk
____ Kıza gülümseyen çocuk
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Şimdi de nesne taşınımı neticesinde ortay çıkan nesne sıfat-fiilli yapıya ağaç
modeli ışığında bir bakalım.
Nesne Sıfat-Fiilli Yapı Ağaç Modeli
[C1Peter a sarga könyv-et olvas-sa] (basit yapılı kuralı cümle)
Peter BEL sarı kitapYHE okuŞZ
Peter Bir Sari Kitap Okuyor.

[AÖ[C1 Peter(-nak) (b)i olvas-ott ] a sarga könyv-ett] (Nesne taşınım
kuralı)
Peter (-İLG) _____ okuSFY DEF sarı kitapYHE
Peter’in _______ okuduğu sarı bir kitap
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C2
AÖ FÖ
Ø
AÖ F
						
C1 AÖ
			 könyv-ett i
kitap
AÖ FÖ

Ø

A AÖ F
		

Peter(-nak) (b)i olvas-ott
Peter-(-in) oku-duk-u

SONUÇ
Yukarıdaki örneklerden de izlendiği üsere Türk, Japon, Kore ve Macar
Sıfat-fiilli Yapı Tipolojileri eş değer özellikler göstermektedir. Şimdiye kadar
söylediklerimizi toparlarsak şöyle bir sonuç çıkmaktadır. İnceldiğimiz bu dört
dil de yüklemi sonda olan dillerdir. Bu dört dil de fiili isimleştirme bakımından
benzerlikler arzetmekte ve sondan eklemeli diller olarak dünya dilleri arasındaki
yerlerini almaktadırlar. Tamlayan ve tamlanan açısından baktığımızda bu dört dil
de aynı yapıya sahiptir. Yani dördü de önce tamlayanı sonra tamlananı yerleştirerek
ad öbeği yapmada benzerlikler göstermektedirler. Sıfat-fiilli yapılar da bir bakıma
tamlama öbeği oluşturdukları için önce tamlayan (sıfat-fiilli cümlecik) ve sonra
tamlanan (başad) gelmektedir. Bu yönü ile bu dört dil de sola dallanan diller
olarak diğer diller arasında yer almaktadır. Benzer şekilde bu dört dil de öğe
taşınımı yapmaya müsait olan ve taşınımı sağa doğru (cümlenin sonuna doğru)
yapan dillerdir. Taşınım ve dönüşüm sözkonusu olduğu için taşınma neticesinde,
bu dört dilde de boşluk kuramı işlemekte ve taşınan ad öbeği tarafından bırakılan
boşluk ile bizzat taşınan öğenin kendisi arasında bir zincir (bağ) oluşmaktadır.
Bu bağ sayesinde biz boşluk ile başadın aynı varlığı karşıladığını ve taşınımın
mutlak olduğunu anlarız. Taşınım, bu dört dilde de ad öbeğinin taşınımı şeklinde
gerçekleşmekte ve bu taşınım derin yapıda yan cümle olan, yüzey yapıda sıfat-fiilli
cümleciğe dönüşen, sıfat-fiilli yapının dışına doğru gerçekleşmektedir. Sıfat-fiilli
yapının dışına gerçekleşen taşınım nedeniyle, yan cümlenin sıfatlaşan yüklemi,
yönetici özelliğini başadın üzerinden kaldırmakta, sıfat-fiilin yönetemediği başad
ise üst cümlenin yüklemi tarafından yönetilmektedir. Ancak üst fiilin yönetimi
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sadece başadın üzerinde kalmamakta, bütün sıfat-fiilli yapıyı etkilemektedir.
Üst fiil, baş adın nazarında bütün sıfat-fiilli alt cümleye hal eki ve diğer isim
çekim eklerin yüklemektedir. Bununla birlikte yan cümlede yüklem iken yüzey
yapıda sıfat-fiile dönüşen isimleşmiş kelime (sıfat-fiil), kısmen de olsa kendi
yönetimi altında bulunan diğer üyelere yön vermektedir. Bu nedenle taşınan ad
öbeği tarafından bırakılan boşluk kısmen de olsa sıfat-fiil tarafından yönetilmeye
devam eder.
Şimdi yukarıda köşeli parantez ve ağaç modeli ile izah etmeye çalıştığımız
dört dildeki bu ortak tipolojinin ortak bir ağaç modelinde nasıl tek bir modele
dönüştüğüne bir bakalım. Aşağıya çizeceğimiz ağaç modelli sıfat-fiilli tipoloji
değişmez bir şekilde bu dört dil içinde kalıp olarak kullanılabilir. Bu yadsınamaz
ve göz ardı edilemez gerçeklik de gösterir ki, bu dört dil bir şekilde ortak
kaynaktan gelmektedir.
Yan cümlenin (alt cümle) öznesinin taşınması ve başad olması ile ortaya
çıkan Özne Sıfat-fiilli Yapı Modeli
C2 (ÜST CÜMLE)
AÖ FÖ
(ÜST ÖZNE)
					 AÖ F
				
(ÜST NESNE)
EM)
(ALT CÜMLE ) C1 AÖ i
(BAŞ AD)

(ÜST YÜKL-

AÖ FÖ
(ALT ÖZNE)
A

AÖ F

(b)i (ALT NESNE) (ALT YÜKLEM)
					
SIFAT FİİL
Yan cümlenin (alt cümle) NESNESİNİN taşınması ve BAŞAD olması ile
ortaya çıkan NESNE SIFAT FİİLLİ YAPI MODELİ
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C2 (ÜST CÜMLE)
AÖ FÖ

(ÜST ÖZNE)
					AÖ F

				

(ÜST NESNE) (ÜST YÜKLEM)
							 		
				
(ALT CÜMLE ) C1 AÖi
(BAŞ AD)

AÖ FÖ
		

A

AÖ F

(ALT ÖZNE) (b)i (ALT YÜKLEM)
					
SIFAT FİİL
Görüldüğü gibi dil ailelerinin tespitinde ve genetik akrabalık ilişkisini ispatta
bu şaşırtıcı benzerlik, yapısal olması bakımından, fonetik ve morfolojik kanıtların
yanında mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
KISALTMALAR:
ÖYT (özne yüklem tümleç)
ÖTY (özne tümleç yüklem)
b ( boşluk)
i (indeks=iz)
AÖ (ad öbeği)
F (fiil)
FÖ (fiil öbeği)
C (cümle)
BEL (belirteç= artikel)
GZ (geniş zaman)
ŞZ (şimdiki zaman)
GGZ (görülen geçmiş zaman)
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BUL (bulunma hâl eki)
YHE (yükleme hâl eki)
TAL (yalın hâl eki)
SFY (sıfat fiil yapan ek)
SFE (sıfat fiil eki)
EkF (ek fiil)
3 ŞT (3. tekil şahıs)
İLG (ilgi hâl eki)
İYE (iyelik).
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DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN YERLİ VE YABANCI ÇOCUK
EDEBİYATI ÜRÜNLERİ
KARATAY, Halit*
TÜRKİYE/ TУРЦИЯ
ÖZET
Bireylerin sosyalleşme sürecinde toplumsal değerlerin aktarımı için genellikle
sözlü veya yazılı öyküleyici metinlerden yaralanılır. Çocukluk döneminde
öyküleyici eserlere olan ilgi diğer edebi ürünlere göre daha fazladır. Okul öncesi
dönemde çocuğun eğitilmesinde dinleme becerisinden yararlanılarak hoşlarına
giden öyküler anlatılır. Okul dönemi öğrenmeleri ise büyük ölçüde okumaya
dayanır. Bu dönemlerde çocukta olumlu davranış ve tutum geliştirme çalışmaları
okul öncesi dinleme alışkanlığında olduğu gibi okul döneminde de daha çok
öyküleyici metinlerle devam eder. Bu çalışmada temel eğitim çağındaki çocukların
ilgi alanına giren ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okunması tavsiye edilen
öyküleyici yerli ve yabancı 10’ar adet eserdeki “Adalet, Aile Birliği, Bağımsızlık,
Barış, Bilimsellik, Çalışkanlık, Dayanışma, Dini Değerler, Duyarlılık, Dürüstlük,
Estetik, Hoşgörü, Misafirperverlik, Özgürlük, Sağlıklı Olma, Saygı, Sevgi,
Sorumluluk, Temizlik, Vatanseverlik, Yardımseverlik” değerlerinin işlenme
sıklığı incelenmiştir. Çalışma, betimsel alan araştırmasıdır. Elde edilen veriler
nicelik açısından SPSS 11. 5 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin
betimlenmesinde frekans (F) ve yüzde (%) terimleri kullanılmıştır. Hem yerli
hem de yabancı eserlerde dini değerler daha çok işlenmektedir. Diğer değerlerin
işlenme sıklıkları arasında oransal bir eşitlik yoktur. Değer aktarımı eserlerde
tesadüfî olmakla beraber eserlerde özellikle dinî içerikli değerler ön plana
çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, değer, değer aktarımı, öyküleyici
metin.
ABSTRACT
The Works of Indigeous and Foreign Children Literature in Terms of
Transfer of Value
In individual’s process of socialization for social transfers of value, it is
generally benefited from the oral or written narrative texts. Concern for the
narrative works in childhood period is more than other literary works. During
the pre-school period, stories are told, which they enjoy, by taking advantage
*

Dr., Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. e-posta:
halitkaratay@gazi.edu.tr
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of their listening ability. As for their learning in school period rely largely on
reading. In these periods, the work of improving positive behavioral and
attitude for children continues with narrative texts as in the pre-school listening
habit. In this study,10 item values of narrative works’ ‘‘Justice, family union,
independence, peace, being scientific, diligence, cooperation, religious values,
sensibility, honesty, aesthetic, tolerance, hospitality, freedom, being healthy,
respect, affection, responsibility, cleanliness, patriotism, benevolence’’ frequency
of being worked are investigated which are in the province of elementary level
students and recommended by ministry of education. The study is descriptive
area investigation. Quantitative data were transferred to index cards and later
analyzed by using SPSS 11.5 programme. For describing data, frequency (F)
and percent (%) terms were used in the study. In indigenous and foreign works
religious values are accommodated more than others. The process shows that no
national equality exists among the frequency of other values. In works transfers
of value is accompanied by casually, in works especially values about religion
come into prominence.
Key Words: Children literature, value, transfers of value, narrative text.
GİRİŞ
Öykü anlatma geleneği bütün dünya kültürlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu
geleneğin “antik çağ insanlarının birbirlerini eğlendirmek, hoş vakit geçirmek,
gençlere hayat tecrübelerini, dini ve kültürel mirasını aktarmak amacıyla
oluştuğunu, böylelikle de edebiyatın ortaya çıktığını söylemek mümkündür”
(Russell, 2004: 3). Başlangıçta çocuk edebiyatı veya yetişkinler edebiyatı diye
bir ayırım yoktu. Çocuklar, aileleri ile aynı öyküleri dinler ve onlardan zevk
alırlardı (Russell, 2004: 3-23).
Konuyla ilgili kaynaklar, çocuk edebiyatı kavramının 20. yüzyılın ilk
çeyreğinde ortaya çıktığını bildirir. Bu kavram, hedef kitle olarak doğrudan
çocuğu ele alan bir duyarlık ve çocukların düzeyine uygun anlatım biçimi ile
onlara seslenen anlamında kullanılır. Çocuk Edebiyatı, denildiğinde hedef
kitlesi belli bir edebiyat olarak anlaşılmalıdır. Bu edebiyat, yetişkin olmayan ve
eğitilmesi gereken toplumun genç bireylerinin düşünce dünyasına seslenebilecek
sözlü, yazılı ve görsel ürünlerden meydana gelir. Çocuk, kendisi için yaratılmış
eserlerde, yaşadığı ortamın bir benzerini bulur. Yazılan veya anlatılanla
yaşadıkları arasında bağlantı kurma ve karşılaştırmalar yapma fırsatını yakalar.
Kısacası gelişme çağındaki çocukların anlama düzeyine, duygu, hayal ve düşünce
dünyasına seslenebilen ürünlerin hepsine çocuk edebiyatı denilebilir.
Çocuk Edebiyatı, çocuğa eğlenceli zamanlar geçirmeyi sağlamanın yanında
eğitici yönüyle de öne çıkar. Doğrudan doğruya çocuğu eğitmek amacıyla
oluşturulmasa da, çocukta olumlu etki ve izlenimler bırakmayı amaçlar. Çocuğun
kendini tanımaya, dış dünyada yaşananları algılama ve duruma göre davranış
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sergileyebilme yetisini kazanmaya, çocukta olumlu gelişme ve değişmelere
olanak sağlar. İyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, güçlü ve zayıfın bir arada
bulunduğu ve bu zıtlıkların kıyasıya yarıştığı öyküleyici çocuk edebiyatı ürünleri,
çocuğa gerçekçi bir dünya fotoğrafı çizer. Okul öncesi dönemde bu eserler,
çocuğun dinleme-anlama, konuşma-anlatma becerilerini pekiştirmenin yanında,
çevresinde olup biten olayları algılaması ve kendini ifade etmesi için sözcük
dağarcığını geliştirir. Programlı kültürleme süreci olan okul çağında çocuk,
öyküleyici eserler aracılıyla kitaba sevgiyle bakmayı ve ona yaklaşmayı öğrenir,
okuma-anlama zevk ve alışkanlığını edinir (Karatay, 2007: 472). Çocuk edebiyatı
ürünleri, bir yandan çocuğun dil becerilerini geliştirirken bir yandan çocukta,
millî ve evrensel kültür değerlerine ilişkin bir bilincin uyanmasını ve bir tutumun
gelişmesini sağlar. Aktarma, iletişim sürecinin temel unsuru olan dil, ait olduğu
milletin kültürel değerleri olan millî kimliğin özelliğini taşır. Dil, bireylere ve/
veya nesillere millî kültürü aktarır; geçmiş, gelecek ve bugün arasında köprü
görevi görür. Millet, devlet ve kültür üçlemesinin ayakta kalmasını, yaşamasını
sağlar. Bireyin kültürlenme süreci tamamen dile dayanmaktadır. (Özbay, 2002:
118). Her millet, toplum, gelecek nesillerine kendi değerlerini devretmekte,
eğitim yoluyla aşılamaya çalışmaktadır.
“Değer” Kavramı ve Aktarımı
Sosyal bilimcilerin ilgi alanına giren “değer” kavramı, iktisattan felsefeye,
felsefeden sosyolojiye, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok disiplinin konu
alanına girdiğinden bu kavrama ilişkin çeşitli tanımlar yapılmıştır. Değer
kavramı, iktisattan etiğe geçmiş bir terim olarak (Kuçuradi, 2003:38) kabul edilir.
Başlangıçta iktisadın terimi olan değer, “insan emeğinin ürünü olan nesneler
ve parayla ilgili” (Özgen, 2005: 6) olarak bilinse de daha sonra felsefenin
alanlarından biri olan “etik”in terimi olmuştur.
“Değer” kavramı, felsefe tarihinde öznelci ve nesnelci açılardan çok değişik
şekillerde ele alınmıştır. Öznelci yaklaşıma göre yapılan tanımlarda birey
açısından değer, toplum açısından değer olarak iki grupta toplanabilir. Nesnelci
yaklaşıma göre tanım yapanlar değerlerin bir gerçekliklerinin olduğunu kabul
ederler (Özlem, 2002: 283-284). Felsefede değerlerle birlikte anılan iki kavram
vardır: erdem ve iyi. İyi, birçok filozofa (Platon, Aristotales, Kant, M. Scheler,
N. Hartman) göre baş değer, bazılarına göre ise “iyi” bir değer yargısı yüklemi
olarak kullanılmaktadır (Tepe, 2002: 348). İyi, belli özellikler taşıyan bir yaşam
tarzının, istemenin, aktların, niyetlerin, yönelimlerin, davranışların ve kişilerin
niteliğidir (Kuçuradi, 2003: 91). G. E. Moore gibi ahlak felsefecilerine göre “iyi”
kendinden başka bir şeyle tanımlanamaz, sadece sezgi ile kavranabilir. Erdem ise,
bir değerin gerçekleştirilmesinde öznenin belirli tarzda eylemlerde bulunabilme
kapasitesi, yetisi, yeterliliği (Özlem, 2002: 309) olarak tanımlanır. Kısacası, ahlak
felsefesi ile uğraşan filozoflar, “iyi” ve onun zıddı olan “kötü”nün ne anlama
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geldiğini araştırmakta, hüsnü kabul gören insan davranışlarını da erdem olarak
kabul etmekle de onlara bir değer atfetmektedir.
Psikolojik yaklaşımlarda ise değer, insan davranışlarında oynadığı rol
açısından ele alınır ve tutumla bir arada kullanılır. Çünkü değer, insanın özellikle
ahlaki davranışlar konusunda insanları, insanlara ait nitelikleri, istek ve niyetleri,
davranışları değerlendirirken başvurduğu ölçüttür. Bundan dolayı bazı sosyal
psikologlar tutum ve değer sözcüklerini birbirinin yerine kullanırlar. Smith,
Rosenberg, Bruner, White gibi psikologlar, değerleri daha geniş, daha genel
ve hiyerarşik olarak daha fazla önem taşıyan tutumlar olarak kabul ederler. Bu
görüşü savunanlar, bir kimsenin değer hiyerarşisini ve kendi değerleriyle belli
bir durum arasındaki işlevsel ilişkiyi nasıl algıladığı bilinirse, o kimsenin benzer
durumlar karşısındaki tutumunun da tahmin edilebileceğini (Kâğıtçıbaşı, 1981:
21) iddia etmişlerdir. İnsanın bazı durumlar karşısındaki tutumunun bilinmesi
benzer durumlarda sergileyebileceği davranışların tahmin edilmesi, insanı ve
dolayısı ile kitlelerin yönetimi ve denetimini ele geçirdiği bilinen bir gerçektir.
Değer, belirli bir durumu bir diğerine tercih etme eğilimi olarak da
tanımlanabilir. Değerler, davranışlara kaynaklık eden ve onları yargılamaya
yarayan anlayışlardır. Değerler ayrıca, bireylerin neyi önemli gördüklerini
tanımlayarak istekleri, tercihleri, arzu edilen ve edilmeyen durumları gösterir
(Erdem, 2003: 56). Perry, General Theory of Value (1926) ve Realms of
Value (1954) adlı eserlerinde değerleri, insanların ilgileri ve ilgilendikler
nesneleri, ilgilerin cinsi, miktarı ve yoğunluğu çerçevesinde açıklanabileceğini
söylemektedir (Özensel, 2003: 227). Bu tanımda değerlerin kişiden kişiye,
ortamdan ortama değişebileceği üzerine vurgu yapılmaktadır. Değerler, toplumun
sahip olduğu kültür içinde kalıplaşmış ölçütlerdir. Bu yönüyle değer kavramı
sosyoloji, sosyal antropolojinin de ilgi araştırma, çalışma alanın konusudur.
Çünkü toplumun bireyleri içinde yaşadıkları çevrenin değer ölçütlerine göre
hareket ederler, ancak bu ölçütlere uyma zorunluluğu her durum ve zamanda
kesin sınırlarla çizilmez. Sosyal öğrenme boyutunun yanında değer konusu,
programlı eğitim ile ilgili olması eğitim bilimcilerinin de önemli ilgi alanlarından
biri olmasını sağlamıştır. Sosyal öğrenme teorisi kuramcılarına göre değerler,
ödül-ceza ve model alma yoluyla edinilen sosyal bir öğrenmedir. Her bireyin
toplum içinde bir konumu (kız, erkek, memur, tüccar, evli, dul, genç, vs.) ve
bu konum için toplumun uygun gördüğü rolleri vardır (Güngör, 2000: 70). Belli
değerlere sahip olan bir kişinin öncelik, önem bakımından değer sıralaması her
bir değere olan doyumu ile yakından ilgilidir. Her bireyin değerlere doyumu aynı
değildir. Bir kimsenin değerler sıralamasının en üst basamağında olan değer, onun
temel değeri olarak görülebilir. Varlığı mümkün olan bütün değerler bir kimseye
verilse ve onların bir sıralaması yaptırılsa, o kimsenin en yukarıya koyduğu
değer, kişinin her şeyden daha fazla kıymet atfettiği değer yer alır (Güngör,
2000: 42). Yapılan bu tanımlardan anlaşıldığı üzere değer, herhangi bir davranış,
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durum, olay ve olgunun insanlar arasında arzu edilebilir veya edilemez olduğu
hakkındaki inanç, düşünce ve genel-geçer yargı ve tutum olarak tanımlanabilir.
Her millet, bireylerinin kültürleme sürecinde kendi değerlerinin edinmesini,
kendi değerlerini benimsedikten sonra evrensel değerlere ulaşmasını bekler.
Değerler mutlak değişmez değildir ve hiçbir zaman durağan olmamıştır.
Zamanla toplumda meydana gelebilecek değişiklikler kurumları değiştirdiği gibi
değere bağlılığı da (Akarsu, 2006: 26) da değiştirecektir. Toplum kabullerindeki
değişmeler, toplumun her katmanında aynı etkiyi yaratmamaktadır. Bu durum,
toplumun değişik katmanlarında değer farklılıklarına neden olabilmektedir. Bu
farklılaşmanın sonucunda ise “kültür çatışmaları” ortaya çıkmaktadır. Değerlerin
arkasında toplumun desteği oldukça bireyler arasında kuvvetle yer eder, fakat bu
değerler arkasındaki destek zayıflanınca, değişmeye ve yozlaşmaya yüz tutar. Daha
önceleri yetim ve kimsesizlerin güvencesi, herkesin bir miktar hakkının olduğu
kabul edilen kamu malını koruma değeri, son zamanlarda toplum bireylerinin çoğu
arasında anlam, kıymet, değer değişmesine uğrayınca, bunun haksızca edinilmesi
veya kullanılması hoşgörü hatta takdir edilen bir davranış gibi karşılanmasına yol
açtığı bilinen ve yaşanan toplumsal gerçeklerdendir. Toplumsal yapıyı oluşturan
ekonomi, siyaset, aile, hukuk, eğitim, din gibi temel kurumların hepsinin kendine
ait değerleri vardır. Ancak bu kurumların işleyişini nasıl birbirinden bağımsız
düşünemiyorsak, değerleri de birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir
(Özensel, 2003: 228). Ekonomi, siyaset, aile, hukuk, eğitim, din alanında oluşan
değişmeler, bireylerin kişilik yapılarının da değişmesine neden olmaktadır.
Değerlerdeki köklü değişiklikler toplumsal özelliklerin değişmesine kadar yol
açmaktadır. Değerler, kişilerin bilişsel kurgulamalarının başlıca unsurlarıdır.
Değerler arasında üst düzeyde bir ahengin oluşumu, kişinin çevreye uyumunun
zorunlu şartlarından biridir ve bundan dolayı bireylerin toplumsal uyumları ve
davranışları arasında bir tutarlılık söz konusu olabilmektedir (Özensel, 2003:
228). Her millet, gelecek nesillerinin iyi yetişmesi için emek harcar. Bireylerin
toplumun beklentileri doğrultusunda yetiştirilmesi, kendisi ile barışık, ailesi ve
yaşadığı çevre ile uyumlu sosyal ve konumlarının gerektirdiği rolleri üstlenmesi
için değer aktarımı, okul öncesi dönemden sonra örgün eğitim kurumlarında
devam etmektedir. Toplumun beklentilerine ait bu hedefleri gerçekleştirmekse
kolay değildir. Çünkü değerler, özellikle de günümüzde, hızlı ve sürekli bir
değişim içindedir.
Okullar, örgün eğitimin planlı ve programlı yapıldığı ortamlar olduğu için
değer aktarımının da en etkili yapıldığı alanlar olarak kabul edilir. Çocuğun
yaşadığı yakın çevre ve aile ortamından sonra değer aktarımında, okullardaki
öğretim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlere büyük görevler
düşmektedir. Öğretmeler, davranışları ile değer öğretiminde öğrencilere model
olurlar. Öğretmenin dersine zamanında ve hazırlıklı gelmesi (sorumluluk), kılık
kıyafetine özen göstermesi (temizlik), verdiği sözü yerine getirmesi (dürüstlük),
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öğrencilerde sorumluluk, temizlik, dürüstlük gibi değerlerin var olmasını
sağlayacaktır (Şen, 2007). Diğer taraftan öğretmenler derslerinde yaptıkları
etkinlilerde, önerdiği okuma kitapları aracılığıyla da öğrencilere kazandırılmak
istenen değerleri aktarılabilir. Ancak bunun yerine getirilmesi nitelikli eserlerin
varlığına bağlıdır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlatılan öğretim
programlarında her derste öğrencilere kazandırılacak değerler:, (Adalet, aile
birliği, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, dini değerler,
duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, özgürlük, sağlıklı olma,
saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik) gerekçe ve
açıklamalarıyla belirtilmiştir. Bu konunun pekiştirilmesini sağlamak, öğrenciler
arasında okuma zevki ve ortak değer anlayışı geliştirmek amacıyla Millî Eğitim
Bakanlığı, 2005 yılında ilköğretim 5-8. sınıfları için “100 Temel Eser” adı
altında bir okuma kitabı listesi oluşturarak bazı eserlerin öğretmenler tarafından
çocuklara okutulmasını tavsiye etmiştir.
Amaç
Bireylerin sosyalleştirilmesi, eğitilmesi sürecinde hem okul öncesi dönemde
hem de okul döneminde sözlü veya yazılı öyküleyici metinlerin yaygın olarak
kullanıldığı bilinir. Okul öncesi dönemde çocuğun eğitilmesinde dinleme
becerisinden yaralanılarak hoşlarına giden öyküler anlatılır. Okul dönemi
öğrenmeleri ise büyük ölçüde okumaya dayanır ve çocukta olumlu davranış
ve tutum geliştirme çalışmaları okul öncesi dinleme alışkanlığından hareketle
daha çok öyküleyici metinlerle devam eder. Bu açıdan incelendiğinde sözlü
veya yazılı öyküleyici metinlerin eğitim sürecinde önemli bir yeri vardır. Millî
Eğitim Bakanlığı tarafından okunması ve/veya okutulması tavsiye edilen yerli
ve yabancı öyküleyici eserlerdeki değerlerin işlenme sıklığının bilinmesi,
öğrencileri okumaya yönlendirme, kültürleme sürecinde nitelikli eserlerle
tanıştırma açısından önemlidir.
Yöntem
Bu çalışmada temel eğitim çağındaki çocukların en çok ilgi alanına giren, Millî
Eğitim Bakanlığınca da okunması tavsiye edilmiş 100 temel eserden öyküleyici 10
yerli ve 10 yabancı eser örneklem olarak ele alınmıştır. Örnekleme giren eserlerde
“Adalet, Aile Birliği, Bağımsızlık, Barış, Bilimsellik, Çalışkanlık, Dayanışma,
Dini Değerler, Duyarlılık, Dürüstlük, Estetik, Hoşgörü, Misafirperverlik,
Özgürlük, Sağlıklı Olma, Saygı, Sevgi, Sorumluluk, Temizlik, Vatanseverlik,
Yardımseverlik” değerlerinin işlenme sıklığı incelenmiştir. Çalışma, betimsel
alan araştırmasıdır. Elde edilen veriler nicelik açısından SPSS 11. 5 programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Böylece yerli ve yabancı öyküleyici eserlerin
millî ve evrensel değerlere yer verme niceliği ortaya konarak edebî eserlerdeki
değerlerin işlenme niteliği kültürler arasılık açısından incelenmeye çalışılmıştır.
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Bulgular ve Yorum
Tablo 1: Öyküleyici Yerli ve Yabancı Çocuk Edebiyatı Eserlerinde
İşlenen Değerlerin Yüzde ve Frekansları
DEĞERLER

Yerli Eserler
F
%

Yabancı Eserler
F
%

F

Toplam

%

1. Adalet

3

0,8

6

3,8

9

1,7

2. Aile Birliği

10

2,6

3

1,9

13

2,4

3. Bağımsızlık

1

0,3

-

0

1

0,2

4. Barış

-

0

2

1,3

2

0,4

5. Bilimsellik

3

0,8

-

0

3

0,6

6. Çalışkanlık

15

3,9

10

6,4

25

4,6

7. Dayanışma

14

3,6

1

0,6

15

2,8

8. Dini Değerler

138

35,8

36

22,9

174

32,1

9. Duyarlılık

33

8,6

20

12,7

53

9,8

10. Dürüstlük

2

0,5

10

6,4

12

2,2

11.Estetik

9

2,3

6

3,8

15

2,8

12. Hoşgörü

4

1

4

2,5

8

1,5

13. Misafirperverlik

7

1,8

-

0

7

1,3

14. Özgürlük

2

0,5

1

0,6

3

0,6

15. Sağlıklı Olma

3

0,8

1

0,6

4

0,7

16. Saygı

34

8,8

4

2,5

38

7

17. Sevgi

55

14,3

14

8,9

69

12,7

18. Sorumluluk

19

4,9

10

6,4

29

5,4

19. Temizlik

-

0

2

1,3

2

0,4

20. Vatanseverlik

6

1,6

3

1,9

9

1,7

21. Yardımseverlik

27

7

24

15,3

51

9,4

100

542

100

Toplam

385 (% 71)

100

157 (% 29)

Tablo 1’de görüldüğü üzere öyküleyici yerli eserlerde sırasıyla en çok, “dini
değerler (138; % 35,8), sevgi (55; % 14,3), saygı (34; % 8,8), duyarlılık (% 8,6),
yardımseverlik (27; % 7) ve sorumluluk (19; % 4,9)” değerlerine yer verilmiştir.
Öyküleyici yabancı eserlerde ise sırasıyla en çok, “dinî değerler (36; % 22,9),
yardımseverlik (24; % 15,3), duyarlılık (20; % 12,7), sevgi (14; % 8,9), dürüstlük
(10; % 6,4), ve sorumluluk (10; % 6,4)” değerlerine yer verilmiştir. Öyküleyici
yerli eserlerde saygı değeri en çok işlenen ilk altı değer arasında yer alırken,
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yabancı eserlerde bu değer üzerinde fazlaca durulmadığı bunun yerine dürüstlük
değerine yer verilmiştir. Hem yerli hem de yabancı öyküleyici eserlerde değerlerin
işlenme sıklığı sıralaması farklı olmakla beraber eserlerde en çok sırasıyla “dinî
değerlere, sevgi, duyarlılık, yardımseverlik ve sorumluluk” değerlerine yer
verildiği belirlenmiştir. Ayrıca, yerli öyküleyici eserlerde “barış ve temizlik”;
öyküleyici yabancı eserlerde ise “bilimsellik ve misafirperverlik” değerlerinin
işlenmediği saptanmıştır. Değerlerin işlenme sıklığı, bakımından genel olarak
yerli eserler (385; % 71), yabancı eserlere (157; % 29)göre daha yoğundur.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Hem yerli hem de yabancı eserlerde dini değerler sıkça işlenmektedir. Diğer
değerlerin işlenme sıklıkları arasında ise oransal bir eşitlik bulunmamaktadır.
Değer aktarımı eserlerde tesadüfî olmakta, özellikle dini değerler ön plana
çıkmaktadır. Bu durum çocuğun dünya görüşü, değer sıralaması üzerinde nasıl
bir etkiye sahip olduğu ayrıca incelenmelidir. Yerli eserlerde “barış ve temizlik”;
yabancı eserlerde ise “bilimsellik ve misafirperverlik” değerlerinin yer almaması da
dikkat çekicidir. Yazarların eserlerinde bu değerlere yer vermeyişi acaba kültürler
arası farklılığı mı simgelemektedir? Eğer bu değerler doğu ve batı milletlerinin
gerçekten değer anlayışını yansıtıyor ve/veya gelecek nesillere bu değerler yeteri
kadar aktarılmıyorsa küreselleşen dünyanın gelecek zamanlarında, medeniyetler
arasında anlayış ve değer farklılığından kaynaklanan kültürler arası çatışmaların
habercisi olabilir. Çocuklara okutulması önerilen eserlerde hangi niteliklerin ön
planda olacağına ilişkin ölçütlerin konu alanı uzmanlarınca belirlenmesi gerekir.
Çocukların okuması için önerilen eserler değer aktarımı açısından hem toplumun
beklentilerini karşılamalı hem de gelecekte bireyi kendisi ve yaşadığı toplumla
barışık, başka kültürlerin farklılıklarına da hoşgörü ile bakmayı sağlar nitelikte
olan eserler arasından seçilmelidir.
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OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİNDE
HAREKE-HARF İLİŞKİSİ
KARTALLIOĞLU, Yavuz
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
Arap harfli Türkçe metinlerde doğru heceleme maksadıyla ve ünlüleri daha
iyi ifade edebilmek için hareke denilen birtakım işaretler kullanılmıştır. Hareke,
ünlünün düzlük-yuvarlaklık niteliğini kısmen ortaya koyarak metinlerin daha
doğru okunmasında araştırıcılara yol gösterir.
Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi metinlerinde hareke sistemi
ünlüleri karşılayan harflerle nitelik bakımından benzeşmektedir. Yani, hece
veya kelimede “vav” harfi varsa hareke “ötre”, “ye” harfi varsa hareke “esre”,
“elif (güzel he)” harfi varsa hareke “üstün” olur. Bazı Osmanlı Türkçesi
metinlerinde yer yer “ye” harfinin üzerinde “ötre”, “vav” harfinin altında “esre”
bulunmaktadır. Bu harekeleme sistemi yanlış yazılışlar olarak algılanmamalıdır.
Bu kullanımlarda harekeler kalıplaşmış imlanın aksine dildeki telaffuzları, yani
konuşmayı yansıtmaktadır. Yukarıda bahsedilen “ye” ile “ötre”nin, “vav” ile
“esre”nin tek ünlüyü karşılayacak şekilde kullanıldığı durumlarda harekeler esas
alınmalıdır. Çünkü, harekeler harflere göre daha az kalıplaşmıştır. Bu sistem aynı
zamanda gelişen dudak uyumu konusunda da yol gösterici bir özelliğe sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Türkçesi, harf, hareke, telaffuz.
ABSTRACT
The Relation of Vowel Points and Letters in the Texts of Ottoman
Turkish
In the Turkish texts in Arabic script some signs called vowel points were
used for correct spelling and better expression of vowels. Vowel points guide
the researchers to read the texts correctly by displaying rounded and unrounded
features of vowels partially.
In Old Anatolian Turkish and Ottoman Turkish texts vowel point system
resembles in terms of quality to the letters corresponding the vowels. That is, if
we have a letter of “vav” in a syllable or in a word then the vowel point is “ötre”,
if we have a letter of “ye” the vowel point is “esre”, if we have a letter of “elif”
the vowel point is “üstün”. In some Ottoman Turkish texts sometimes “ötre” can
be on the letter of “ye” and “esre” can be under the letter of “vav”. This usage
type of vowel point is perceived as an incorrect spelling. In such usages the vowel
points reflect the pronunciation-that is the speech- not the clichéd spelling. Vowel
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points must be taken into consideration when the above mentioned “ye” with
“ötre” and “vav” with “esre” are used to correspond only one vowel. Because
vowel points are less clichéd then letters. This system has also a guiding feature
in terms of developing labial harmony.
Key Words: Ottoman Turkish, letter, vowel point, pronunciation.
GİRİŞ
Arap harfli Türk alfabesi1 İslamiyet’le birlikte Türkler arasında 10. yüzyıldan
başlayarak 20. yüzyılın başına kadar kullanılmıştır. Bu alfabe, Türkçe için gerek
saha gerek zaman bakımından en önemli alfabe olma özelliğini taşımaktadır
(Ergin, 1998: 3). Arap harfli Türk alfabesi Fenike yazısına dayanan Arap
alfabesine bazı harflerin ilavesiyle2 oluşturulmuştur (Develi, 2000: 28). Fenike3
yazı sistemine dayanan İbranice4 ve Arapça gibi dillerin alfabeleri büyük oranda
ünsüz semboller içermektedir. İlk zamanlarda Süryani ve İbrani yazılarında
olduğu gibi Arapçada da ünlüler yazıda gösterilmiyordu (Faulmann, 2005: 97).
Arapçada ünlülere, ünsüzlere oranla daha az yer verilmesi, ayrı bir varlık olan her
ses için ayrı sembolleri bulunan alfabelere kıyasla bazı sakıncalar doğurmaktadır
(Tulum, 1991: 24).
Arapçanın med harfleri denen “elif, vav, ye” harfleri ve “güzel he” Türkçenin
zengin ünlü sistemini yazıya tam olarak yansıtmakta yetersiz kalmıştır. Arap
yazısında bu harflere ilave olarak doğru heceleme maksadıyla ünlüleri ifade
etmek için hareke denilen birtakım işaretler de kullanılmıştır (Tulum, 1991: 25).
Arapçadaki 28 harf, hareke denen işaretler vasıtası ile seslendirilir (Maksudoğlu,
2001: 24). Bu işaretler, Kur’an’ın Arap olmayanlar tarafından doğru okunmasını
sağlamak için icat edilmiş (Develi, 2000: 26), çocuk kitapları (Deny, 1941: 27)
ve öğretici eserlerde kullanılmıştır. Harekeler, Arapça ve Farsçada kısa ünlüleri
1

“Arap harfli Türk alfabesi” terimini ifade edecek şekilde şu terimler de kullanılmaktadır: Arap
harfleri (Eren, 1991: 3), Arap alfabesi (Eren, 1991: 3; Korkmaz, 1991: 14; Hacıeminoğlu,
1991:21); Arap asıllı eski alfabe (Tulum, 1991: 27); eski yazı (Ergin, 1998: 2).

2

Arap harfli Türk alfabesi Arap alfabesine bazı ünsüzlerin ilave edilmesiyle oluşturulmuştur. Bu
alfabeye yaygın olarak kullanılan ünlü işaretleri ilave edilmemiştir. Bu konuda bazı özel çabalar
vardır. Mesela, Şemseddin Sami “u, ü, o, ö” ünlülerini yazıda ayırt etmek için “vav” harfini
değişik dört şekilde yazıda kullanmıştır (Sami, 2001). Fakat bu durum genel kabul gören bir imla
sistemi olmamıştır.

3

Fenike alfabesi MÖ 1050’de ortaya çıkmıştır. Bu alfabede 20 ünsüz, 2 ünlü vardır (http://
tr.wikipedia.org/wiki/Fenike_Abecesi). Fenike yazısı bir hece yazısı olarak nitelendirilmektedir.
Yazıda yalnızca ünsüzler gösteriliyor, heceyi oluşturan öteki birim yani ünlüler gösterilmiyordu
(Erkman-Akerson, 2000: 25).

4

İlk zamanlar İbranice sadece ünsüzleri içeren bir dizge ile yazılırdı. İbranicenin sadece kitaplarda
kullanılan ölü bir dil olduğu zamanlarda metinleri karşılaştırıp inceleyerek kutsal metinlerin
özgünlüğünü korumaya çalışan Masoretler kelime yapısını değiştirmeyen, ünsüzlerin veya
üstüne nokta ve çizgiler ekledi (Faulmann, 2005: 80).
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göstermek için kullanılmıştır. Arap harfli Türkçe metinlerde harekeler5 ve ses
değerleri şunlardır: üstün (fetha) –Ó : /a/, /e/; esre (kesre) –Å : /ı/, /i/; ötre (zamme) –3
: /u/, /ü/, /o/, /ö/ (Timurtaş, 1997: 33). Ergin harekelerin kısa ünlü işareti olduğunu
fakat yazılan ünlülerin de üzerine konduğunu belirtir. Ergin’e göre hareke
ünsüzleri okutan, onları harekete getiren ünlü işaretlerdir (Ergin, 1998: 13).
Türkçenin Arap harfli alfabe ile yazıya geçirildiği Batı Türkçesinin Eski
Anadolu ve Osmanlı Türkçeleri dönemlerinde de harekeler kullanılmıştır. Hareke
kullanımı 16. yüzyıldan sonra giderek azalmıştır fakat 18-19. yüzyıllarda bile
harekeli metinlere rastlamak mümkündür. Belli bir dönemden sonra harekeler
hem yazım hızını düşürdüğü için hem de imla kalıplaştığı için kullanılmaz
olmuştur (Kartallıoğlu, 2005: 5). Eski Anadolu Türkçesi metinleri genellikle
harekeli metinlerdir, bu metinler üzerinde fonolojik ve morfofonolojik
araştırmalar yapmak genellikle harekesiz olan Osmanlı Türkçesi metinlerine
göre daha kolaydır. Harekeli metinler kalınlık-incelik uyumunu tespit etmeye
tam elverişli değildir fakat bu metinler üzerinde düzlük-yuvarlaklık uyumunun
gelişimi takip edilebilir. Bu metinlerde ünlüleri karşılayan harflerin yazılmadığı,
imlası kalıplaşmış olan kelimeler ve ekler vardır. Hareke sisteminin kullanıldığı
metinlerde hareke, ünlünün en azından düzlük-yuvarlaklık niteliğini büyük
oranda ortaya koyar, metinlerin daha doğru okunması konusunda araştırıcılara
yol gösterir.
Hareke, sadece harekeli metinlerde değil harekesiz metinlerde de dönemin ses
özelliklerini veya telaffuzunu gösterme bakımından kılavuzluk edici bir özelliğe
sahiptir. Mesela, Şeyyad Hamza’nın “Yusuf ve Zeliha” adlı eseri harekesiz bir
eserdir. Bu eserde Şeyyad Hamza veya bir başkası tarafından bazı kelimelerin
harekelendiği görülmektedir. Bu harekeleme işlemi de ünlülerin yazılmadığı
kalıplaşmış bir imla tarzında kelimedeki veya ekteki ünlüyü okuyucuya hissettirir
ve bunun sonucunda da o kelimenin doğru okunmasını sağlar. Bu eserde bazen
kelimenin tamamının harekelendiği görülür: Ú—3—Ó«uÚ*Ó² yalvarur, Ú»3uJÅ²œ diküp ÓöÅ½3uìÓ«
anuŋıla (Dilçin, 1946: 7, 81). Bazen de sadece ek harekelenmiştir: Úd3ìÅËU sevinür,
ÚÂ3œd²Ë virdüm, Ú„3bÓ¦—u½ görmedük (Dilçin, 1946: 23, 26, 81). Bu harekeleme işlemi
dönemin özelliklerini de göstermesi bakımından önemlidir.
İnceleme
Arap harfli Türkçe metinlerde hareke iki şekilde kullanılır: 1. Ünlüleri
de ifade eden med harfleri ve güzel he’nin üzerine konur. 2. Ünlü ifade etme
özelliği olmayan ancak harekelerle ünlü ifade edebilen harflerin üzerine konur.
Bu iki kullanım özelliği arasındaki fark birincilerin hareke olmadan da ünlüleri
karşılayabilmesidir. Birinci özellikte hem med harfleri hem güzel he hem de
harekeler birlikte ünlüyü belirler. İkinci özellikte harekeler ünsüzleri okutarak
5

Harekeler Türkçede “a, e, ı, i, u, ü, o, ö” olmak üzere 8 ünlüyü karşılarken, Arapçada “æ, u, i”
ünlülerini karşılar (Maksudoğlu, 2001: 24).
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tek başına ünlüyü belirler. Bu yüzden harekeli Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı
Türkçesi metinlerinde, hareke sistemi ünlüleri karşılayan harflerle nitelik
bakımından büyük oranda benzeşmektedir. Hece veya kelimede “vav” harfi
varsa hareke “ötre”, “ye” harfi varsa hareke “esre”, “elif (güzel he)” harfi varsa
hareke “üstün” olur. Bu durum, yani hareke-harf uyumu Arapçanın ve Arap harfli
harekeli Türkçe metinlerin de temel prensibidir:
1. vav+ötre: 3u23Ë« ucu, ÓˆbÚì3u23Ë« ucunda, Óëì3u23Ë« ucuna, 3u 3Ë« üçü, Óëì3u×Ú3Ë« üstüne, 3u¼3u²
yolu, 3u½3Ë« öŋü, Åvì3Ë“3u² yüzüni, sÅ²3u¼3uḳuluyın, ÚÊ3Ë“3u½ gözün.
2. ye+esre: v–Å« işi, ÚsÅ²ÅdÓ£ÚuÓ½ gevherisin, ÅvJÅ¼ÚdÅ birligi, ÅvMšÅ–Ó«dÅÔ tıraşını, Úp3MÅš×ÓJÚ*Å¦ milketi
nüŋ.
3. elif (güzel he)+üstün: ÓˆœÚËÓ« evde, ÓˆË¬ ava, ‚ÓU×Ó², Ú—3œÚËU� U�� bataḳlardur, Ú‚Ó«—3uÔ3Ë« oturaḳ,
‚Ó«d—u ḳorḳaraḳ (Kartallıoğlu, 2005).
Arapçada olduğu gibi, Türkçede de ünlüleri gösteren harflerle yine ünlüleri
karşılayan harekeler genellikle çatışmaz. Yani med harfleri ve güzel he; üstün,
esre ve ötre farklı ünlüleri karşılayacak tarzda tek karakterde bir araya gelmez.
Bu alışılagelmiş, belli kurallara bağlanmış hareke-harf sistemidir. Fakat bir
ünlüyü ifade edecek tarzda Åˆ , 3ˆ , ÓÈ , 3È , ËÅ« , ËÓ« gibi ünlü yapıları hareke-harf sisteminin
uyuşmadığı imla şekilleri olacaktır. Bu imla tarzı eğer Türkçe bir kelime veya
ekte söz konusu olursa bu bir yanlışlıktan ziyade müellifin/müstensihin o
metnin muhatabına bir uyarısı olarak görülmelidir. Bu tür bir imla tarzını iyi
yorumladan normalize etme yoluna gitmek belki de çok önemli bir fonolojik veya
morfofonolojik meselenin gözden kaçırılması anlamına da gelebilir. Nitekim bazı
Osmanlı Türkçesi metinlerinde harekeler, yukarıda bahsedilen hareke sisteminin
temel prensibine aykırı olarak kullanılmıştır. Yani bazı kelime veya eklerde “ye”
harfinin üzerine “ötre”, “vav” harfinin altına “esre” konmuştur. Bazı metinlerde
yer yer “ye” harfinin üzerine “esre” konduğu da olur. Bu noktada hemen “Bu
tür imla tarzında harfe göre mi, yoksa harekeye göre mi okuma yapılmalıdır?”,
“Acaba harekeler yanlışlıkla mı kondu?”, “Bu harekeleme tarzının bir amacı var
mıdır?” gibi sorular aklımıza gelmektedir. Bu sorulara cevap bulmak amacıyla
aşağıdaki örnekleri incelemek gerekecektir.
Teklik 3. şahıs iyelik ekinin ünlüsü harekeli Osmanlı Türkçesi metinlerinde
“ye+esre”6, “esre”7 bazen de “vav+ötre”8, “ötre”9 şeklinde yazılmıştır. Bu tür
örneklerde “ye+esre” ve “esre”li yazılışlar /ı/ veya /i/, “vav+ötre”li yazılışlar
6

ÅvUÓ1Ú#Ó« ashābı (Duman, 2000: 17b); Åv–Å« işi, Åvì3u½ güni (Develi, 1998: 51a, 49a).

7

ÅrÓEÚ Ó« a’zamı, ÅXÚÓbÚÓ« abdesti (Duman, 2000: 9b, 50a); ÚsÅ¾Ó£ÚcÓ¦ mezhebin, ÚsÅìÓULÚ–3œ düşmanın (Kartallıoğlu,
2005: 198).

8

Óëì3u×Ú3Ë« üstüne, 3u¼3u² yolu, 3u½3Ë« öŋü (Kartallıoğlu, 2005: 202).

9

ÅvšM3¼3ukulunı, ÅvM3 3Ë« üçüni (Duman, 2000: 5a, 47a); ëM3¼3u² yoluna, Åvì3“3u sözüni, ÅvM3¼3u½ külüni (Kartallıoğlu,
2005: 202).
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/u/ veya /ü/ şekinde okunur. Fakat aşağıdaki örneklerde olduğu gibi bazen harf
ile hareke uyuşmaz:
3 / +U: s3²—3u¾MÓ¹ tanbūrun DN10-5a/22, ÓëM3²—3uC3• huzūruna DN-15b/10, ÓëM3²“3u¦3Ë«
È
omuzuna DN-176b/18, ÅvM3²“3u² yüzüni DN-261a/12, s3š½3u½ göğsün DN-339b/30;
vM3²—3uì nūrunı RG11-58b/8
Yukarıdaki örneklerde tarafımdan “tanbūrun, huzūruna, omuzuna, yüzüni,
göğsün, nūrunı” şeklinde okunan kelimeler başka bir araştırıcı tarafından
dönemin ses özellikleri gereği harekeler görmezden gelinerek normalize etme
yoluna gidilerek “tanbūrın, huzūrına, omuzına, yüzini, göğsin, nūrını” şeklinde
de okunabilir.
Görülen geçmiş zaman 3. şahıslarının ünlüsü harekeli Osmanlı Türkçesi
metinlerinde “ye+esre”12, “esre”13 bazen de “vav+ötre”14 ile yazılmıştır. Bu
ekte de “ye” ile “ötre”nin aynı hecede kullanıldığı örnekler vardır.
3 œ / -DU: ÅvL3²b¼3Ë« vāki’ oldu mı (8) DN-133a/19, 3Èœ—3Ë« berk urdu (3) DN-201a/23,
È
3Èœ—3u½ gördü (2) DN-261a/25, 3Èœ—3uš3 u² buyurdu (26) DN-280a/30, 3Èœ—3bì3u½ göndürdü
DN-329a/18, 3Èœ—3u sürdü (4) DN-359b/9
dÓ*3²œ / (-dUlAr): dÓ*3²bÔ3uì3« unutdular DN-60b/25, dÓ*3²œ—3u½ gördüler DN-108b/1, d*3²œu
kodular (2) DN-108b/2, dÓ*3²œ—3uš3 buyurdular (2) DN-128b/24, dÓ*3²bì3Ëœ döndüler DN329a/19
Yukarıdaki örneklerde tarafımdan “vāki oldu mı, berk urdu, gördü, buyurdu,
göndürdü, sürdü...” şeklinde okunan kelimeler “vāki oldı mı, berk urdı, gördi,
buyurdı, göndürdi, sürdi...” şeklinde de yorumlanabilir.
Fiilden isim yapma eki harekeli Osmanlı Türkçesi metinlerinde “vav+ötre”15,
“ötre”16, “ye+esre”17 ve “esre”18 ile yazılmıştır. Bir örnekte bu kelime “ye”
üzerine “ötre” ile yazılmıştır:
10

Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî (DN): Altı Parmak Mehmed
(ö. 1623-24) tarafından telif edilen eser 1674 (H 1085) yılında harekeli nesihle istinsah edilmiştir.

11

Râfi’ü’l-Gubûş fi Fażâilü’l-Hubûş (RG): Ali b. Abdurrauf İl-Habeşî tarafından 1623 (H 1033)
yılında telif edilmiştir.

12

ÅÈbÓ¼Åœ diledi (Duman, 2000: 4a); ÅÈœÚ—3u¹ ṭurdı, ÅÈbÚÔ3u¹ ṭutdı (Kartallıoğlu, 2005: 150).

13

Åb×Å½ gitdi, ÅœÚ“ÓU² yazdı, ÅœÚ—3Ë« urdı (Kartallıoğlu, 2005: 150).

14

dÓ¼3ËœÚ—3ËbÚ¼ÓU ḳaldurdular, 3ËbÚ¼3Ë« oldu, 3ËœÚ—3uš3 buyurdu (Kartallıoğlu, 2005: 154, 159).

15

3u*#ÅÓ« aṣılu, 3ËdÚ²Ó« ayru (Kartalıoğlu, 2005: 675).

16

ÅÈœÚdÓ*3u3 ḳoḳulardı (Kartallıoğlu, 2005: 675).

17

ÅÈeÅš çizi (Kartallıoğlu, 2005: 676).

18

vÅ¹ÓU baṭısı (Kartallıoğlu, 2005: 676).
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3È / {-U}: Åvš3¼3Ë« ölüyi ŞV-14b/3
Bu kelime “öliyi” şeklinde de okunabilirdi. Fakat bu tür yazılışlarda harften
çok harekenin üstünlüğünü kabul etmek daha doğru bir yol olacaktır. Çünkü
yukarıdaki satırlarda da belirtildiği gibi Arapçada ve Osmanlıca gramerlerinde
“hareke” terimi “ünlü” karşılığında kullanılmaktadır (Timurtaş, 1997: 24). Harf
ile harekenin nitelik bakımından çatıştığı sınırlı sayıdaki örneklerde karşılaşılan
yazım tarzında “ünlü” demek olan “hareke”ye göre okuma yapılmalıdır. Çünkü
Osmanlı Türkçesi gramerleri harekeyi ünlü veya kısa ünlü işaretleri olarak
tanımlamaktadır. Bu harekeleme sistemi aynı zamanda gelişen dudak uyumuna,
dolayısıyla değişen telaffuza dair bir ipucudur. Bu kullanımlarda harekeler
kalıplaşmış imlanın aksine dildeki telaffuzları yansıtmaktadır.
Daha önce Duman da bu konuya çalışmalarında dikkat çekmiştir. Ona göre,
Evliya Çelebi “»Ë—Åu×½” kelimesinde “esre” işareti ile okuyuşu belirlemiştir
(Duman, 1995: 6). Burada Evliya Çelebi hem kalıplaşmış imlayı hem de
değişmiş olan telaffuzu vermektedir. Duman tarafından verilen şu örnekler
de harf-hareke çatışmasını gösteren örneklerdir: ... ÅË »UÔ tāb ı tüvān, Åu*š bili,
—b¼Åu½œ değildür (Duman, 1999a: 68). Türkçe yazma metinlerde bazı kelimelerde,
özellikle hareke kullanılanlarda görülen çeşitlilik araştırmacalar tarafından
çoğu zaman yanlışlık, daha iyimserleri tarafından ise bir gelişigüzellik olarak
değerlendirilmektedir. Gerçekten de müellif hattı yazmalarda ve kalıplaşmış
imlaya karşı dikkatsiz müstensihlerin elinden çıkmış nüshalarda araştırmacıları
şaşırtacak ölçüde farklılıklar bulunabilmektedir. Bu farklılıkları problem hâline
getiren aslında araştırmacının esere yaklaşımıdır. Diğer bir söyleyişle zorluk, eseri
daha önce edinilmiş bilgilerin kalıplarına sığdırmaya çalışmaktan kaynaklanıyor
denilebilir (Duman, 1999a: 67). Hem harfle hem harekeyle gösterilen seslerde ise
gelişmeli şekilleri göstermeleri hasebiyle harekelerin esas alınması akla yatkın
gözükmektedir (Duman, 1999a: 101).
Burada tespit edilen farklı yazılışlar yanında aynı eserde dönemin kalıplaşmış
imlası ile de yazılmış örnekler vardır: sÅ²“3u² yüzin DN-351a/1 - ÅvM3²“3u² yüzüni DN261a/12; ÅÈbì3uÁI ḳ ondı DN-329a/1-d*3²œuÁI ḳodular (2) DN-108b/2. Duman’a göre
birinci örnekler kalıplaşmış imlaya göre yazılmış örnekler, ikinciler ise gelişmeli
şekilleri gösteren örneklerdir. Belirlenmiş bir imlânın ve buna bağlı standartlaşmış
bir söyleyişin bulunmadığı bir ortamda ikili şekillerin hatta daha fazla farklı
şekillerin metinlerde yer alması çok daha tabiîdir ve bunların aynı metinlerde
kullanılabildiklerine ihtimal vermek gerekmektedir (Duman, 1999b: 57). İkinci
örneklerdeki imla tarzının ortaya çıkması için bunların mutlaka konuşmada
kullanılmış olması gerekir. Aslında hareke-harf çelişkisi sonucunda ortaya çıkan
örnekler zaten konuşma dilinde var olan, alışılagelmiş imlanın –bilerek veya
bilmeyerek– göz ardı edildiği konuşmanın yazıya dökülmüş örnekleridir.
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SONUÇ
Arap harfli metinlerde “ye” ile “ötre”nin, “vav” ile “esre”nin, “ye” ile
“esre”nin çatıştığı durumlarda harekeler esas alınmalıdır. Harekelerin bu şekilde
kullanılmasını yanlışlık olarak düşünmek imlanın gizlediği bazı şekillerin
farkedilememesi anlamına gelir. Ünlülerin yazımı konusunda bazen aynı
satırda bile farklılıklar bulunsa da harflere dayalı imla belli bir zamandan sonra
kalıplaşarak değişen şekilleri yansıtamaz bir hal almıştır. Osmanlı Türkçesi
metinlerinde hareke kullanımını azalmıştır fakat az sayıdaki harekeli metinde
harekelerin harfler kadar kalıplaşmadığı, telaffuzu ve değişen şekilleri harflere
göre daha iyi yansıttığı unutulmamalıdır.
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STYLISTIC DEVICES IN THE “KUTADGU BILIG” AND THE
ADEQUACY OF THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH
(ON THE MATERIAL OF ENGLISH TRANSLATION
MADE BY W. MAY)
KASIEVA, Aida
KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN/КЫРГЫЗСТАН
ABSTRACT
The XIth century was the “Gold epoch”, the epoch of surprising cultural
renaissance for Turkestan. The time gave us a lot of scholars of genius, immortal
poets, great architects, philosophers.
“Kutadgu Bilig” by Yusuf Balasagun (completed 1070 A. D.) is regarded to
be one of the first written literary monuments of the Turkic people.
Unfortunately, we know not so much about the author of the poem. However,
there are short data can be found in both of the forewords to the poem; the first of
which is written in prose and the second in verses.
Yusuf Balasagun was an outstanding poet, a highly-educated person, wise
connoisseur of the human soul, philosopher, scholar of encyclopedic knowledge.
He was a master of all nuances of Arabic and Persian poetries and the Turkic
folklore as well. Besides, he was an expert in astronomy, mathematics and
medicine.
According to literary genre “Kutadgu Bilig” is an epic work of ethic and
didactic character written with the purpose of showing the way to wisdom of
ruling, everyday relationship and life with all its moralistic features, “KB” can not
be regarded as a collection of bare ethic and didactic directions and admonitions.
This is a philosophic work analyzing the purport and importance of human life
and establishing duties and standards of human behaviour.
The poem reflects in an artistically transfigurated form the characters, events,
moral and ethic ideals connected with life, culture and ideology of the Turkic
settled state which still keeps in memory its nomadic prehistory. Of course,
in his instructive allegories Yusuf projects the ideal images of people into the
background consisting of real human beings, such as Kyuntogdy- elik [Rising
-Sun], that is the ruler who personifies Justice; Aitoldy [Full-Moon], that is a
vizier who personifies Happiness; Ogdyulmish [Praiseworthy], that is a son of
the vizier who personifies Wisdom. Odgurmish [Awakener], that is a relative of
the vizier who personifies Modesty.
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These four intransient and highly valuable essentials: Justice, Happiness,
Wisdom and Modesty are the fundamental factors of the poem.
Although the poem is written in ancient Turkic language that is not spoken
nowadays, it has been translated into many languages of the world. Hence,
translators face big problems connected with the text, its style, its lexical style
in particular. The problem requires special philological knowledge and high
linguistic sensibility, which can be achieved as a result of wide reading and the
level of his erudition.Pointing out the importance of translation of poetry, the
theorist and expert of literary translation V. Koptilov confirms: “A translator of
poetry should be sensible about the ties of the content and the form, he should
know the limit within which he is able to change the form, in order not to ruin the
whole content”. (10) (Translated by us)
On the other hand, highly – qualitative translation of the work is possible only
in case of absolute conformity of both contents, as of stylistic and the content of
the translated text.
Talking about the style of “Kutadgu Bilig” one can not mention about the
stylistic devices or tropes, because in the very question lots of problems are
noticed while translating metaphors and simile of KB.
The aim of the present article is to compare and see how adequate the
translation of the stylistic devices into English has been made.
Key Words: Yusuf Balasagun, Kutadgu Bilig.
--Cultural and historic situation in modern world is characterised by deep
tendency to the interaction of cultures of different nations, states and even
continents, which shows growth of the interest to literary heritage of different
nationalities.
The book under review is a translation of the Kutadgu Bilig, the oldest
monument of Islamic Turkic literature, dating from the eleventh century. The KB
is a long didactic poem consisting of more than 6.500 couplets. Its language is
the Karakhanid Turkic, the language of the Manichaean and Buddhist works of
the ninth and tenth centuries.
According to literary genre the KB is an epic work of ethic and didactic
character written with the purpose of showing the way to wisdom of ruling,
everyday relationship and life. With all its moralistic features, KB can not be
regarded as a collection of bare ethic and didactic directions and admonitions.
This is a philosophic work analyzing the purport and importance of human life
and establishing duties and standards of human behaviour.
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KB has come down to us in three manuscripts. The oldest of these copies is
the Fergana manuscript, which was probably written in the thirteenth century.
The Cairo manuscript seems to have been copied in the fourteenth century. The
third copy of KB, the Herat or Vienna manuscript, is an the Uighur script and
was copied in the fifteenth century, more precisely in 1439. This manuscript was
obviously copied from a manuscript in the Arabic script.
The critical edition of KB was published by Reşid Rahmeti Arat in 1947
(Arat, 1947) in accordance with all three versions. In 1959, Arat also published
its translation into modern Turkish.(Arat, 1959) Walter May’s English translation
is based on a Russian full poetic translation by S.N. Ivanov, and was published
under the title “Благодатное знание” («Beneficent knowledge” by “Knowledge”
publishers, Moscow, in 1983). Later it was republished in 1990 by «Soviet writer»
Leningrad Section (Баласагунский, 1990). From the very edition the present
English translation has been made (1996) (Yusuf Balasaguni, 1996).
This paper is a part of a study that aims to explore the stylistic nature
of the Kutadgu Bilig and compare how adequate they were translated into
English.
Here it is necessary to mention about the theory of translation itself and the
compatibility as well as applicability of stylistic devices with the considered
material.
As a matter of fact, we deal with the poetic work written in ancient Turkic
which is not spoken nowadays. Hence, the role of translator is very important.
He is made great demands of, especially concerning the text, its style, its lexical
and syntactical styles, in particular. That is why the role of translation and the
translator should be highlighted.
Pointing out the importance of translation of poetry, the theorist and expert
of literary translation V. Koptilov confirms: «A translator of poetry should be
sensible about the ties of the content and the form, he should know the limit
within which he is able to change the form, in order not to ruin the whole content».
(Koptilov, 1972; translated by us).
On the other hand, highly – qualitative translation of the work is possible only
in case of absolute confirmity of both contents, as of stylistic and the content of
the translated text.
To enhance the communicative effect of his message the author of the source
text (ST) may make use of various stylistic devices (SD), such as Metaphor,
Simile, Metonymy, Epithet, etc. Coming across a stylistic device, the translator
has to make up his mind whether it should be preserved in his translation or left
out and compensated for some other place.
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More complicated is the problem of translating individual figures of speech
created by the imagination of the ST author. They are important elements of the
author’s style and are usually translated word for word. Nevertheless, the original
image may prove inacceptable in the target language (TL) and the translator will
have to look for a suitable occasional substitute.
As it is known, figurativeness, picturesqueness of the work is achieved by
means of different SD. The translator is to use all the wealth, richness of the
language. He should carefully consider all the details, which make an artistic
impression in order not to forfeit the rendering of vividness, brightness, and
individual peculiarities of the original text. However, the translator should not
blindly copy every detail, if it is contrary to stylistic norms of his language. If
it is necessary, a translator has a right to substitute one SD for another which
will produce similar effect. Some SDs may be ignored by the translator when
their expressive effect is insignificant and their reproduction in the target text
would run counter to the spirit of TL. A well known scientist and translator G.
Gachechiladze compares translator’s work with the sculptor’s strenuous efforts to
make a lifelike statue out of a stone. It is not a mere technique and handicraft but
art also. (Гачечиладзе, 1972: 52)
Concerning this issue, many scholars are at variance with the typology of SD.
At the same time it is difficult to deny that SD must be observed on different
levels: phonetic, morphemic, lexical, phraseological and syntactical. I. Galperin
adds the utterance level. (Galperin, 1971: 26)
First of all let us determine what SD proper is. This term is suggested by I.
Galperin who considers SD «a conscious and intentional literary use of some
of the facts of the language (including expressive means) in which the most
essential features (both structural and semantic) of the language forms are raised
to a generalized level». (Galperin, Ibid.; 28) Needless to say that most SD may
be regarded as aiming at the further intensification of the emotional or logical
emphasis. This conscious transformation of language units into a Stylistic Device
has been observed by certain linguists whose interest in scientific research have
gone beyond the boundaries of grammar. Thus, A. Potebnya writes, «As far back
as in Ancient Rome and Greece and with few exceptions up to the present time the
definition of the figurative use of a word has been based on the contrast between
ordinary speech used in its own, natural, primary meaning and transferred speech».
(Потебня, 1990; 158) In other words, the main constituting feature of a SD is the
opposition of two meanings of the applied unit, one of which is normatively fixed
in the language and does not depend on the context while the other one originates
in the certain context. I. Galperin calls this phenomenon Interaction as far as
Lexical level is concerned. His typology mainly consists of two major groups:
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1.
2.

Lexical level of SD
Syntactical level of SD

The system we are going to follow in writing the present paper will mostly
belong to the first, i.e. Lexical level of stylistic devices in the Kutadgu Bilig.
Lexical Stylistic Devices in the Kutadgu Bilig
Yusuf, who made his name immortal, was born in Balasagun and the poet’s
second name originates there. Nothing but the name is left from the town of
Balasagun which had been situated on the territory of the today’s Kyrghyzstan,
on both banks of the river Chu.
As a poet Yusuf was a master of all nuances of Arabic and Persian poetries
and Turkic folklore. Born at the junction of cultures, “Kutadgu Bilig” united the
spiritual achievements of several literary traditions: Persian – Tadjic, Arabic,
Greek-Persian, Hindu – Buddhist. Harmony of the book is a result of the
Turkic cultural tradition incarnated in echoes of the steppe-based lyric poetry of
nomadic authors, in real Turkic names of characters, in the rich depository of the
people’s wisdom, verbal poetic works of Ancient Turkic peoples, their proverbs
and sayings which Yusuf interspersed into his poem. And the role of stylistic
devices in making the language of the Kutadgu Bilig beautiful is great. The poem
comprises lots of tropes related both as to Linguistics and Literature. Almost
every its couplet is provided with some of the SDs. The most wide spread among
them are – Simile, Metaphor, Metonymy and Epithet. And the paper focuses
on them. It is undoubtedly clear that every stylistic phenomenon is of a high
importance for us, but it is not possible to analyze all of them within the limits of
one research. That is why we considered that it is quite reasonable to deal with
the most frequently used of them. As it was mentioned by F.C. Prescot: “Emotion
and expressivity are most intensely conveyed by use of semantic stylistic means”
(Prescot, 1953; 122). Thus the literal use of language treats reality in the true light
of its existence while the figurative use of language treats reality in the terms of
an individual imagination, feeling and attitude. In other words literal language
states facts and ideas, figurative language unfold their emotional and expressive
interpretations. The figurative use of language evokes an individual emotional
response to reality.
One more important moment should be taken into consideration while dealing
with lexical peculiarities of the work under review. It is obvious, that it is not
possible to interpret stylistic devices in the very level as it has been produced by
the author. The reason of that is: “Смысл и выразительные средства нам не
доступны только отчасти, именно в их трафаретной части, а индивидуальная
окраска исчезает в перспективе веков.” (Ларин, 1974: 285).
The stylistic devices of KB have been structurally distinquished into three
groups within Lexical Stylistic Devices:
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I. Stylistic Devices based on Intensification of a Certain Feature of a
Thing or Phenomenon
In this group of SD one of the qualities of the object is made to sound essential.
Simile in the Kutadgu Bilig
«Simile is a figure which draws a comparison between two different things
in one or more aspects.» (Geniusas, 1972; 81) For instance in the couplet 5639,
5639 saçım boldı songkur tüşi teg şaşut
sakal boldı yazkı gülef teg orut
(songkur is “a merlin”: saçım boldı songkur tüşi teg şaşut / sakal boldı yazkı
gülef teg orut – lit. my hair became ash-grey like a merlin, / and my beard got
faded like a summer grass) (OTD, p. 508)
gülef – name of the herb with flowers like a rose (QBN 404: OTD p.195)
In Russian translation this couplet says:
5639 Увы, голова, словно кречет, седа,
Подобно засохшей траве борода
W. May translates:
5639 Alas, now my head is as grey as an ash;
My beard is like dry autumn grasses, alas!
I. Galperin warns that ordinary comparison and simile must not be confused.
He writes, “They represent two diverse processes. Comparison means weighing
two objects belonging to one class of things with the purpose of establishing their
sameness or diffrence. To use a Simile is to characterize one object by bringing it
into contact with another object belonging to an entirely different class of things.”
(Galperin, Ibid.; 164)
Consequently, it is easily seen in the above-mentioned couplet of the poem:
saç –“hair” and songkur – “a merlin”; sakal – “beard” and gülef – “grass” are
objects coming from different classes of things.
As it has been said, Simile is one of the most widely used SD in KB. Among
all 6.500 couplets, Simile is seen in more than 243 of them. Giving the definition
to Simile and emphasizing its importance A. Kvjatkovsky says: “Сравнение
является начальной стадией, откуда в порядке градации и разветвления
вытекают почти все остальные тропы – параллелизм, метафора, метонимия,
синекдоха, гипербола, литота и прочие. В сравнении – истоки поэтического
образа.” (Квятковский, 1966; 280)
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The structure of Simile in the reviewed text is quite diversified. This fact
allows us to describe some of them and due to the fact that it is not possible to
analyze each, we made up our minds to give just examples of their translation into
English via Russian.
On the morphological level, English simile has formal elements in its structure.
They are connective words like: like, as, such as, as if, seem. Simile in KB
is mostly given by means of addition of the connective word – teg, which is
more precise to translate as “as”; “like” etc. This linguistic phenomenon does not
exist in every modern Turkic language as a certain word. However, in Modern
Turkish language it is equal to gibi. In Kyrgyz simile is expressed by adding of
such affixes like -тай, -той, -тей, -дай, -дой, -дей to the root of the noun and
formally are similar to -leyü (-layu) in KB. But similes constructed this way are
better to be characterized as Metaphorical Epithets. (See in the Epithet)
Now let us observe the translation of – teg into English. For example:
bodum erdi ok teg köngül erdı ya
köngül kıldı ok teg bodum boldı ya (371: 1099)
(Lit. As straight as an arrow my body was, and as a bow my heart was/now my
heart is straight as an arrow, and my figure became as bent as a bow)
Был прям, как стрела, я – как лук, окривел.
А в сердце, как лук трепетавшем, – прострел. (371)
I was straight as an arrow, now bent like a bow.
In my heart were no fears, only now do they grow. (371)
Or in another couplet:
bu tüş teg tiriglik keçer belgüsiz
kerek beg kerek kul barır kelgüsiz (1396, 5845)
(Lit. this dreamy life (life like a dream) will pass/and a king and a slave will
irretrievably cross).
Вся жизнь, словно виденный сон, быстротечна,
И – раб или бек – все уходят навечно. (1396)
All life is just seen, as a swift – flowing dream,
And Bey be, or slave, you will cross Lethe’s stream. (1396)
(Lethe – a river of oblivion in the underground kingdom).
The combinations in the mentioned couplets “ ok teg” and “tüş teg” are
repeated many times in the poem. The following couplet may serve as example.
Yusuf in chapter 30, describing what features and qualities a war-chief should
possess says:
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tonguz teg titimlig böri teg küçı
adıglayu azgır kutuz teg öçi (2311)
Accordıng to the sources taken from Old Turkic Dictionary (OTD) it is
translated as: toŋuz teg titimlig böri teg küçı [he must be] stubborn (persistent)
as a boar,and strong as a wolf (QBN 174) (OTD 556). adıglayu agsun/ azgır - [be
fierce as a bear] (QBH; 86) (OTD; 10), (QBK; 123), (OTD; 72); qutuz teg öçi –
his anger [must be] like [anger] of a deer (QBN; 174), (OTD; 475).
The Russian translation of the couplet 2311:
Кабанье упорство и волчий бросок,
Медвежью свирепость, олений наскок.
The English version of this couplet is as follows:
A wild boar’s attack, and a wolf’s stealthy creep,
A brown bear’s full fury, a swift reindeer’s leap. (2311)
Here, we can see how simile in original text changes into meaphor excluding
words like: such as, like, as and figuratively depicts the features of the hero or
warrior. The same idea is also noticed in the next couplet:
yana alçı bolsa kizil tilki - teg
titir buğrası teg kör öç sürse keg. (2312)
(yana alçı bolsa kizil tilki - teg - and also [he should be] cunning as a red fox
(QBN; 174); (OTD; 34) / titir buğrası teg kör öç sürse kek -[he must] flow into a
fury, as a male- camel. (QBN; 123); (OTD; 120).
In Russian: Воитель, как лисы, будь хитростью лют,
И яростен, словно взбешенный верблюд. (2312)
The English translation is as follows:
With fox’s cute cunning the foe he should fight,
With mad camel’s temper and spitting with spite! (2312)
Again, the conversion of simile into metaphor can be seen from the mentioned
couplets. They are: tonguz teg titiımlig, börı teg küçi, adıglayu azgır, kutuz teg,
kızıl tilkü teg alçı, bugra teg , kuzgun teg, ügi teg usuz are considered to be
accepted as set expressions.
Consequently, the way of building similes in KB syntactical level is
characterized by using definite words;
1. Teg Except the above-mentioned examples with –teg. It is given with
concrete nouns such as: ay, tengiz, ok, kız, keyik, kış, çiçek, neng, yek – (“devıl”
ın OTD), bulıt, çadan, köçüt, aş, şeker, qum, kömür, taş tişi, kevel, kün-yaşık,
yüz, ud, tilkü, jahan, büka etc; with abstract nouns such as: ün (77), agın (775),
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tüş (231, 1132, 1396, 1399, 5146, 5848), kimya (310), könike (1499), yil (693,
1274), ot (2687, 3107), yalın (2289, 5679), jan (4120, 6537), tüs (5639, 5643),
belgü (6356), yaz (6531).
However, -teg also makes similes in combination with personal names, most
of which are connected with Islamic religion: Şeddad-u ad teg (6547), Nuşin
revan teg (6550), Ashab-I res teg (6551) etc.
Totally, we have counted nearly 120 cases of using -teg in KB.
2. Sanı. There are not so many examples of Simile with the affix -sanı and,
they can be seen in nearly twenty (20) cases. İt has the same translation as -teg.
For instance,
1916 sözüg sözlemese sav altun sanı (simile)
bakır boldı tildin çıkarsa anı (metonymy)
(lit. if the word is not said, it is like a gold / it will turn to a copper the moment
it’s told)
Ivanov translates the couplet the following way:
Не сказано слово – оно словно злато, (simile)
А выскочет- медью блестит тускловато! (metonymy)
In May’s translation:
A word that’s unspoken just glitters like gold, (simile)
But turns to dull copper the moment it’s told! (metaphor)
3. Mesel. This word is considered to be borrowed from Arabic and
etymologically it takes its roots from the word «maqal» – «proverb», «saying».
(OTD; 339) Apart from this meaning, it has the second one – «as an example».
Totally it can be seen in five couplets of KB. For example, couplet 2885.
4. -tuşı. It is very close to “mesel” in meaning. However, the Old Turkic
Dictionary offers the following notions of the word: 1. Time; moment. 2. Instead.
(OTD; 590)
There are four cases of using this word in KB. F.eg., couplet 3165.
5. Ol. This word is used quite frequently and we have counted more than 110
cases of its usage in KB. For instance, ukuş ol burunduk (159), esizlik ot ol (249),
bilik baylık ol çıgay bolgusuz (313), ukuş ol sanga edgü andlig adaş (317), tüşün
ol bu dünya (1202), ukuşsuz kişi ol yemişsiz yıgaç, oğul kız yağı ol yagı ne kerek
(3380).
Distinquishing similes on syntactical level, another five affixes have been
found in KB: tegü (5142) in the meaning “as”, “like”; sakışı (3526) in the same
meaning; bol is used more often than the previous ones and can be met in 50
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couplets of KB. Among them as bolur in 23 cases, boldı in 18 cases (157, 1126,
1988, 2039, 2293, 2383, 3880, 1439, 2097, 2140, 3005, 3871, 4347, 2143, 3571
etc.); Turur- as an auxiliary affix in simile in the meaning of “as”, “like”: 164,
179, 654, 2795, 3394, 4733, 6134, 670, 614 etc.; kör (2206); tut (2450); erdi
(3394, 1393, 35, 408); bu (162, 1164, 1170, 4768).
II. Interaction of Dictionary and Contextual Logical Meanings Metaphor
in The Kutadgu Bilig
“A Metaphor is a relation between the dictionary and contextual meaning
based on similarity of certain properties or features of the two corresponding
concepts.” (Galperin, Ibid.; 136) Metaphor is usually called a compressed or
hidden simile.
For example:
4618 ölümdin yumuşçı ig ol aşnusı
kişi igledimü ölüm koşnısı
ölümka yumuşçı ig ol aşnusı – the very first servant of death is a sickness
(QBN 131); (OTD; 280)
(lit. illness is the first servant of death / the moment a man falls ill, the death
is his neighbour)
Болезнь – весть о смерти, примета примет,
Всем болестям смерть – самый близкий сосед.
For illness is but the precursor of death,
And sickness and death breathe the one same foul breath!
Here, metaphor is used in the both lines of the couplet to describe the fact that
illness brings death. The example above may serve as an illustration of genuine
metaphors which are absolutely unexpected or quite unpredictable.
As it was written by V. Kukharenko: «The expressiveness of the Metaphor
is promoted by the implicit simultaneous presence of images of both objects
(concepts): the one which is actually named and the one which supplies its own
«legal» name. The wider the distance between these two objects the more striking
and unexpected is the Metaphor.» (Kukharenko, 1986; 40)
In the Kutadgu Bilig Yusuf as a great master could find similarities between
quite different objects and phenomena. We can see this in the way that the
meaning of some words is described with the help of others; difficult concepts are
conveyed through simple metaphors. The problem here is to find out the object of
comparison, which was omitted by the poet on purpose as the nature of the trope
requires it.
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Metaphor as one kind of a tropeic system of the language can describe
emotional, physical, psychical, mental state of the person and make everything
live: objects, phenomena, animals or plants acquire on human characteristics.
The major part of the metaphoric potential of the KB is formed by “animation”
of the objects or phenomena.
Consequently, the classification of the semantic structure of metaphors in the
KB can be subdivided into two major semantic types:
1. Acquisition of the features of animate object or phenomenon by inanimate
ones. (Animation to inanimate).
2. Acquisition of the features of animate object or phenomenon by animate
ones. (Animation to animate).
I. The Animation of inanimate objects. This is the most frequently used
semantic type of metaphor in the KB. For instance, the couplet 3949 says:
3949 kalїk bütrü tuttї kara kuş öngi
ajun barça toldї kara kuş yüngi
(lit. The whole sky took the black bird’s colour, And the whole world is filled
with its plumes).
According to the notes given in the Old Turkic Dictionary it is translated as:
ajun barča toldϊ qara quš jüŋї – the whole world is full of eagle’s plums (QBN;
285); (OTD; 286)
Here we can see that the sky as well as the world acquired the features of a
bird. What about the translation of the couplet into Russian and English?
3950 Орлиная тьма небеса облегла
Взъерошен весь мир словно перья орла.
The underlined word “словно” – “as” in the second half of the couplet shows
that instead of using metaphor such stylistic device as simile is used.
As for English version by W. May, as it was translated from Russian, the same
trope as in Russian has been used:
3950 The heavenly darkness above his head looms –
Dishevelled the sky, as it were eagle’s plumes
There is another example concerning the same category of metaphor in the
couplet 3953:
3953 yaşїk koptї yirdin kötürdi başїn
yaruk yüz küler teg yїrїştї tişin
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(lit. The sun rose, raised its head from the beneath of the Earth, As if a smiling
face showed [its] teeth.)
jašϊq qoptϊ jerdin kötüгdi bašϊn – the sun rose, raised its head from the beneath
of the Earth. (QBN 285); (OTD; 457)
The English version translated by W. May is as follows:
3954 The new sun then spread its first rays on the ground;
Its pearly-bright smile lit the earth all around.
This kind of animation of concrete objects, as we mentioned before, can be
viewed very often in the KB: ( For example: 70; 3952; 80; 4912):
70 tümen tü çiçekler yazїldї küle – [thousands of flowers smilingly blossomed]
80 kalїk kaşї tügdi közi yaş saçar – [the sky frowned, its eyes burst into tears]
4912 hava nefs tirilse ölür bu köngül – [if passion starts living, the soul will
die].
The metaphorized combination köŋül ölür-“soul (heart) dies” can also be
seen in the following couplets of the poem: 4912, 4913, 5689
The next category of metaphors of the first semantic group deals with the
words bilig-“intellect, wit” and ukuş-“mind.” These abstract concepts also
acquire the features of animate objects such as: Bey (beg); Khan.
5321 bilig beg bolup kör ukuş bolga han. – [your wit is a Bey, and Khan is
your mind]
5322 Your mind is a Bey, and Khan is your sense! (W. M.)
Another long list of metaphors dealing with animation of abstract objects can
be shown by the word combinations with köngül – “soul”; “heart.”
а) köŋli kadgurar (3329) – “soul is sad, pity”
3329 Kadaş köngül barça sanga kadgurar –[every relative’s heart pities (is
broken) for you]
körü ıdsa bulmaz köngül yilgürer – [how can not they become sad seeing
you so?]
This couplet describes the scene when Ogdyulmish (Wisdom), a son of the
vizier tries to persuade Odgurmish (Modesty) to return to his relatives.
3329 We relatives pity you, each one of us;
How, seeing you so, could we fail to do thus? (W. M.), (No metaphor)
b) köŋli kılma baš – “don’t let your soul head you” in the meaning “not to
follow the fury” in the couplets: 3965, 4273, 5773, 3826, 4584:
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3965 manga buşmagıl sen köngül kılma baş - [Don’t worry for me then and
follow the fury]
3966 Don’t trouble your heart so, make me troubled too! (W. M.)
c) köŋül korksa – “if the heart is afraid, feared”. This metaphor is seen in
the very chapter where Yusuf describes the qualities the Bey should possess. He
says the Bey needs thousands of good qualities, but at the same time he should
be careful as well:
1986 sakınlık kişi köngül korklık bolur – [a careful person has a sensitive
heart]
köngül korksa begler işig tüz kılur - [if the Bey has it, he can do everything
with the very right start]
1986 For sensitive hearts are most easily harmed,
And trembling hearts by full justice are charmed (W. M.)
From the semantic point of view, the first half of the couplet of W. May’s
translation does not match the original text. If we have metaphor (sakınlık kişi
köngül korklık bolur) - [a careful person has a sensitive heart] in the original
text, in English text we have: “for sensitive hearts are most easily harmed.”
Apart from the metaphors with the word köngül – “soul”; “heart” which is
given to describe the features of animate objects, another words of the same
category are also used in the KB. They are: ajun, dunja – “world”; näfs –
“passion” (5322); ölüm “death” in the couplets 4834; 1200; 1142.
5322 bu dünya yagı ol bu nefsing yagı [the enemy of the world is the enemy
of your passion]
5323 This world’s not your friend, and your passion’s your foe. (W. M.)
However, there is only case in the poem when features of animate objects are
given to inanimate ones: if before we talked only about nouns, now it concerns
numerals:
366 okır emdi altmış mangar kel tiyü [finally, my sixty tells me to come]
366 My sixth decade now calls me “Come on!” instead. (W. M.)
Thus, we have considered the way the specific and abstract concepts and
objects are given the features of animate objects from the semantic point of view.
II. The metaphorical combinations in which animate objects or concepts
are provided by the features of animate ones are collected in this (II) type of
metaphors. For example:
а) Birds are given the qualities and abilities of the person:

970

75 ular kuş ünin tüzdi ünder işin
silig kız okır teg köngül birmişin
Ular quš ünin tüzdi ündär ešin - [male] partridge’s voice has changed, calls
his friend [female]. (QBN) (OTD; 609).
As for the first half of the couplet where metaphor is (ular kuş ünin tüzdi –
partridge has tuned up). It is seen in the chapter 4 “About the brilliant spring
bringing glory and praise to the worthy all- conquering victor of truth and faith
the great ruler Tabgach-Bogra-Kara-Khan, whose father was Ali-Khasan, son
of Arslan Khan. May God’s blessing fall upon them all.” In this chapter Yusuf
compares the rule of Tabgach-Bogra-Kara-Khan with the beautiful spring using
metaphors.
According to the couplet 75 given as original, the bird is given the person’s
ability to tune up, whereas from the translation of the same couplet in the Old
Turkic Dictionary given in Namangan version “[male] partridge’s voice has
changed, calls his friend [female].” A few words also should be said about the
bird “ular.” Actually, this bird is not a partridge, but a black grouse (black-cock),
which is very popular in Muslim world because it is a symbol of happiness and
longevity. That is why there is a Kyrgyz aphorism: Uluu tooğo chıkkan barbı,
ular ünün ukkan barbı? “[Is there anybody who could reach the top of the great
mountain and hear the voice of a black grouse?]
Its English translation is as follows:
75 They cry to their leader, who’s heading them all – As if to some pretty young
maiden they call.
Here, the word “ular” has been interpreted from the Turkic language as the
third person plural pronoun “they”, but not as a bird. That is the mistake of the
translator who did not pay enough attention to it as well as to its cultural aspect.
b) a person acquires the features and qualities of a bird:
2119 küvezlik bile kükke agmaz kiši
küväzlik bilä kökkä agmas kiši – “[lit: a person with pride will not rise to the
skies].
2119 For pride cannot rise to the height haughty men.
According to what has been said above we may come to the following
conclusion:
I. Semantic types of metaphor do not influence the process of translation.
Such semantic transferences are typical for all existing languages.
II. In the process of comparing the original text with its English translation
by W. May some linguistic and extra linguistic factors which may influence the
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adequate translation of semantic types of metaphors have been identified together
with cultural aspects of the definite words.
Personification in The Kutadgu Bilig
If a Metaphor involves likeness between inanimate and animate objects, we
also deal with Personification. For instance:
5867 biri ivse biri amulluk tıler / biri külse biri sıgıtka ular
(biri ivse biri amulluk tıler – if one is in hurry, another wishes peace) (OTD;
42) / if one of them laughs, another one cries)
Ivanov translates it the following way:
5867 Одной любо медлить, другой – мчаться вскачь,
Одна весела, а в другой – боль и плач.
5867 One likes to delay, and the next likes to speed,
One likes to be merry, the next weeps indeed.
Here we would like to give a brief note to mentioned couplets. According
to ancient Oriental medicine, there are four elements in a man's body which are
different in colours: red is a blood, yellow – a bile, black – a decay, white – a
mucus, humidity. Ancient medical law taught that upsetting the balance between
them resulted in sickness, or physical and spiritual indisposition. This statement
coincides with the theory of Hippocrat about the four body «juices» and,
accordingly, about the four kinds of temper: sanguine person – mirrors blood;
phlegmatic person- mucus; choleric subject – yellow bile; melancholic person –
black bile.
Apart from these, there are numerous cases of employing Personification
in the Kutadgu Bilig: couplets 5828, 5670, 1850, 1851, 1852, 3949, 403, 404,
3880, etc. Moreover, the first semantic group of metaphors in the “Metaphor”
section of the present paper, where the animation of inanimate objects is analysed
can also refer to this kind of stylistic device.
Metonymy in The Kutadgu Bilig
As it is known Metonymy is based on a different type of relation between
the dictionary and contextual meaning. “Metonymy reflects the actually existing
relations between two objects and is based on their contiguity.” (Kukharenko,
1971: 25) Since the types of relation between two objects can be finally limited
they are observed again and again, and Metonymy in most cases is trite (f. eg. to
earn one’s bread). “Genuine Metonymy reveals a quite unexpected substitution
of one word for another on the ground of some strong impression produced by a
feature of the thing or material” (Galperin, 1971: 132)
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For instance in the couplet 1926 from KB:
hazine urunsa kümüş hem ağı
yağı boynı yençse kiterse çoğı
(Ağı – jewellery, treasures, gifts: qazina uzasa kümüş ham ağı – Let the
Treasury be increased “lengthened” with silver and gold OTD; 17); it bends the
foes and enriches the Treasury).
И чтобы казна богатела бы златом,
И шеи пришлось бы склонить супостатам (1926)
And how fill the Treasury, then, with rich gold,
And whip all the wolves, then, away from the fold. (1926) W. M.
Here, we would like to mention about chapter 67 “Odgurmysh tells how to
scorn temptation, and take what is.” In this very chapter there are many cases of
employing Metonymy is found. They are: 4683, 4684, 4765, 4767, 4768, 4769
etc. For example:
4765 tonum koy yungı tap yigüm arpa aş
tükel boldı dünya manga ay kadaş
(tonum qoj jüngı tap jeğüm arpa aş – (for) cloth it’s enough to have sheep
fleece for me, and for food some barley) (OTD; 453)
In Russian translation:
4765 Овчина – покров мой, ячмень мне – еда,
И мной бренный мир позабыт навсегда.
4765 A sheepskin’s my cover, and barley my bread.
All else in this world is forgotten instead.
The difference between Metaphor and Metonymy, as known, is very
subtle. Another matter is that “The scope of transference in Metonymy is
much more limited than that in Metaphor, – writes V. Kukharenko, – which is
quite understandable: the scope of human imagination identifying two objects
(phenomena, actions) on the grounds of commonness of one of their innumerable
characteristics is boundless while actual relation between objects are more
limited.” (Кухаренко, 1980: 53)
E. Aznaurova considers that fixed associations lie in the basis of Metonymy.
“However, she writes, unlike associatons caused by the context or by potentially
permanent for the certain types of relations: items of clothing –person, parts of
body – person, etc.” (Азнаурова, 1973: 20)
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Ш. Stylistic Devices Based on Interaction Between the Logical and
Emotive Meanings of a Word
The emotive meaning or emotional colouring of a word plays a considerable
role in Stylistics. An utterance cannot be understood clearly without evaluation of
the author’s attitude towards the things described.
Epithet in The Kutadgu Bilig
Epithet is as well- known as Metaphor because it is widely mentioned by
critics, scholars and teachers. Its basic feature is emotiveness and subjectivity
and it has remained over the centuries the most widely used stylistic device. The
frequency of employing Epithets in the Kutadgu Bilig is very high.
Here we will pay attention to epithets defining nouns. In the KB there are not
so many epithets of Arabic and Persian origin. They are: yayıg dünya “changeable
world” (1073, 3533, 4730, 5925, 6152, 6230); keçki/keçer dünya “passing world”
(3087, 3782, 5405, 6563); alçı ajun “deceptive world” (5231) etc.
There are many epithets in the Kutadgu Bilig with the words “köŋül” and
“söz”:
a) köŋli bai – “a rich soul (heart)”; “to be rich at heart”: 3613, 2620.
3613 çıgay erse nengke közi köngli bay – [The richness he showed of his eyes
and his heart]
3613 Rich at heart, keen of eye, he his sense did evince. (W. M.)
b) köŋli tok – (“satisfied soul”; “full soul”) in the meaning of “be noble” in
the couplets: 2690, 2885, 5388:
2885 bütün çın bagırsak közi köngli tok – [extremely devoted, rich at his eye
and heart]
2885 He must be faithful, no evil must know. (W. M.)
As we can see, there is no metaphor in the couplet.
c) köŋli tirig – “a live soul or heart” in the meaning of “be generous”; “be
gentle” in the couplets: 3073, 603, 4910, 5772:
3073 kişi köngli tirlür bolur kızgu eng - [a man’s soul starts living …]
3073 His brow is enlightened, his soul is not stained! (W. M.)
The next semantic type of Epithets consists of metaphorized combinations
whereas inanimate objects acquire the features of inanimate ones.
This type is seen more often in the KB. It mostly involves abstract concepts
such as bilig – “mind” and söz – “word”:
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a) the metaphorical combination bilgi kojug – “deep knowledge” in the
couplets 3382, 3829:
3382 ne edgü bilig birdi bilgi koyug [what a wonderful knowledge (the man)
with deep knowledge gave] (QBK 196) (OTD; 453).
3382 The sense of this speech is, of course, hidden deep: (W. M.)
b) bilgi bučuk (half minded). Biligi bϊčuq. – [just half of the mind] in the
couplet 4020:
4020 bu söz tutmaz erning biligi bϊçuk – [the man who doesn’t keep his word,
has just half of his mind] (QBN; 290) (OTD; 105).
4021 If his words don’t make sense, then your mind must be sere. (W. M.)
The next group of metaphors is collected from the metaphorical combinations
with the word söz - “word”. For instance: irik söz - “a rude word”; “to be rude
(to)” in the couplets (3426, 3430, 3846, 3847, 5773, 5774, 5775, 4303); jumšak
söz - “a kind word”, “restrain” in (703, 2665, 2749, 3426, 464); süčik söz - “a
sweet word” (4280, 4348, 1696, 2072, 2576, 2665, 4307).
3426 irig sözke yumşak yanut kılsa öz
açık sözleseler süçig tutsa söz.
Erig sözkä jumšaq janut qϊlsa öz – [a sweet reply should be given to rude
words] (OTD; 279).
3426 If one is rough-tongued, be restrained, don’t break in.
His bitter reproaches with sweet words answer him. (W. M.)
Or the couplet 3430 says:
irig sözlemegil kişike tilin
irig sözke agrır köngül kiç bilin
Erig sözlämägil kišika tilin/erig sözkä aqrϊr köŋül keč bilin – [Don’t say rude
words to anyone,/The soul is hurt from it for a very long years] (QBN; 200);
(OTD; 19)
The English translation of the couplet is:
3430 Your tongue from offensive words fully restrain;
From offence in one’s soul comes unending sharp pain.
a) bıšık söz- “decision” (literally: a cooked word) “final word” (3842);
3842 ayur sözle keltür sözüngni bışıg
sözlä keltüг sözüŋni bϊšϊg - speak about your final decision (QBN; 278);
(OTD; 106)

975

According to Walter May’s translation he does not even mention about “word”:
3843 Tell me all you know, as I long have desired! (W. M.)
b) isig söz – (lit.: a hot word) - “be affable, friendly, cordial” (522, 2405, 2408,
2478, 2479, 6095):
2405 isig söz küler yüz bile birgü neng
2405 Be kindly, and open, and spoil freely share.
c) ušak söz – “gossips”. Ušaq söz edär – to gossip, tittle-tattle.
4301 uşak söz ederme yime kikneme
ušaq söz edärmä jemä kegnämä – don’t gossip and fly into a rage [with
them ] (OTD; 617).
4302 Don’t scold other folk, nor offend them with lies.
From the examples given before we can see that different abstract concepts
(wit, knowledge) are acquired by the features of concrete objects and phenomena.
Hence, ‘words’ also acquire the same qualities: rude word; coarse word – irig
söz (roughness, coarseness; crudity, rudeness); endearing words, kind words
– jumšak söz (kindness); sweet word – süčig söz (gratefulness, jocundity,
pleasantness); final word – bıšıg söz – (last word); kind word – isig söz (affability,
friendliness, amiability); gossips – ušak söz (to gossip, tittle-tattle); java söz –
false, lie words; etc.
This comparatively typological analysis of stylistic devices in the
Kutadgu Bilig defines following conclusions:
1. A careful analysis od SDs in the Kutadgu Bilig is absolutely necessary
because of translation problems. Incorrect translation in the system of literary
works causes distortion of the meaning of the whole text.
In order to reproduce the definite SD in KB adequately in English, it is
necessary to keep some conditions:
2. SDs have a series of universal typologic characteristics and peculiarities in
the considered languages into which the poem has been translated.
3. It has been proved that direct correlation between all the elements of style
can be found in ST and TT.
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YUNANİSTAN’DA BATI TRAKYA’DA TÜRK AZINLIĞIN
ANADİLİ VE EĞİTİM DİLLERİNDEN BİRİ OLARAK TÜRKÇE
KELAĞA AHMET, İbrahim*
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
Türkçe Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türklerin anadilidir.
Türkçe ayrıca iki dilli eğitim veren 200’ün üzerindeki azınlık ilkokulu ile iki
azınlık ortaokulu ve lisesinin yanı sıra iki medresede de Yunancanın yanında
ikinci eğitim dilini oluşturmaktadır. Bölgede yaşayan Yunalıların üçte birden
fazlası da Türkçe bilir. Türkçe Yunanistan’da eğitimi verilen tek azınlık dilidir,
bu da Türkçenin geleceği açısından olumlu bir durumdur.
Batı Trakya’da konuşulan Türkçe, Türkiye Türkçesi’nden ağız düzeyinde
farklılıklar göstermektedir. Eylem çekimlerinde bu farklar çok belirgindir. Fonetik
alanında kimi ses düşmelerine ve bazı ünsüz harflerin yer değiştirmesine tanık
olunur. Sözvarlığı düzeyinde bakıldığında Osmanlıcanın etkisinin belirgin bir
şekilde hala sürdüğü görülür. Çok kültürlü bir ortam olmasından dolayı Yunanca
ödünçlemlere de rastlanmaktadır. Batı Trakya’da Türkçe yayın yapan haftalık
gazete ve dergiler de bulunmaktadır. Bölgede Türk televizyon kanallarının
izleniyor olması, Türkiye’de basılan gazetelerin satışına izin verilmesi, Türkçenin
gerek konuşma dili olarak gerekse yazı dili olarak varlığını olumlu yönde
etkilemektedir.
Türkçe Yunanistan beş üniversitede bağımsız bölüm olarak ve yan dal olarak
okutulmaktadır. Son yıllarda sadece Batı Trakya’da değil Atina ve Selanik gibi
büyük kentlerde ve Türkiye’ye yakın yerleşim birimlerinde de Türkçe kurslarının
sayısında büyük bir artış yaşanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, iki dilli eğitim, Batı Trakya.
ABSTRACT
Turkish is the mother tongue of Turks that live in the Western Thrace region
of Greece. Furthermore , Turkish is the second instructional language, beside
the Greek Language in over 200 primary schools of minorities, two secondary
schools and high schools of minorities and two madrasahs that give bilingual
education. Also more than one-third of Greek people that live in the region speak
Turkish as a second language. Turkish is the only minority language that is being
taught and this is a positive situation for the future of the Turkish Language.
*

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çağdaş
Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
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Turkish, that is spoken in Western Thrace acquires a different character at
accent level from the Turkish that is spoken in Turkey. These differences are very
clear on conjugation. It is observed that some vowels drop and some consonants
changes their places phoneticcaly. When we look at the vocabulary we see that
the effects of the Ottoman Turkish language are still continuing. On account of
being a multicultural region we also see borrowed words from Greek. In the
region there are weekly papers and prints that are published in Turkish. The fact
that the Turkish television channels that are being watched in the region and also
the permit for the sales of the newspapers that are being published in Turkey
affects the exitence of Turkish positively as a spoken language and also as a
written language.
Turkish is being instructed in five universities as an inedependent department
and also as a lateral branch. In recent years, not only in Western Thrace but also
in big cities such as Athens and Salonika and in the allocation units that are close
to Turkey the number of Turkish courses are showing a great increase.
Key Words: Turkish, bilingual education, Western Thrace.
GİRİŞ
Bu bildiri Türkçeyi iki farklı bağlamda ele almaktadır. Türkçe, öncelikle
çokkültürlü bir ortamda konuşulması dolayısıyla toplumdilbilim (sosyolinguistik)
açısından ve Batı Trakya’daki Türklerin anadili olarak ağız özellikleriyle, ikinci
olarak da ikidilli azınlık eğitimi içinde Yunancaya koşut olarak eğitim dillerinden
biri olarak ele alınmaktadır.
Batı Trakya’da (ve Bölge Dışında) Konuşma Dili Olarak Türkçe Ve
Türkçenin Durumu
Batı Türkçesi grubunda yer alan Batı Trakya Türkçesi ya da ağzı bugün (2007)
sözü edilen bu bölgede yaşayan ve sayıları yüz binin1 üzerinde olan Türk tarafından
konuşulmaktadır. Türkler dışında, son yıllarda (1990’lardan beri) Eski Sovyet
Cumhuriyetlerinden gelen ve bölgeye yerleştirilen etnik Yunan göçmenlerin bir
kısmı da Türkçe konuşmaktadır2. Batı Trakya'da anadili Yunanca olan Hristiyan
1

Batı Trakya’daki Türk azınlığın sayısına ilişkin değişik araştırmacılar farklı rakamlar vermektedir.
Lozan Antlaşması imzalanmazdan az öncesi için verilen rakam 118000 kişidir (Tsitselikis, 1996;
273). Bu rakam bugün de genel olarak kabul gören rakamdır. Ancak Yunanlı araştırmacılar Türk
azınlığın nüfusunun sözkonusu rakamın altında olduğunu ileri sürmektedirler. İç göç nedeniyle
bugün küçümsenmeyecek sayıda Batı Trakyalı Türk Selanik ve Atina’da yaşamaktadır. Ayrıca
tahminlere göre 15 ila 20 bin dolayında Batı Trakyalı, işçi olarak göç ettiği Almanya’da ve diğer
Avrupa ülkelerinde hatta Avustralya’da bulunmaktadırlar. Yine önemli sayıda azınlık mensubu
Türkiye’de ikamet etmekle birlikte Yunanistan’la bağlarını koparmış değildir ve vatandaşlıklarını
korumaktadırlar. Bu nedenle bölgede sabit yerleşik olan nüfus konusunda mutlak geçerliliği olan
rakamlar vermek doğru değildir.

2

Bölgeye yerleştirilen ve başta Gürcistan olmak üzere, Kazakistan ve Özbekistan gibi Orta Asya
Türk Cumhuriyetlerinden gelen göçmenlerin bir bölümü Azeri Türkçesinin özelliklerini taşıyan
bir Türkçeyi çok iyi düzeyde konuşmaktadırlar.
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nüfusun üçte birden fazlası ve özellikle 50 yaşın üzerinde olanlar da temel iletişim
becerisi düzeyinde de olsa Türkçe konuşmaktadırlar3. Yunanistan'da eğitimde
Türkçe ile ilgili hazırlanmış 2003 yılı raporunda yer alan resmi olmayan verilere
göre, ülkede toplam nüfusun yaklaşık yüzde üçünü oluşturan 300.000 dolayında
kişi değişik düzeylerde konuşma ve anlama becerisi bakımından Türkçe
konuşucusu olarak kabul edilmektedir4. Bölgede yaşayan Yunanlılardan Türkçeyi
bilenler, azınlık mensupları ile iş ilişkilerinde Türkçeyi kullanmaktadırlar ve ticari
ilişkilerde Türkçe bilmek Yunanlılar için bir avantaj sayılmaktadır. Türkçe resmi
dairelerde ve yazışmalarda tahmin edileceği gibi kullanılmamaktadır. Tabelalarda
ve yol işaretlerinde de Türkçe kullanılmamaktadır, ancak Yunancanın farklı bir
alfabesi olmasından dolayı kent ve sokak isimleri yabancılara yönelik olarak
tüm ülkede Latince karakterlerle de gösterilmektedir.5. Azınlığın müftülükler
ve dernekler gibi kuruluş ve örgütlenmeleri iç prosedürde Türkçeyi kullanırken6
resmî makamlarla yazışmalarında Yunancayı kullanmaktadırlar.
Batı Trakya’da Türkçe azınlığın kendi içindeki iletişimde kullanılmaktadır,
ancak ülkedeki egemen kültürü temsil eden ve sosyal statü kazanmanın
yanı sıra mesleki açıdan yükselmede de çok önemli bir işlevi olan resmi dil
Yunanca da, devletle ve bölgede yaşayan Yunanlılarla olan ilişkilerde azınlığın
özellikle eğitimli kesimince kullanılmaktadır. Türklerin yoğun olduğu yerleşim
birimlerinde yaşlı kesim içinde okuma yazma oranının çok düşük olması
nedeniyle hiç Yunanca konuşamayanların sayısı küçümsenmeyecek oranda
yüksektir. Azınlığın okuma yazma bilmeyen bu kesimi tek dilli olup sadece
anadili Türkçeyle iletişim kurmakta, oysa yeterli eğitim almış olan ve 20-50 yaş
grubundaki azınlık mensupları günlük yaşamda, aile dışı iletişimde çoğunluk
dilini konuşanlarla temasta dilsel kodu rahatlıkla değiştirmektedirler. Ancak
3

Anadili olarak konuşulan dil sorusu 1928, 1940 ve 1951 nüfus sayımlarında yer almaktaydı.
1951 sayımına göre anadili olarak Türkçe konuşanların sayısı 92.219 kişi olarak verilmektedir.
Anadili olarak Türkçeyi konuştuğunu söyleyip de Hıristiyan olarak verilen kişilerin sayısı ise
87.640 kişidir. Bu gruptakiler için 1940 sayımında verilen rakam ise 229.075 kişidir. 1951 tarihli
nüfus sayımında Türkçeyi anadili olarak beyan eden Hıristiyanlar nüfus değişimi ile Türkiye’den
gönderilen anadili Türkçe olan; ancak değişim ölçütü din olduğu için gönderilmek zorunda
kalan kişilerdir (Karamanlılar, Gagavuzlar gibi). Bugün bile Makedonya’nın bazı bölgelerinde
Türkçe konuşan Hıristiyan köylerine rastlanmaktadır. Ancak o bölgelerde Türkçenin eğitim dili
olmamasından dolayı izleyen nesille Türkçe konuşma dili olmaktan çıkacaktır. (Ayrıntılar için
bkz. Eleni Sella- E., Sella Mazi (2001) (İkidillilik ve Toplum)- Diglossia kai Koinonia”, ve K.
Tsitselikis (1996) (Azınlıkların Dilsel Haklarının Avrupa’da ve Uluslararası Düzeyde Korunması
Rejimi ve Yunan Hukuk Düzeni)-To Diethnes kai Heuropaiko Kathestos Prostasias ton
Glossikon Dikaimaton ton Meionotéton kai he Helliniké Hennomé Taksé, adlı çalışmalarına.)

4

Mercator Education, The Turkish Language in Education in Greece,2003 raporu

5

Azınlık Hakları Çerçeve Anlaşması Yunanistan tarafından kabul edildiğinde Türklerin yoğun
olarak yaşadığı bölgelerde talep hâlinde resmî dilde ve azınlık dilinde yazılabileceklerdir.

6

Örneğin Türk belediyelerinde, belediye meclisi toplantıları Türkçe yapılırken, daha sonra
tutanaklar resmi dilde yani Yunanca tutulmaktadır.
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azınlığın büyük çoğunluğu, Yunanca iletişim kurmada istenenin çok çok altında
bir beceri göstermektedir. Bölgede yaşayan Türkler günlük yaşamlarında doğal
olarak Türkçeyi birinci dil olarak kullanmaktadırlar (Sella-Mazi 2001: 214 vd.).
Azınlık içinde her iki dile de eşit yaklaşılmakta fakat her iki dil de farklı
iletişim amaçları için kullanılmaktadır. Türkçe aile hayatı, kültür ya da dini
ihtiyaçlar gibi azınlığın kendi içindeki iletişimin bir aracıdır. Yunanca bilmek
belki bir avantajdır ancak azınlığın büyük bir kesimi için bilinmesinin iletişim
kurmada yaşamsal bir zorunluluğu yoktur. Fakat Yunancanın sosyokültürel ve
ekonomik nedenlerle bölgede daha itibarlı bir dil olduğu söylenebilir. Eğitim
alanında aşağıda da sözü edileceği gibi, uygulanan kimi politikalar Yunancanın,
anadili Türkçe karşısındaki saygınlığını oldukça arttırmış ve onu daha nüfuzlu
bir dil hâline getirmiştir, bu da sırasıyla anadili duyarlılığını olumsuz yönde
etkilemiştir. Buna rağmen aile içi iletişimde Türkçenin kullanımı, mutlak olma
özelliğini hala korumaktadır denebilir.
Batı Trakya’daki Türk toplumunun bir azınlık grubu olması, dilsel azınlıklarda
sık rastlanan anadilini terk etme olayları yaşanmakta mıdır? Sorusunu akla
getirebilir. Öncelikle çokkültürlü ortamlar için geçerli olan şu tespitleri göz
önünde bulundurmak gerekir: Birey olarak ya da bir grup olarak konuşucuların
dilsel tercihlerini pek çok psiko-toplumdilbilimsel faktör etkiler ve sonuçta
ikidilliler iki dili de kullanabilecekleri gibi zaman içinde anadillerini terk edip
çoğunluk dilini de benimseyebilirler. Burada azınlık grubunun dilini koruması ve
azınlık dilinin varlığını sürdürmesinde bu iki farklı dilsel topluluk arasında yani
siyasi gücü elinde bulunduran ve aynı zamanda yönetsel yetkilere sahip grup
ile azınlık grubu arasındaki ilişkilerin niteliği belirleyicidir. Çoğunluk grubu,
azınlığı dilsel açıdan asimle etmeye başladığında azınlık grubu birden değil ama
zaman içinde aşamalı bir şekilde geleneksel olarak kullandığı dili yani anadilini
korumakta zorlanacaktır ve iletişimde çoğunluk dilini tercih edenlerin sayısı
artacaktır. Azınlık dilinin korunması ya da planlı bir şekilde desteklenmesinin
gereği konusunda farklı siyasi eğilimler belirebilir. Bunlar da sırasıyla o dilin
geleceği üzerinde etkili bir rol oynar. Uygulamalar ve ortaya çıkan durumlar
doğal olarak her azınlık grubu için aynı olmayacaktır. İkidilli bir topluluk dilini
korumada başarısız kalarak dilsel davranışlarını değiştirmeye başlar ve konuştuğu
dili bir başka dille değiştirme sürecine girerse bu sürecin sonunda bir dil “ölümü”
olgusundan söz edilir. Göç durumunda dil değiştirme en azında üç nesil sonra
gerçekleşir (Sella-Mazi, 2001: 98 vd.). Anadili için geri dönülmez aşama ise
evde anne babanın çocukları ile anadilinde iletişim kurmayı bıraktıkları andır.
Bu durumda anadilinin nesilden nesile geçmesi kesintiye uğrayacaktır ve gerçek
anlamda bir dilin “ölümü” ya da bu iradi olursa bir dilin “intiharı” sözkonusu
olacaktır. Azınlık ya da göçmen grubunu oluşturan ikidillilerin anadillerinde
sadece konuşma becerisi gelişmiş ve bu kişiler bu dilde yazma becerisine sahip
değillerse ya da bu dilin yazılı biçimi yoksa, bu dil çoğunluk dilinin baskısı
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karşısında fazla direnç gösteremez ve kişi azınlık dilini sadece konuşabiliyor;
ancak yazamıyorsa bu dilin işlevselliği azalır ve konuşucularının dil değiştirme
olasılığı artar (Baker, 2000: 113).
Yukarıdaki saptamalar dikkate alınarak Batı Trakya’daki Türk toplumunun
durumu değerlendirilirse şunlar söylenebilir: Türk azınlık, devlet nezdinde etnik
kimliğiyle kabul görmese de devletin kurumsal olarak tanıdığı tek resmi azınlıktır.
Türkçenin azınlık okullarında bir eğitim dili olması, tüm aksaklıklarına rağmen
anadilini korumayı hedefleyen bir ikidilli eğitim modelinin uygulanıyor olması ve
İkidilli Eğitim Programı’nda Türkçenin Yunanca ile dengeli sayılabilecek bir ders
saati dağılımına sahip olması, niteliği tartışma götürür olsa da Türkçenin ilkokul 1.
sınıftan itibaren okutulması, Türkçeyi ülkedeki diğer azınlık dillerine kıyasla daha
güçlü kılmaktadır. Ayrıca azınlığın anadili komşu bir ülkenin yani Türkiye’nin
resmi dilidir, azınlık Türkiye’ye çok yakın bir coğrafyada bulunmaktadır ve
Türkiye ile ulaşım sorunsuz ve kolaydır bu olgu Türk azınlığın hem dilini hem
de kültürel kimliğini korumasında çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca
kültürel ve dini törenler anadili Türkçede yapılmaktadır, azınlığın anadili Türkçe
uluslararası düzeyde de kabul gören ve geniş bir konuşucu kitlesi olan bir dildir.
Aile içi iletişimde Yunanca kullanılmamaktadır, Türkçenin aile içinde nesilden
nesile aktarılmasında kesinti yaşanmamaktadır, karma evliliklere neredeyse hiç
rastlanmamaktadır, azınlık mensupları anadilleri Türkçede de eğitim aldıkları için
bu dilde iyi düzeyde olmasa da yazma becerisine sahiptirler. Tüm bu kültürel ve
dilsel etkenler anadili Türkçenin korunmasına neden olmaktadır ve şu aşamada
henüz anadilini terk olaylarına rastlanmamaktadır.
Batı Trakya Ağzı
Toplumdilbilimsel açıdan yaptığımız saptamaların ardından Batı Trakya’da
konuşulan Türkçeden ve Türkçe yapılan yayınlardan kısaca söz etmek gerekir.
Azınlıkta Türkçe yayın yapan haftalık gazetelerin yanı sıra, sayıları sınırlı da
olsa süreli yayınlar da bulunmaktadır7. Ancak azınlığın kültürel açıdan zengin
bir yayın desteğine sahip olduğunu söylemek aşırı iyimser bir yaklaşım olurdu.
Başka bir deyişle azınlık mensuplarınca kaleme alınmış edebî nitelikli şiir ya
da nesir türünde sanatsal yapıtlar sayıca sınırlıdır. Bunun nedenleri arasında
Türkiye’nin çok yakın olması ve Türkçe her türlü yayını Türkiye’den temin etme
kolaylığının bir ihtiyacın doğmasını önlemesi gösterilebilir.
7

Gündem, Gerçek, İleri, Olay, Rodop Rüzgârı, Trakya’nın Sesi, Diyalog, Millet gibi haftalık
çıkan Türkçe gazetelerin yanı sıra; Hakka Davet, Gönülden Gönüle, Mihenk, Öğretmenin
Sesi gibi edebî ve siyasi dergilerin bir kısmı aylık, bir kısmı ise üç ayda bir çıkmaktadır. Ayrıca
çocuklara yönelik “Arkadaş Çocuk” adlı bir çocuk dergisi yayımlanmaktadır. Ancak bu yayınların
okuma alışkanlığının yaygın olmaması nedeniyle tirajlarının düşük olduğunu belirtmek gerek.
Ayrıca son yıllara kadar Türkiye’de yayımlanan günlük gazetelerin Yunanistan’a sokulmasında
ciddi bir sıkıntı yaşanırken artık bu günlük Türk Basını Batı Trakya’da belirli bayilerde rahatça
satılmaktadır. Bu olanak yerel Türk basına olan ilgiyi ne derece etkiledi bilinmez; ama yerel
basının tirajını olumsuz etkilediği düşünülebilir.
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Herhangi bir özgün çalışmanın yaratılması durumunda bunun hitap edeceği
okuyucu kitlesinin sınırlı olması8 ticari kaygıları da beraberinde getirdiğinden
olası girişimler cılız kalmaktadır. Özgün edebÎ yapıtların sınırlı ölçüde ortaya
konmuş olmasının bir diğer nedeni olarak, azınlığın yıllarca beyin göçüne maruz
kalması gösterilebilir. Bu beyin göçünün nedenine gelince, eğitim olanaklarının
yeterli düzeyde olmaması ve 1995 yılına kadar azınlık mensubu gençlerin
Yunan üniversitelerinde eğitim görme olanağından yasal engeller nedeniyle
değil; ama eğitim altyapılarının yetersizliğinin yarattığı engellerden9 dolayı
yoksun olmaları, onları Türkiye'ye yönlendirmiş ve bu eğitimli elit kesimin çok
azı geri dönmüştür. Sayıları yüz binin üzerinde olan Türk azınlığın üniversite
mezunlarının oluşturduğu Yüksek Tahsilliler Derneği’nin 2000 yılındaki üye
sayısı 450 dolayındaydı. Bu rakam oransal olarak bakıldığında oldukça düşüktür.
Fakat 1990-1991 yılından itibaren devletin azınlığa yönelik baskıcı politikaları
terk etmesi sonucunda daha yaşanabilir bir ortamın oluşmasıyla üniversiteyi
Türkiye’de bitirerek geri dönen azınlık mensuplarının sayısı artmaya başlamıştır,
bunlara yeni uygulamalarla10 Yunanistan’da üniversite eğitimi alanlar da katılınca
yüksek öğrenim görmüş kesimin sayısı artmaya başlamıştır. Ancak geçmişteki
uygulamalar nedeniyle nüfusu ile orantılı bir aydın sınıfından yoksun kalmış olan
Türk azınlığın bu açığını kapatması zaman alacak gibi görünmektedir.
Batı Trakya’da konuşulan Türkçe ile ilgili olarak Türk araştırmacılar tarafından
1996 yılında yapılmış bir tek bilimsel araştırmaya rastlanmıştır. Uzmanlık tezi
olan bu çalışma “Batı Trakya’da Konuşulan Türkçenin İncelenmesi ve
Standart Türkçe ile Karşılaştırılması”11 başlığını taşımaktadır. Bu konuda
Yunanlı araştırmacılar tarafından yapılmış bir çalışma yoktur.
Batı Trakya Türkçesi yazı dili olarak ölçünlü (standart) Türkçeden farklı
değildir ve eğitimde ilk ve orta dereceli ikidilli azınlık okullarında öğretilen
Türkçe de Türkiye Türkçesi’dir. Ancak konuşma dili doğal olarak ağız özellikleri
göstermektedir. Çünkü Lozan Antlaşması’ndan bu yana seksen yılı aşan bir süre
geçmiştir ve Batı Trakya Türkçesi, Türkiye Türkçesi’nden coğrafi olarak 1923’ten
beri kopmuş durumdadır. Yeni türetilen sözcüklerin buraya ulaşması bugün
8

Doğrulatma olanağımız olmadığı için ihtiyatla yaklaştığımız Sella-Mazi’in verdiği rakamlara
göre Azınlıkta okuma yazma bilmeyenlerin oranı %30-40 dolaylarındadır (Sella-Mazi, 2001:
213’ de 218 numaralı dipnot).

9

1995 yılında getirilen ve neredeyse sınavsız yüksek öğrenime geçiş olanağı sağlayan % 0.5’lik
kontejan uygulamasına kadar azınlık mensubu öğrenciler Yunan üniversitelerine giremiyorlardı.
Hukuksal bir engel yoktu; ancak öğrencilerin ilk ve orta dereceli okullarda aldıkları eğitimdeki
yetersizlikler onların üniversite giriş sınavlarında başarısız olmalarına yol açmaktaydı.

10

Yukarıda 9 nolu dipnotta sözü edilen, üniversiteye girişte azınlık öğrencilerine sağlanan
kontenjan.

11

Hacı Halil A., (1996) “Batı Trakya’da Konuşulan Türkçenin İncelenmesi ve Standart
Türkçe ile Karşılaştırılması”, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Tezin dili İngilizcedir ve konuyu yüzeysel olarak ele almıştır.
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sadece kitle iletişim araçları ve özellikle görsel basın sayesinde olmaktadır. Oysa
uydu anten teknolojisinin gelişmesinden önce Türkçe televizyon yayınlarının
izlenmesinin engellenmiş, Türkçe gazete ve dergilerin girişlerine yönelik
kısıtlamaların yıllarca sürmüş olması gibi nedenlerle Batı Trakya Türkçesi
kendini sözvarlığı düzeyinde yenileyememiş ve bunun sonucunda buradaki
Türklerin kullandığı Türkçede 50’li yılların Türkiye Türkçesine özgü “eskimiş”
ya da kullanımdan düşmüş sözcüklere rastlanmaktadır. Türkiye’den yayın yapan
televizyon kanallarının uydu yayını ile neredeyse her eve ulaşarak yaygın bir
şekilde izleniyor olması sözlü iletişimde rastlanan ağız özelliklerini zaman içinde
daha da azaltacaktır denebilir.
Tüm azınlık dillerinde olduğu gibi Batı Trakya Türkçesine de başat kültür
olan Yunan kültüründen günlük kullanımda karşımıza çıkan ve özellikle de kamu
yönetimiyle ilgili olan pek çok ödünçleme sözcük girmiştir12. Batı Trakyalı bir Türk
ve özellikle eğitim düzeyi düşük olanlar bu yerel ağız özellikleri taşıyan Türkçeyi
Türkiye’de kullandıklarında anlaşılamama gibi bir sorunla karşılaşmazlar; ancak
tamamen bölgesel kullanımda yerleşmiş kimi sözcüklerin Türkiye Türkçesinde
olmaması bunların Türkiye’de yaşayan bir Türk tarafından anlamlandırılmasını
engeller. Eğitimli kesim bulunduğu ortama göre yerel değişkeyi çok rahat bir
şekilde bir kenara bırakıp ölçünlü Türkçeyi kullanmakta zorlanmaz.
Osmanlı döneminde bölgenin Türk idaresine geçmesinin ardından13 buraya
yönelik olarak Anadolu’dan yaşanan göçlerin farklı bölgelerden olması, Batı
Trakya ağzının çok yakın mesafeler arasında bile örneğin birbirine yakın iki
köy arasında konuşulan Türkçe bakımından bile farklılık göstermesine neden
olmaktadır.
Batı Trakya ağzı bugüne kadar tüm bölgeyi içine alacak şekilde geniş
ölçekli bir araştırmanın konusu olmamıştır. Dolayısıyla bölgedeki her üç ili de
kapsayacak kapsamlı bir araştırmayla ele alınmalıdır. Biz burada bu ağızla ilgili
12

Çok kapsamlı olmayan bir tarama sonucunda 300 dolayında Yunanca sözcüğün günlük
kullanımda yerleştiğini belirledik. Bunların önemli bir bölümü kamu yönetimi ile ilgili sözcükler
olmakla birlikte diğer kavram alanlarından sözcükler de az değildir (etisi-dilekçe, forologiki
dilosi-vergi beyannamesi, taftotita-nüfus cüzdanı, ekato-polis imdat, adia-izin, poleodomia-imar
müdürlüğü, pistopiitiko genniseos-doğum kaydı, eforia-vergi dairesi, nomarhia-hükümet konağı
ya da valilik, dimarhos-belediye başkanı, paravolo-harç makbuzu, platia-şehir merkezi, astikobelediye otobüsü, praktorio-otobüs terminali, fortigo-yük kamyon, himo-meyva suyu, arakasbezelye, katsavida –tornavida, vizma-torpil, lastik-hortum, hlorin-çamaşır suyu, horyo-köylü,
kuverta-battaniye, doraki-hediye gibi).

13

Batı Trakya bölgesi 1363 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır ve hemen ardından bölgeye
Anadolu’nun Konya, Aydın, Balıkesir illerinden önemli oranda Türk nüfusu nakledilmiş ve
bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır (Halaçoğlu, 1993: 674 ve Balkaç, 2002: 470). Bölgeye
1363’ten önce de Anadolu’dan bazı Müslüman Türk boylarının Bizans hizmetinde paralı asker
olarak gelip yerleştiği bilinmektedir (Balkaç, 2002: 470 ve Eren, 1997: 16) Ancak bölgede Türk
egemenliğinin başlangıç tarihi olarak 1363 kabul edilmektedir. Bu tarihten 1913 yılına kadar
bölge 550 yıl kadar Türk toprağı olarak kalmıştır.
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bazı örnekler vermekle yetineceğiz. Örnekler daha çok şekil bilgisi ve ses bilgisi
alanına yöneliktir. Ayrıca Batı Trakya ağzında rastlanan ve yerel özellikli olan
kimi sözcüklere de örnekler verilmektedir.
Batı Trakya Ağzında Fiil Çekimleri
Şimdiki Zaman Ekleri
geliyem <geliyim <geliyorum
geliyen <geliyin <geliyorsun
geliyez <geliyi <geliyor
geliyez <geliyiz <geliyoruz
geliyeniz <geliyiniz <geliyorsunuz
geliyeler <geliyiler <geliyorlar
Gelecek zaman ekleri
gelcem < geleceğim
gelcen < geleceksin
gelcek < gelecek
gelcez < geleceğiz
gelceniz < geleceksiniz
gelcekler < gelecekler
yazcam < yazacağım
yazcan < yazacaksın
yazcak < yazacak
yazcaz < yazacağız
yazcanız < yazacaksınız
yazcaklar < yazacaklar
Gelecek Zaman Kullanımına Başka Örnekler
görcem < göreceğim
duycam < duyacağım
bakçam < bakacağım
iççem < içeceğim
gitçem < gideceğim
yicem < yiyeceğim
konuşçam < konuşacağım
görüşçez < görüşeceğiz.
Gelecek zaman çekiminde ünsüz değişmesinin yanı sıra ünlü düşmesi de
gözlenmektedir.
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Ses Bilgisi Alanında Gözlenen Sapmalar
<h> Ünsüzünün Düşmesi
baçe < bahçe
saiden < sahiden
âmak < ahmak
baçıvan < bahçıvan
kave < kahve
ı<u değişmesi
yımırta < yumurta
yımışak < yumuşak
yılar < yular
fıkara < fukara
y<h değişmesi
feyme < fehime
feymi < fehmi
şeyit < şehit
şayit < şahit
sayibi < sahibi
sayi < sahi
p<b değişmesi
pıçak < bıçak
pinmek < binmek
Aptullah < Abdullah
g<k değişmesi
gadife < kadife
gara < kara
gar < kar
gonuşmak < konuşmak
gavaltı < kahvaltı
garı < karı
gaymak < kaymak
gulübe < kulübe
gabak < kabak
gadar < kadar
gorucu < korucu
guzu < kuzu
gum < kum
guyumcu < kuyumcu
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guyu < kuyu
guva < kova
gavga < kavga
goyun < koyun
d<t değişmesi
duz < tuz
darak < tarak
datmak < tatmak
dakılmak < takılmak
daş < taş
dutkal < tutkal
datsız < tatsız
dırmık < tırmık
Yerel özellikli sözcükler
bobuç < ayakkabı
anteri < gömlek
gumak < delik
yalak < çukur
kırma < havlu
unuştan < o yüzden
şayka < çivi
halka < simit
kumpil < patates
gızan < çocuk
goz < ceviz
imalcılık etmek < ihmal etmek
şilte < minder
bostan < karpuz
dülek < kavun
kavi < güçlü, kuvvetli
alentrik < elektrik
piskot < bisküvü
evi çırpmak < evi badana yapmak
unuştan < ondan dolayı
Eğitim Dili Olarak Türkçe
Lozan Antlaşması’nın Azınlıklarla ilgili bölümünde yer alan hükümleri Türk
azınlığa kendi anadilinde yani Türkçe eğitim hakkı tanımaktadır. Ayrıca Türkiye
ile Yunanistan arasında imzalanan antlaşmalar ve kültür protokolleriyle14 azınlığın
14

Bu antlaşmalar ve kültür protokolleri: Sözü edilen 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan antlaşmasının
38-44 ve 45. maddeleri, 20 Nisan 1951 ve 4 Şubat 2000 tarihli Kültür Antlaşmaları ve 20 Aralık
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anadilinde –Türkçede– eğitim hakkı güvence altına alınmıştır.15 Yunanistan,
Türkler dışında başka hiçbir etnik gruba azınlık statüsü tanımamaktadır. Bu
nedenle başka hiçbir azınlık dilinde eğitim de verilmemektedir.16
Türk azınlığın eğitim dili olarak Türkçeyi ele almadan önce Yunanistan’da
üniversitelerde ve özel kurslarda eğitim ve araştırma dili olarak Türkçenin
durumuna kısaca değinmekte yarar var. Türkçe son yıllarda özellikle 90’lı yıllardan
sonra Yunanlıların ilgi odağı olmuş ve özellikle Gümülcine’de Türkçe dil kursları
faaliyete geçmiştir. Selanik’te ise uzun yıllardan beri kısa adı “IMXA” olan Balkan
Araştırmaları Merkezi’nde diğer Balkan dillerinin yanı sıra Türkçe dil kursları
da düzenlenmektedir. Ayrıca Atina’da da Türkçe dil kursları bulunmaktadır17.
Akademik anlamda, üniversiteler bünyesinde Türk dili ve edebiyatı ile Osmanlı
dönemini de içine alacak şekilde Türk tarihini de inceleyen anabilim dalları ile
Türkçe derslerin okutulduğu bölümler de dikkat çekmektedir. Bunlara kısaca
değinmek gerekirse, Gümülcine’de Trakya Demokritus Üniversitesinde 2000
yılında kurulan “Karadenize Kıyı Ülkelerin Dilleri-Filolojileri ve Kültürleri
Bölümü”, Selanik’te Makedonya Üniversitesinde 1996 yılında kurulan ve 1998
yılından beri öğrenci alan Balkan, Slav ve Doğu Araştırmaları Bölümü, Atina’da
Atina Kapodistrias Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde 2003-2004 yılında
faaliyete geçen ve 60 öğrenci alan Türkçe ve Çağdaş Asya Araştırmaları Bölümü,
Rodos adasında, Ege Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesine bağlı olarak 1997
yılında açılan ve 1999-2000 öğretim yılında faaliyete geçen Akdeniz Araştırmaları
Bölümünde, Korfu adasında İon Üniversitesindeki, Mütercim Tercümanlık
Bölümü’nde, Girit adasında, Girit Üniversitesine bağlı olarak Tarih ve Arkeoloji
Bölümü içinde 1993-1994 yılında açılan Doğu ve Afrika Araştırmaları Anabilim
1968 tarihli Kültür Protokolüdür. Ayrıca Yunanistan azınlık konusunda pek çok Kararname ile
düzenlemeler yapmıştır. “Batı Trakya Azınlık Eğitimi” ile ilgili tüm yasal düzenlemeler için bkz.
Baltsiotis L.,-Tsitselikis K., (2001) He Meionotiké Ekpaideusé tés Thrakés, Atina: Sakkoula
Yayınları.
15

Türkçe eğitim hakkı ve Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan ikidilli eğitim, sadece Batı
Trakya bölgesinde yaşayan Türklere tanınmaktadır. Yunanistan’ın değişik bölgelerinde ve
özellikle Atina ve Selanik kentlerinde yaşayan 15.000 dolayında Türk için ve Onikiadalardan
Rodos ve İstanköy’de (Kos adası) yaşayan 4000 dolayında Türk için anadilinde eğitim olanağı
yoktur (Mercator Education, The Turkish Language in Education in Greece, 2003 raporu)

16

Devlet eliyle başka azınlık dilinde eğitim verilmemektedir; ancak Özel Hukuk kurallarına göre
kurulmuş Yabancı Okullara eğitim izni verilmektedir. Örneğin, Atina’daki Byron Koleji, Japon
Okulu, Libya Okulu, Polonya Okulu gibi okullar Yunan değil yabancı eğitim programı uygulayan
okullar olarak anılmaktadır ve sayıları 11 dolayında olup pek çoğunun okulöncesi eğitim dahil
ilk orta ve lise kısımları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra hem Yunanca hem yabancı eğitim
programı uygulayan 4 okul ve sadece Yunanca eğitim programı uygulayan 10 yabancı okul
bulunmaktadır.

17

Ankara Üniversitesi, Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER), 2005 yılından beri
Yunanistan’da Türkçe öğrenen Yunanlı kursiyerlerin “Diploma” sınavları gerçekleştirmektedir
ve katılımın 150 kişinin üzerinde olduğu belirtilmektedir.
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Dalında yukarıda da belirtildiği gibi Türk dili, kültürü ve edebiyatının yanı sıra
Osmanlı tarihi ve sanatı ile Osmanlıca dersleri de verilmektedir.
Türk azınlığa sağlanan kendi dilinde eğitim hakkı azınlık okulları eliyle
yürütülmektedir. Bu okullarda güçlü ikidilliliği hedefleyen bir eğitim modeli
uygulanmaktadır. Bölgede 2002-2003 öğretim yılında 221 azınlık ilkokulu
faaliyetteydi (Askouni, 2006: 137). Her azınlık ilkokulunda biri Türkçe eğitim
programı için diğeri de Yunanca eğitim programı için olmak üzere en az bir Türk
ve bir Yunanlı öğretmen görev yapar. İlkokullarda uygulanan eğitim programına
göre derslerin bir kısmı Yunanca bir kısmı Türkçe okutulmaktadır. Türkçe dil dersi,
Din Bilgisi, Matematik, Tabiat Bilgisi, Teknik derslerinin eğitim dili Türkçedir.
Yunanca dil dersi, Çevre bilgisi18, Tarih, Vatandaşlık Bilgisi ve Coğrafya dersinin
eğitim dili Yunancadır. Yabancı dil İngilizce ilkokul eğitim programına yeni giren
derslerdendir ve 3. sınıfta 2 saat, 4, 5, ve 6 sınıflarda haftada 3’er saat olmak
üzere Yunanlı öğretmen tarafından verilmektedir.
Orta dereceli okullara gelince, biri Gümülcine diğer İskeçe’de olmak üzere
iki azınlık ortaokulu ve lisesi ile iki medresede de Türkçe ve Yunanca olmak
üzere ikidilli eğitim verilmektedir19. Azınlık ortaokulu ve liselerinde Türkçe dil
ve edebiyat derslerinin yanı sıra fen dersleri de Türkçe okutulmaktadır, tarih ve
coğrafya gibi derslerse Yunanca okutulmaktadır. Tüm azınlık okullarının Türkçe
müfredatta yer alan ders kitapları Türkiye’den Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilmektedir.
Azınlık eğitiminde özellikle ilköğretim kademesinde (ilkokullarda) Türkçe
programı ağırlıklı olarak Yunanistan’da yetişen (Selanik Özel Pedagoji
Akademisi) ve iki yıllık bir eğitimden geçirilen öğretmenler yürütmektedirler Bu
öğretmenlerin eğitim gördüğü akademide dersler Yunancadır ve haftada sadece
üç saat Türk dili dersi almaktadırlar. Bunun sonucunda bu öğretmenler anadili
dersi olan Türkçeyi gerektiği gibi okutmakta zorlanmaktadırlar. Atamalarda
öncelik bu ilkokul öğretmenlerine verildiği için Türkiye’deki sınıf öğretmenliği
bölümlerinden mezun olanların ataması yapılmamaktadır. Öğretmen sorunu
olarak dillendirilen bu sorun azınlık ilkokullarında anadili Türkçenin eğitim ve
öğretiminde nitelik sorunu yaratmaktadır.
Yunanistan 1997 yılından beri “Müslüman Çocuklarının Eğitimi” adı altında
Atina Üniversitesinin gözetiminde Avrupa Birliği tarafından da finanse edilen bir
eğitim programı yürütülmektedir ve ikidilli eğitimin Yunanca ayağı için ciddi bir
18

Bu ders önceleri Hayat Bilgisi adıyla Türkçe verilmekteyken şimdi Yunanca programda yer
almaktadır

19

Batı Trakya’da uygulanan ikidilli eğitim ve öğrencilerin her iki dildeki dilsel beceriyle ile ilgili
olarak yapılan araştırma sonuçları için bkz.: Kelağa Ahmet İ., (2005) Yunanistan’da (Batı
Trakya’da) İkidilli Eğitim Veren Azınlık Okullarında Türkçe ve Yunanca Öğrenim Gören
Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi.
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reform çalışması sözkonusudur. Programla Yunancanın daha işlevsel bir şekilde
öğretilmesi amaçlanmaktadır ancak; Türkçe programı iyileştirmeye yönelik bir
çaba gözlenmemektedir. Azınlık ilkokullarında görülen nitelikli eğitim sorunu,
öğrencilerin Yunan devlet ilkokullarına yönelmesine neden olmaktadır ve bu
Türkçenin geleceği açısından olumsuzluklar yaratacaktır. Aşağıdaki tabloda yer
alan ve Batı Trakya’daki üç ilde devlet ve azınlık ilkokullarına giden öğrencileri
gösteren tablo beş yıl gibi kısa bir sürede okul tercihlerinin en kadar hızlı
değiştiğini göstermektedir (N. Askouni, 2006: 165)
Beş yıllık bir dönemde devlet ve azınlık okulları arasındaki tercih
eğilimi tablosu
.

İskeçe ili

Rodop ili

Devlet
Azın.
Devlet
Azın.
ilkokulları ilkokul. ilkokulları ilkokul.
1996-1997
2002-2003

270

3.753

% 6,7
557
% 15,3

50

3.704

% 1,3
3.080

199
% 5,6

3,358

Evros (Meriç) ili Toplam
Devlet
ilkokul.

Azın.
ilkokul.

Devlet
İlkokul.

Azın.
İlkokul.

93

619

413

8.076

% 13

% 4,9

216

972

% 28,2

% 12,8

6,887

Öğrencilerin anadili eğitimini tamamlamadan sadece Yunanca eğitim
veren devlet ilkokullarına yönelmesi uzun vadede Türkçenin yazılı dil
olarak öğrenilmesini imkansız kılacaktır. Ancak anadili eğitiminin yetersiz
olması durumunda ikinci dilin (burada Yunancanın) da başarılı bir şekilde
öğrenilemeyeceği, ikidilli eğitim alanında yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır
(Cummins, 2002).
Batı Trakya’da ikidilli eğitim veren anaokulları yoktur. Türk ve Yunan nüfusun
karışık olduğu yerleşim birimlerinde azınlıktan isteyen veliler çocuklarını Yunan
çocukları ile birlikte aynı anaokullarına göndermektedir. Türklerin yoğun olduğu
yerleşim birimlerinde de sadece Türk çocuklarının devam ettiği anadili eğitim
vermeyen anaokulları da faaliyettetir. Okulöncesi eğitim alanına ait öğrenme
ve öğretme materyalleri Yunancadır ve öğretmenler de Türkçe bilmezler.
Dilsel gelişiminin en hassas döneminde çocukların anadili eğitiminde yoksun
kalmalarının sakıncalarını söylemeye gerek yoktur. Azınlık öğrencilerinin sadece
Yunanca eğitim verilen anaokullarına devam durumuna bakıldığında 1994-95
öğretim yılında sayı 144 iken 2002-03 öğretim yılında sayı 784’e ulaşmıştır ve
izleyen yıl ilkokula başlayacak öğrenci sayısı 1364 olarak verildiği (Askouni,
2006: 185) düşünülürse öğrencilerin yarıdan fazlasının anadili gelişim sürecinin
başında bu eğitimden yoksun kaldığı görülür.
Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığının Resmi Gazete'de de yayımlanan 61539/
G2 sayılı kararıyla, 2006-2007 eğitim yılından itibaren İskeçe ve Gümülcine’de
Türk öğencilerin yoğun olarak devam ettiği beş devlet ortaokulunda Türk dilinin
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tercihli yabancı dil olarak öğretilmesi kararlaştırılmış ancak uygulama 2007-2008
öğretim yılına sarkmış gibi görünmektedir. Türkçenin devlet ortaokularında da
tercihli de olsa ders olarak müfredata girmesi bir kazanım olarak değerlendirilebilir.
Tüm sorunlarına ve aksaklıklarına rağmen anadili Türkçenin eğitim dili olarak
azınlık okullarında eğitim programının yarıya yakının paylaşması, korunması
gereken bir imtiyaz olarak yorumlanmalıdır. Bu türden okulların Avrupa’nın
çokkültürlü ülkelerinde bile bulunmaması ve bu hakkın Türk azınlığa daha
1920’li yıllarda verilmiş olması da çok iyi irdelenmeli ve eğitimde Türkçenin
daha işlevsel kılınmasına yönelik çabalar desteklenmelidir.
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TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE
EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
KIRKKILIÇ, Ahmet*-ŞAHİN, Abdullah**
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve eğitim alanına girmesinin bir
sonucu olarak, özellikle bilgisayar destekli çalışmalar bu alanda çığır açma
yolundadır. Bilgisayar destekli öğretim için hazırlanan öğretim yazılımları,
dersin bir kısmı için kullanılabileceği gibi, dersin tamamının öğretilmesi
amacıyla da kullanılabilir. Okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisinden
oluşan temel dil becerilerinin geliştirilmesinde de eğitim teknolojisinin etkin
kullanımı gereklidir. Bu çalışmada temel dil becerilerinin geliştirilmesinde eğitim
teknolojilerinin özellikle de bilgisayarların eğitime hangi boyutlarda katkıda
bulunacağı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ne şekilde kullanılabileceği
yolunda bilgiler verilmekte ve temel dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik
tasarlanan bir eğitim yazılımının tanıtımı yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilişim, eğitim teknolojisi, eğitim yazılımı, bilgisayar
destekli dil eğitimi (BDDE), Türkçe öğretimi, temel dil becerileri.
ABSTRACT
The Use of Educational Technology in Developing Basic Language Skills
As a result of rapid improvement and use of techonology in the field education
especially computer-assisted studies are getting more and more popular. Teaching
programmes for the computer-assisted education can be used not only for problem
solving, testing and practicing but also for teaching the whole subject. Effective
use of educational technology is necessary in devoloping basic language skills
such as reading, listenning, speaking, writing and grammar. This study gives
information about the benefit of technology in devoloping basic language
skills. Besides, the way of using computer-assisted education by the teacher and
students is presented. Also an educational software, prepared for developing
basic language skills, will be presented.
Key Words: Information, educational technology, educational software,
computer assisted language learning (CALL), teaching Turkish, basic language
skills.
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GİRİŞ
Dil, kültürün vazgeçilmez taşıyıcısı, insan benliğinin, duygu ve düşüncesinin
ayrılmaz bir parçasıdır. Medeniyetlerin kurulmasının temelinde düşünce, onun da
temelinde dil vardır. Bireyin sağlıklı düşünmesi, kendisi ve çevresiyle kurduğu
iletişimin gerçekleşmesi, dil ediniminin yetkin bir şekilde kazanılmasıyla
mümkündür. Anlama ve anlatma olanaklarını olabildiğince artıran ana dili
öğretimi iletişimin en önemli aracıdır. Ana dili becerisini geliştirecek olan temel dil
becerileriyle ilgili etkinlikler, bireyin duygu ve düşüncelerinin organizasyonunu
sağlamaya yardımcı olur. Dil eğitimi sayesinde okullarda öğrencilerin okuma,
dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi şeklinde sıralayabileceğimiz temel dil
becerileri geliştirilmeye çalışılır.
Gelişmiş dil becerilerine sahip öğrencilerin eleştirel düşünen, üreten, yaratıcı,
sosyal kişiler olması beklenir. Ancak hiçbiri diğerinden daha basit olmayan temel
dil becerilerinin her birine eğitim sürecinde ağırlık verilmelidir. Örneğin en
kolay beceri sanılan dinleme konusunda yapılan araştırmalarda dinlemenin, zor
kazanılan, fakat en fazla ihmal edilen becerilerden biri olduğu vurgulanmış ve
her beceri gibi dinlemenin de geliştirilmesi için pratik yapılması gerektiği ortaya
konulmuştur (Akyol, 2006: 1). Özbay da, dinlemenin diğer dil becerilerine temel
oluşturduğundan bahsetmekte ve öğretmenlerin zamanlarının çoğunu okuma ve
yazma öğretimine harcadıklarından yakınmaktadır (2005: 13).
Bilginin beyne girmesi, şekillenmesi, yorumlanması, karşılaştırılması,
kullanılması dil sayesinde gerçekleşmektedir. Dil bir anlamda beynin işletim
sistemidir. Öğrendiğimiz her şey doğrudan dille ilgilidir. Pek çok araştırmada,
bireyin bilgi düzeyindeki öğrenmelerinin okuduğunu anlama düzeyine bakarak
yorumlanabildiği ve öğrenmeye ne kadar zaman ayrılırsa ayrılsın, bireylerin
okuduğunu anlama düzeyi yüksek değilse, bilgi düzeyi üzerindeki öğrenmelerin
gerçekleşemeyeceği ortaya konmuştur (Belet, 2007: 71 ve Özdemir, 1975:
1). Okuduğunu anlama, genel nitelikteki bilişsel giriş davranışlarından
olup, okul öğrenmelerinde daha sonraki yıllarda gerçekleşen öğrenmelerin
çoğunu etkilemektedir (Bloom, 1979, s; 48). Tüm bunlar öğrencilerin ana
dile hâkimiyetlerinin diğer derslerde başarılı olmak için ön şart olduğunu ve
beraberinde ana dili öğretmenlerinin de sorumluluk düzeyini ortaya koymaktadır.
Türkiye’de ana dili öğretimi, yapılan son değişikliklerle sadece dinleme,
konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisinden oluşmamakta, yeni yaklaşımlar
doğrultusunda görsel okuma, görsel sunu, metinler arasılık, sıralama, sınıflama,
sorgulama, eleştirme, analiz–sentez yapma, ilişki kurma, değerlendirme yapma
gibi zihinsel aktiviteleri de içermektedir. Bugün artık ana dili eğitimi çalışmaları
doğrudan beyin teknolojisi kapsamında yer almakta ve bu eğitimi veren öğreticiler
“düşünme öğretmeni” olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla bireyleri yaşama
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hazırlayan ana dili öğretiminde modern metotlar ve gelişen teknolojinin sunduğu
tüm olanaklardan yararlanılması gerekmektedir.
Bu çalışmada, her geçen gün daha da önem kazanan ana dili öğretiminde
kullanılması kaçınılmaz olan eğitim teknolojisi, bilgisayar destekli dil öğretimi,
eğitim yazılımları ve eğitim bilimleri sahasında gelişen yeni yaklaşımlar ile
hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı hakkında bilgiler verilecek ve
bu doğrultuda tema destekli, etkinlik temelli tasarlanan bir öğretim yazılımı
tanıtılacaktır.
Eğitim Teknolojisi ve Dil Öğretimi
Öğretimde sistem yaklaşımının önemli unsurları, öğrenciler, öğretmenler,
öğretme-öğrenme süreçleri ve öğretim materyalleridir. Öğretimin amaçlarının
gerçekleşebilmesi, tüm bunların iyi organize edilmesine bağlıdır. Çağımızda
geliştirilen bütün kuramlar ‒öğrenmeyi olumlu etkilemesi açısından‒ öğretim
teknolojisi ve materyal kullanımının önemine dikkat çekmektedir (Şahin ve
Şahin, 2007: 310-311).
Eğitim teknolojisi, değişik bilimlerin verilerini, özel hedef, yöntem, araç-gereç,
ölçme ve değerlendirme gibi eğitimin geniş alanlarında uygulamaya koyan, uygun
maddi ve manevi ortamlarda insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eğitim
sorunlarının çözülmesini, kalitenin yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını
sağlayan bir sistemler bütünüdür (Rıza, 2000: 3). Öğrenmede duyu sayısı ve
yaşantısallık arttıkça öğrenme düzeyi de artmaktadır. Özellikle görsel ve işitsel
açıdan zengin öğrenme-öğretme ortamları sağlayan eğitim teknolojisi, eğitimin
her alanında uygulamaya girmiştir. Eğitim teknolojisi, programlı öğrenmenin
yerini almaya başlamış ve eğitim-öğretim ortamlarının ayrılmaz parçası olmuştur.
Teknoloji sayesinde yeni uzmanlık alanları ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri
de gündemimizde olan eğitim teknolojisidir. Eğitim teknolojisinin dil alanında
kullanımına ise “teknoloji destekli dil eğitimi” ve daha da özelde “bilgisayar
destekli dil eğitimi” denmektedir.
Duygu ve düşünce eğitimi için eğitim-öğretim ortamın teknolojik araç
ve gereçlerle desteklenmesi öğrenciler için çok uyaranlı bir öğrenme ortamı
oluşturacaktır. Bu ortam öğrencilere hem dilsel becerilerini kullanabilmeleri
için uygun fırsatlar sunacak hem de onların duyuşsal, bilişsel ve devinişsel
boyutlu davranışlarını aynı anda ve aynı mekânda sınama ve geliştirme olanağı
yaratacaktır. Diğer bir söyleyişle, yaratıcı bir öğretmenin kılavuzluğunda dil
dersliği, öğrencileri öğretim sürecine katılmaya güdüleyerek okuduklarını ve
dinlediklerini anlamaya, duygu ve düşüncelerini de doğru ve etkili biçimde
anlatmaya istekli kılacaktır. Her şeyden önemlisi de Türkçe öğretiminin
kazandırmayı amaçladığı becerilerin süreklilik kazanan dilsel uygulamalarla
kalıcı kılınması (içselleştirilmesi) amacına ulaşılacaktır (Sever, 2001: 18).
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Bireyin tüm alanlarda başarısını etkileyen dil becerilerinin kazandırılmasında
karşılaşılan sorunlar irdelendiğinde, ana dili olarak Türkçe öğretimi kapsamında,
özellikle, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi bakımından
‘ne’yin ‘nasıl’ öğretileceği konusunun önemli olduğu ortaya çıkmaktadır (Belet
ve Yaşar, 2007: 71). Sağır’ın dil bilgisi öğretimiyle ilgili yaptığı araştırmada,
öğretmenlerin ve öğrencilerin genel olarak dil bilgisi konularını sevmediği,
bunları soğuk, zor ve öğrenilemeyen konular olarak gördüğü ortaya çıkmıştır
(Sağır, 2002: 56-59). Araştırmalar iletişim olanaklarının zenginleştirilmesi ve
bireyin daha başarılı olması için temel dil becerilerinin kazandırılmasında yeni
arayışlara gereksinim duyulduğunu ortaya koymaktadır.
İletişimin tüm imkânlarını önümüze seren teknoloji yüzyılında, dil eğitimi daha
çok önem kazanmıştır. Geleneksel dil eğitiminin yapıldığı derslikler, teknolojik
araç ve gereçlerle donatılmış; çağdaş yöntem ve tekniklerin uygulandığı;
öğrencilerin eğlenerek, oynayarak, dinleyerek, konuşarak, yazarak, tartışarak
geliştiği dil dersliklerine dönüşmelidir.
Eğitim Yazılımları
Eğitimde, yazım, basım, sunum, veri transferi, haberleşme, etkileşimli
öğrenme gibi çeşitli biçimlerde kullanılan bilgisayarların bu hizmetleri yerine
getirebilmesi, çeşitli yazılımlarla mümkün olmaktadır. Word, Excel, PowerPoint
gibi Ofis Grubu yazılımlar basım, yayım ve sunum hizmetlerinde; NetMeeting
benzeri yazılımlar kamera, mikrofon, hoparlör gibi donanımlarla birlikte internet
ve ağ ortamında görüntü, ses ve dosya aktarımında kullanılabilmektedir. Ayrıca
veri transferi, haberleşme vb. amaçlı internet yazılımları da mevcuttur. Bu ve
benzeri yazılımlar profesyonel olmayan kullanıcıların da faydalanabileceği
tarzda düzenlenmiştir.
Dil becerilerinin geliştirilmesinde bilgisayarlardan değişik şekillerde
yararlanılabilir. Örneğin internet üzerinden çalışan Netmeeting, MSN, Yahoo
Messenger gibi yazılımlarla ders dışında tartışma grupları oluşturulabilir,
ileri sürülen görüşler sesli, yazılı veya görüntülü ortamda tartışılabilir. Bugün
internet üzerinde çeşitli sitelerde binlerce soru ve sorun yüzlerce insan tarafından
tartışılabilmektedir. Bilgisayar yardımıyla öğrencilere dinletilen ses ve video
kayıtları aracılığıyla onların diksiyon, beden dili, dinleme, konuşma, yazma,
tartışma, dramatizasyon vb. becerileri geliştirilebilir.
Bilgisayar ve yardımcı donanımların eğitimde kullanımıyla birlikte, artık
tepegöz, episkop, slayt, VCD, video gibi birçok ders aracı gereksiz hâle gelmiştir.
Hem ekonomik hem de işlevsel olan bilgisayar teknolojileri soyut kavramları
somutlaştırması, öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırması, zamandan tasarruf
sağlaması, sınıf ortamına getirilmesi imkânsız nesneleri yansıtabilmesi, çoklu
öğrenme ortamı oluşturması, farklı duyulara, bireysel farklılıklara hitap etmesi
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ve tekrar tekrar kullanılabilmesi gibi özelliklerinden dolayı dil eğitimine önemli
katkılarda bulunabilir.
Öğretim yazılımları, okullarda derslerin öğretiminde dersin bir kısmı için
kullanılabileceği gibi, dersin tamamının öğretilmesi amacıyla da kullanılabilir.
Yazılım yardımıyla ders öğretiminde başarılı olunabilmesi, yazılımın nitelikli
olmasına bağlıdır. Görsel ve işitsel birçok materyali içinde barındıran iyi bir ders
yazılımı; konu işlenirken öğrenciye sorular sorar, öğrencileri daha ileri bilişsel
basamaklara götürür, onları düşünmeye yönlendirir, yavaş öğrenen öğrenciler
için tekrar yapma olanağı sağlar.
Eğitim yazılımları belirli merkezlerde hazırlanarak veya yurt dışından satın
alınarak okulların hizmetine sunulabilir. Ayrıca branş öğretmenleri, bilgisayar
öğretmenleriyle bir araya gelerek kendi gereksinmeleri ve öğrenci ihtiyaçları
doğrultusunda yazılımlar üretebilirler. Türkiye’de özellikle uzaktan öğretim
alanında ciddi çalışmalar yürüten EĞİTEK sempozyumlar, WEB tabanlı
proje yarışmaları, bilgisayar programcılığı seminerleri düzenlemekte, eğitim
teknolojisinin eğitimde daha etkin kullanılmasını teşvik etmektedir.
Bayram, (2004: 2) eğitsel yazılımların gelişim-öğrenme boyutuna katkılarını:
1. Fiziksel-Biyolojik-Psikomotor,
2. Sosyal-Toplumsal,
3. Zihinsel-Bilişsel-Ussal,
4. Etiksel-Ahlakî,
5. Kültürel-Entelektüel,
6. Teknolojik-Bilişimsel
şeklinde altı maddede toplamış, yazılımların öğrencinin pedagojik gelişimi,
öğretim pozisyonu ve çevrenin sosyo-kültürel, tekno-kültürel atmosferi içinde
incelenmeden sınıf ortamına taşınmaması gerektiğini savunmuştur. Yazılım
seçiminde temel yaklaşım öğretim programlarındaki amaç ve kazanımlara
uygunluk olmalıdır. Bir araç olduğu gerçeği unutulmadan, kullanılacak yazılımın
hangi amaca hizmet ettiği sorgulanmalıdır.
Eğitim Teknolojisi Işığında Yapılandırmacılık ve Türkçe Dersi Öğretim
Programı
Eğitim bilimleri sahasındaki ve ders öğretim programlarındaki değişiklikler
yeni öğretim yöntemleri ve öğretim materyallerini kullanmayı gerekli hâle
getirmektedir. Birey ve toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
için her geçen gün eğitimde yeni gelişmelerin olması da öğrenciler, öğretmenler
ve veliler tarafından kabul görmektedir.
Geleneksel yöntemler çağımızın insan tipini yetiştirmekte yetersiz kaldığı için
Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenme, beyin temelli öğrenme,
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çoklu zekâ ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarının esas alındığı yeni bir sisteme
geçilmiştir. Böylece öğretmen merkezli anlayışın yerini zihinsel becerilerini
geliştiren, bilgiyi yapılandıran, keşfeden, yorumlayan, iyi iletişim kuran,
işbirliğine giren, problem çözen ve sorgulayan öğrencilerin yetiştirileceği öğrenci
merkezli anlayış almıştır. Dil derslerinde başarının sağlanabilmesi için uzun bir
süreç gerekmektedir. Dil derslerinin diğer derslerden en önemli farkı budur.
Çünkü dil gelişimi bilgiden ziyade beceriyle oluşur. Uygulamaya geçilen yeni
yaklaşım, sonuç odaklı eğitim yerine, süreç odaklı eğitimi öngörmektedir. Bu da
dil eğitimindeki kalitenin artması için fırsat olarak görülmelidir. Yeni yaklaşımla
birlikte öğrenciler artık sadece girdikleri yazılı sınavlarla değerlendirilmemekte,
yıl boyunca farklı yönlerden gözlemlenmekte, performansları, projeleri, dersteki
durumları da notlarını etkilemektedir.
Açıkgöz (2006: 61), Yapılandırmacılığa göre bilginin duyularımızla veya
çeşitli iletişim kanallarıyla edilgin olarak alınan veya dış dünyada bulunan bir
şey olmadığı, öğrenenler tarafından yapılandırılıp üretildiğinden hareketle
yapıların kişiye özgü olduğu görüşündedir. Öğrenmedeki bireysel farklılıkları
azaltabilecek, öğrenme sürecini ve öğrenci merkezli eğitimi destekleyecek en iyi
araç, eğitim teknolojisidir. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanan
2005 Türkçe Dersi Öğretim Programıyla birlikte öğrenciler eğitim teknolojileri ve
materyalleriyle görsel sunular hazırlamaya ve bunları sınıf ortamında öğretmen
ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başlamıştır. Böylece öğrenciler, sorumluluk almayı,
bilgileri organize etmeyi, topluluk önünde konuşabilmeyi ve teknolojiyle barışık
olmayı sürece bağlı olarak öğrenmektedir.
Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen 9 temel beceriden biri
de “bilgi teknolojilerini kullanma”dır. Sadece ders kitabıyla yapılan eğitimi
yetersiz bulan MEB dinlemeyle ilgili hazırlanan CD’leri okullara göndermiştir.
Ayrıca yeni programda, dinlenecek ve izlenecek materyallerin seçiminde
nelere dikkat edilmesi gerektiği “1. Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine uygun olmalıdır; 2. Millî, kültürel ve ahlâkî değerlere,
milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır; 3. Siyasî
kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü, yıkıcı ve ideolojik ifadeler
yer almamalıdır; 4. Öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini olumsuz
yönde etkileyebilecek cinsellik, karamsarlık, şiddet vb. ögeler yer almamalıdır;
5. İnsan hak ve özgürlüklerine, insanî değerlere aykırı ögeler yer almamalıdır;
6. Dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır; 7.
Öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır; 8. İşlenecek süreye
uygun uzunlukta olmalıdır; 9. Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini
yansıtmalıdır; 10. Dinleme metinlerinde, metnin özünü ve anlam bütünlüğünü
bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye gidilebilir, düzenleme sırasında
metne cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz; 11. Aynı temada
birden fazla dinleme/izleme materyaline yer verilecekse bunların türleri farklı
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olmalıdır; 12. Öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek, hayal dünyalarını
zenginleştirecek nitelikte olmalıdır; 13. Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda
bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır.”
şeklinde 13 maddede özetlenmiştir.
Öğretmenler için hazırlanmış ders anlatım yazılımları çoğalmaya başlamıştır.
Ancak bilişim teknolojilerini kullanma yeterliliği konusunda yapılan araştırmalar
öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu gelişmeye hazır olmadıklarını ortaya
koymaktadır. Atlı ve arkadaşlarının (2007: 1-4) öğretmen adayları üzerine
yaptıkları bir araştırmada, ankete katılanlar, temel dil becerilerinin kazandırılması
için, bilişim teknolojilerinin kullanılmasını istemekte, ancak bu konuda verilen
eğitimi yetersiz bulmaktadır (2007: 1-4).
Eğitim teknolojisinden faydalanılarak işlenen derslerin sadece ders kitabıyla
işlenen derslerden daha başarılı olduğu bir gerçektir. Yapılan bir araştırmada
bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi sonrası, öğrencilerin bilgisayara ve
yabancı dile yönelik tutum puanlarının, anlamlı ölçüde artış gösterdiği tespit
edilmiştir (Ateş, Altunay ve Altun, 2006: 3). Araştırmalar, dil öğretiminde bilişim
teknolojisinden daha etkin bir şekilde faydalanılması gerektiği şeklindeki yaygın
görüşü desteklemektedir.
Doğa ve Evren Teması’nın İşlenmesine Yönelik Yazılım Örneği
Bilgisayarlar artık diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de dil
eğitiminde kullanılmaya başlamıştır. Ancak yazılımlar olmadan bilgisayarları
etkin kullanabilmek imkânsızdır. Bu çalışmada, şu ana kadar tartışılan
gerçeklerden hareketle ilköğretim 6. sınıf öğrencileri için, Prof. Dr. H. Ahmet
Kırkkılıç ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Şahin başkanlığında Filiz Şin, Lütfiye Baba,
Seyhan Alkan, Gürkan Yıldırım ve Oğuz Delice’den oluşan bir ekip tarafından
hazırlanmış ve ders anlatımında kullanılmış bir yazılım tanıtılacaktır.1
Yazılım, Altıntaş ve Bursalıoğlu’nun hazırlamış olduğu 6. Sınıf Türkçe
Öğretmen Kılavuz Kitabı esas alınarak hazırlanmıştır (Altıntaş ve Bursalıoğlu,
2006).
Multimedia üretim programlarını içeren Macromedia Authorware yazarlık
diliyle hazırlanmış bu yazılım, 2005 Türkçe Dersi Öğretimi Programında yer
alan Doğa ve Evren temasının amaç ve kazanımlarına uygun olarak öğrencilerin
temel dil becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Yazılım, bilgisayar
destekli dil eğitimi kapsamında ilköğretim 6. sınıf Türkçe öğretmeninin sınıfta
ders anlatımına yardımcı bir araç mahiyetindedir. Yazılımda okuma, anlama,
konuşma, dil bilgisi bölümleriyle ilgili etkileşimli etkinlikler, animasyonlar,
videolar, resimler, fotoğraflar, oyunlar ve şarkılar yer almaktadır. Yazılımın
konuşma bölümünde bilmeceler, seslendirilmiş fıkralar ve tekerlemelere; yazma
1

Hazırlanan yazılım, bildiri sunulurken tanıtılmıştır.
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bölümünde çocuk şarkısı eşliğinde, temayla ilgili sözcük çalışmasına, fabl
kahramanlarının karakterleriyle ilgili etkinliklere ve Onuncu Yıl Marşı eşliğinde
Türkiye haritası üzerinde şehir bulma oyununa; dil bilgisi bölümünde cümle
ögelerini bulma etkinliğine ve cümle ögeleriyle ilgili çoktan seçmeli teste; ayrıca
öğretmenin eğlendirme amacıyla da kullanabileceği fon müziği eşliğinde sıralanan
doğa manzaraları sunusuna ve çizgi karakterlerin bulunduğu animasyonlara yer
verilmiştir.
“Doğa ve Evren Teması”yla ilgili hazırlanan yazılımın okuma ve anlama
bölümlerinde bulunan bazı sayfalar, ekran fotoğrafları çekilerek açıklamalarıyla
birlikte aşağıda verilmiştir: (Fotoğrafların renkli hâlleri için bkz.: ss. 1159-1162)
Fotoğraf 1: Yazılımın İlk Sayfası

Yukarıda görüldüğü gibi yazılımın ilk sayfasında okuma, anlama, konuşma,
yazma, dil bilgisi butonları bulunmaktadır. Bu butonlara sırasıyla, fare yardımıyla
tıklanarak “Doğa ve Evren Teması”yla ilgili çalışmalara başlanmaktadır.
İlk sayfa açılırken ve fare imleci butonlar üzerinde dolaşırken digital sesler
çıkmaktadır. Bölümleri tanıtma amacıyla hazırlanan görseller de sayfanın sağına
yerleştirilmiştir.
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Fotoğraf 2: Okuma Metni

Okuma butonuna basıldıktan sonra karşımıza Kızılırmak şiiri çıkmaktadır.
Öğretmen şiiri kendisi okumak veya öğrencisine okutmak isterse sessiz
işaretli butona tıklayabilir. Şiir metni, fon müziği eşliğinde TRT stüdyolarında
seslendirilmiştir. Metin, yazılım tarafından okunurken okuma hızına göre
aşağıdan yukarıya doğru kaymaktadır.
Fotoğraf 3: Ana Düşünce, Yan Düşünce ve Konuyla İlgili Etkinlik

Bu sayfada ana düşünce, konu ve yan düşünceyle ilgili “sürükle bırak”
etkinliği yer almaktadır. Daha önce seslendirilen ve yazıyla gösterilen metnin
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ana düşüncesi, konusu ve yan düşüncesiyle ilgili üçer seçenek sunulmuştur.
Bunlardan doğru olanlar sol tarafta yer alan kutucuklara sürüklenerek doğru
cevap bulunabilir. Eğer öğrenci doğru olanı kutucuğa sürüklerse onay anlamında
bir animasyon onu alkış sesleriyle tebrik edecektir. )
Fotoğraf 4: Coğrafî Bölgelerle İlgili Etkinlik

Yukarıda Türkiye’nin bölgeleriyle ilgili “sürükle bırak” etkinliği yer
almaktadır. Öğretmen bu etkinliği yaptırırken öğrencilerini coğrafî bölgelerin
özellikleriyle ilgili konuşturabilir ve bu bölgelerle ilgili önceden hazırladığı gezi
türünden yazıları öğrencilerine okuyabilir, öğrencilerin dinleme ve konuşma
becerilerini bu yolla geliştirebilir. İşlenen tema “Doğa ve Evren” olduğu için
sayfada hayvan, yiyecek ve içecek fotoğraflarına yer verilmiştir.
Fotoğraf 5: Doğru Yanlış Tipi Testle Değerlendirme
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Yazılımda, işlenen metni anlamaya yönelik doğru yanlış tipi bir teste yer
verilmiştir. Testin sonunda öğrencinin toplam kaç doğru ve yanlışının olduğu
yazılı olarak verilmektedir.
Fotoğraf 6: Atasözü, Terim ve Deyim Etkinliği

Deyim, atasözü ve terimlerle ilgili hazırlanan bu etkinlikte uçan balon resmi
kullanılmıştır. Etkinliğin başında sesli olarak deyim, atasözü ve terimden ikisinin
balondan atlaması gerektiği yoksa balonun hareket edemeyeceği, balonda
kalabilmek için neler söylemeleri gerektiği belirtilmiştir. Üzerlerine tıklanınca
da bunların tanımları seslendirilmektedir. Bu sayede öğrencinin eğlenerek bu
kavramları öğrenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
Fotoğraf 7: Atasözleriyle ilgili etkinlik
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Boşluk doldurma türündeki bu etkinlik “sürükle bırak” şeklinde hazırlanmıştır.
Burada amaçlanan, öğrencilerin atasözü ve deyim dağarcığını geliştirmektir.
Öğretmen isterse boşluklar doldurulurken sınıfta tartışma ortamı yaratabilir. Bu
sayfa üzerinde, yazılıma kaydedilen çocuk şarkısı eşliğinde çalışılmaktadır.
Fotoğraf 8: Trafik İşaretlerini Okuma Etkinliği

Bu sayfa görsel okumaya hizmet edecek şekilde hazırlanmıştır. Bu çalışmada
öğrencilerden, verilen trafik işaretlerini sürükleyerek doğru yerlere götürmeleri
istenmektedir.
ÖNERİLER
Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında, öğretmeyi ve
öğrenmeyi kolaylaştıran eğitim teknolojisinden dil eğitiminde de faydalanılmalıdır.
MEB özellikle fen ve matematik alanlarıyla ilgili yazılımlara ağırlık
vermektedir. Bakanlığın, öğrencinin diğer derslerdeki başarısını etkileyen ve
belirleyen Türkçe öğretimi alanında da yetkin yazılımlar üretmesi gerekmektedir.
Akademik danışman başkanlığında bilgisayar yazılımı ve branş uzmanlarından
bir ekip oluşturularak, tespit edilen sınıf için öğretim programında yer alan amaç
ve kazanımlara uygun olarak ihtiyaç duyulan yazılımlar üretilebilir.
Yazılımlar mutlaka pilot okullarda ders aracı olarak kullanılarak öğrencilerin
ve öğretmenlerin eleştirisine sunulmalı ve bu doğrultuda geliştirildikten sonra
genele uygulanmalıdır.
Teknoloji okur-yazarı olan, teknolojiyi öğretme-öğrenme süreçlerinde
kullanma becerisine sahip olan öğretmenler, ders öğretim programının amaç
ve kazanımlarına ve öğrencilerin öğrenme stillerine uygun hazır yazılımları
belirlenmiş ölçütlere göre seçerlerse teknoloji temelli öğrenme başarıya ulaşır.
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Eğitim fakültelerinde okutulan “bilgisayar” ve “öğretim teknolojisi ve materyal
tasarımı” gibi derslerin, öğretim elemanları tarafından uygulamalı tarzda
işlenmesi ve bu derslerde öğrenilen bilgi ve becerilerin diğer branş derslerinde
de kullanılabilecek tarzda tekrarlatılması, öğretmen adaylarına teknolojiyle
karşılaşabilecekleri yaşantılar sağlanması yararlı olacaktır. Bunların yapılabilmesi
için de öğretmen yetiştiren kurumların eğitim yazılımlarını seçebilen, kullanabilen
ve tasarlayabilen öğretmenleri yetiştirecek alt yapıya kavuşturulması gerekir.
Bir yazılımı tasarlamak, kullanıma hazır hâle getirmek, “çalışma ekibinin
kurulması, ekonomi ve zaman” gibi açılardan zor olduğu için, farklı devlet
kurumlarının ve özel teşebbüslerin ürünlerinin MEB-EĞİTEK’e bağlı bir
komisyon tarafından seçilmesi, eleştirilip düzeltilmesinin sağlanması ve
pazarlanması teşvik edici olacaktır.
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ARAP DİLİNDE RETORİĞİN BİR BİLİM DALI OLARAK
DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE ÖNCÜLERİ
KIZIKLI, Zafer*
TÜRKİYE/ TУРЦИЯ
ÖZET
Retorik, sözü etkin ve yerinde kullanma sanatıdır. Eski Yunanla birlikte
başlayan bu sanat, VIII. yüzyıldan itibaren Arap toplumunda çok büyük bir
revaç bulmuş ve bir bilim dalı hâline gelmiştir. Araplar, retoriği “belâgat” olarak
adlandırırlar ve üç ayrı disiplinden oluşan bir bilim dalı olarak görürler. Arapçada
Kur’ân’ın etkisiyle gelişen retorik bilimi, edebî metinlerin mihenk taşı olarak
algılanmış ve dünyanın belki de hiçbir diline nasip olmayacak şekilde gelişerek
sistemli bir bilim kimliği elde etmiştir. XIII. yüzyıldan sonra diğer İslâmî
bilimlerde olduğu gibi retorikte de bir çöküş dönemi başlamış ve artık orijinal
çalışmalar üretilememiştir. Ancak, geçmişte Arapların yaklaşık beş asır boyunca
retorik bilimine verdikleri emek incelenmeye değer niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Retorik, belâgat, Arapça, Arap, dil, edebiyat, İslâm
kültürü.
Abstract
The Birth and Development of Rhetoric in Arabic Language as a
Scientific Area and Its Representatives
Rhetoric is generally understood to be the art or technique of persuasion
through the use of spoken language. In ancient Greek culture, classical rhetoric
has its inception in a school of Pre-Socratic philosophers known as Sophists. From
the eighth century, rhetoric became a scientific study in Arab culture. Arabs called
rhetoric ‘balagha’ and they made it a scientific area. Arabic rhetoric developed
rapidly under shadow of Qur’an from eighth century to thirteenth century. Arabic
rhetoric is a discipline through which linguistics, pragmatics, and aesthetics
overlap. Rhetoric is a linguistic tool which the language user manipulates in order
to praise, dispraise, inspire, influence, or entertain the audience. The books were
written on rhetoric by Arabs in the past have great value. They are sources of
Arabic and Islamic culture. For that reason, the research of Arabic rhetoric is very
important.
Key Words: Rhetoric, balagha, Arabic, Arab, language, literature, Islamic
culture.
*
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GİRİŞ
“Retorik”, Yunanca bir sözcük olup “konuşma yoluyla ikna etme sanatı veya
tekniği” anlamına gelir. Bu alanda ilk çalışmayı Tekhne Rhetorike adlı yapıtın
yazarı Aristo (MÖ 384-322) yapmıştır. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğüne
baktığımızda ise, “retorik” sözcüğünün iki farklı anlamının olduğunu görürüz.
Bunlardan ilki, “güzel söz söyleme, hitabet sanatı”dır, diğeri de “Söz sanatlarını
inceleyen bilim dalı, belâgat” şeklindedir.
“Retorik”, Arap dilinde “belâgat” sözcüğünde karşılık bulur. “Belâgat”,
Arapçada “be-la-ga”/“yeb-lu-gu”, “ulaşmak” anlamına gelen üç kök harfli fiilin
masdar hâlidir1. Bu sözcük, bir bilim dalı olarak, “Sözün konuşulduğu yere,
duruma ve muhatabına uygun olmasının yanısıra, ifade edilmek istenen şeyin
doğru, açık ve yeterli sözcüklerle dile getirilmesi sanatıdır”2 diye tanımlanabilir.
Arap literatürüne baktığımızda, özellikle VII. yüzyılın ortalarından itibaren
“belâgat” kavramı üzerine düşünceler ortaya konulduğunu, XI-XIII. yüzyıllar
arasında da bu alanda çok özgün eserler kaleme alındığını görmekteyiz. Bu
eserler, hem İslâm, hem de Arap kültürlerinin daha iyi anlaşılması, yorumlanması
ve değerlendirilmesi konusunda yol gösterici birer rehber niteliğindedir. Çünkü
belâgat biliminin Kur’ân’ın edebî yönden incelenmesini esas alan boyutu, İslâm
kültürünün; başta şiir olmak üzere din dışı konuları içine alan diğer boyutu da
Arap kültürünün mirası konumundadır. Başka bir deyişle, Araplarda retorik
bilimi, Kur’ân, tefsir, kelâm gibi dinî alanlarla yakından ilişki içinde olduğu
gibi, öte yandan şiir, nesir, gramer gibi din dışı edebî alanlarla da sıkı sıkıya
bağlantılıdır. İşte bu yüzden retorik bilimi, Arapların inançlarıyla birlikte edebî
zevklerinin bir ürünüdür.
İslâm öncesinde, Emeviler, Abbâsiler ve Endülüs Emevileri dönemlerinde,
Araplarda retorik olgusuna gösterilen rağbetin ileri düzeylere ulaşmasının temel
nedeni, onların şiire olan tutkusudur. Çünkü Araplarda şiir, hayatın vazgeçilmez
bir parçasıdır. Retoriğin bir bilim dalı olarak kuramsal temellere oturtulması ve
bilimselleşme sürecinde ise, dinî inancın özellikle de Kur’ân metninin büyük
etkisi olmuştur.
Arap toplumunda doğup gelişen retorik bilimi, Arap olmayan diğer müslüman
milletlerin dil ve kültürlerine de nüfuz etmiştir. Örneğin, Arap retoriğinin
kullandığı birer terim olan “teşbih”, “mecâz”, “istiâre”, “kinâye”, “fesahat” v.b.
kavramlar, Türk ve İran dillerine de aynı sözcüklerle girmiş ve günümüzde bile
bu hâliyle kullanılmaya devam etmektedir. Bunun da ötesinde, Arap retoriğinin
bilimsel sistematiği, Osmanlılar döneminde tıpı tıpına benimsenerek okullardaki
1

İbn Manzûr, (ts.), Lisânu’l-‘Arab, Beyrut, VIII/419; el-Fîrûzâbâdî, Muhammed b. Ya‘kûb,
(1986), el-Kâmûsu’l-muhît, Beyrut. s. 1007.

2

el-Cârim, ‘Alî – Emîn, Mustafâ, (1991), el-Belâğatu’l-vâdiha, İstanbul. s. 8.
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ders kitaplarına bile aynı şekilde yansımıştır. Yani, retorik bilimine biz Türkler,
asırlarca Arapların bakış açısıyla baktık ve orijinal bilimsel bir retorik sistematiği
geliştiremedik. Hatta günümüzde bu bilimi adlandırırken bile, ya Yunanca kökten
gelen “retorik” sözcüğünü ya da Arapça “belâgat” sözcüğünü kullanıyoruz. Ne
yazık ki, Türkçemizde bu kavramı karşılayabilecek bir sözcük dahi üretmemişiz.
Retorik, temel prensipleri itibariyle insanlığın ortak değeridir. Fakat milletlere
göre yorumu, ele alınışı ve amacı farklıdır. Söz gelimi, bir “Yunan retoriği”yle
“Arap retoriği”nin benzeştiği yönler olması yanı sıra, ayrıldığı noktalar da vardır.
Dolayısıyla, özgün bir “Türk retoriği” ve “Türk retorik bilimi” oluşturacaksak,
bunun diğerlerinden özgün olması kaçınılmazdır. İşte bu yüzden, Arap retoriğinin
tanınması, biz Türklerin kendi yorumumuzla bilimsel retorik anlayışımızı ortaya
koyabilmemiz bakımından son derece önemlidir.
I. Araplarda “Retorik” Kavramının Tarihsel Boyutu
A. Estetik Bir Değer Olarak Retorik
Araplar, İslâm öncesinde edebî ürünlerini ortaya koyarlarken bunları nasıl
oluşturacaklarına dair ellerinde yazılı kriterler yoktu. O dönemde sadece
dilsel beğenilere dayalı, öznel değerlendirmeler söz konusuydu. Bir edebî
ürünün kaliteli olarak kabul edilebilmesinin temel koşulu, o üründe kullanılan
sözcüklerin seçimi, bunların anlamları ve dizilişiydi. Örneğin, İslâm öncesi
Cahiliye döneminde en büyük şiir otoritesi olarak kabul edilen en-Nâbiğatu’zZubyânî (öl. 604), “taylasân” adı verilen kırmızı bir kaftan giyer, kıl bir çadırın
içerisinde oturur ve şairleri huzuruna kabul ederek şiirlerini dinler, eleştirilerde
bulunurdu. Sonra da hangi şiirin daha iyi olduğuna karar verirdi.
İslâm öncesinde yaşamış Zuheyr b. Ebî Sulmâ (öl. 627), Hutay’e (öl. 678)
vb. şairler, şiirlerini söyledikten sonra üzerinde epeyce bir zaman düşünerek
lafız ve anlam kaygısıyla sözcüklerde değişiklikler yaparlardı. Örneğin, bir
şiiri söyledikten sonra onu olgunlaştırmak için bazen bir yıl, bazen de daha
fazla süreyle, yeni sözcük eklemek, öncekini çıkarmak gibi yöntemlerle şiirin
kalitesini yükseltmeye çalışırlardı. Bu uğraşların tümünün temelinde aslında
retorik kaygılar yatmaktadır. Çünkü, sadece belli sözcüklerle, belli anlamların dile
getirilmesinden öte, aynı ifadenin başka türlü nasıl daha da güzel anlatılabileceği
düşüncesi, retorik biliminin kuramsal temellerinin atılmasında en önemli
faktörlerden biri olmuştur.
Ayrıca, Kur’ân’ın, Hz. Muhammed tarafından eşsiz, benzersiz bir metin
iddiasıyla Araplara tebliğ edilişi, Kur’ân metninin edebî yönden bir mucize
olduğuna yönelik inançlar, Araplar arasında Kur’ân merkezli bir araştırmanın
odak noktasını oluşturmuştur. Kur’ân’ın “i‘câz”ını, bir başka deyişle “edebî
yönden insanların üretmeye güçlerinin yetemeyeceği bir metin olduğu” görüşünü
savunmak ve temellendirmek için konuyla ilgili kitaplar yazılmaya başlanmıştır.
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İşte bu kitaplarda dağınık bir hâlde anlatılan retorik tanımlamalar, örneklemeler
ve yorumlar, Araplarda retoriğin bağımsız bir bilim dalı olarak doğmasına zemin
hazırlamıştır. Örneğin, Arap kültüründe retorik henüz bir bilim dalı olarak ortaya
çıkmadan çok önce klâsik Arap nesrinin en önde gelen isimlerinden biri olan
el-Câhiz (öl. 255/868), el-Beyân ve’t-tebyîn adlı eserinde “retorik” kavramına
değinerek bu kavramın farklı milletlere göre ne tür bir anlam ifade ettiğini şöyle
tanımlar:
“İranlılarda, sözün nerede uzatılıp nerede kısa tutulacağının bilinmesidir.”
“Yunanlılarda, sözcüklerin düzene sokulması ve söylemin seçimidir.”
“Romalılarda, doğaçlama durumunda özlü söz söyleyebilme, sözü uzatmak
gerektiğinde ise, sözcükleri yağmur gibi yağdırabilmektir.”
“Hintlilerde, anlamın açık olması, zamanlamanın uygun olması ve sözün
güzel ifade edilmesidir”3.
el-Câhiz’in bu tespitleri, Araplara retoriğin içeriği hakkında bilgi vermesi ve
yeni bir ufuk açması bakımından oldukça değerlidir.
Arapların İslâm öncesinde edebiyata, özellikle de şiire olan ilgileri, İslâm’ın
yayılışıyla birlikte Kur’ân üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun doğal bir sonucu
olarak da, Kur’ân’ı konu alan bilim dalları ortaya çıkmıştır. Kur’ân’ın yorumu
olan “tefsir”, buna verilebilecek en somut örneklerden biridir. Retorik ise, tefsir
kadar olmasa da, yine de doğuşu ve gelişiminde itici gücünü Kur’ân’dan alan
ve Kur’ân metninin bir mucize olduğu düşüncesini ispatlama gayretiyle kurulan
yeni bir çalışma sahasıdır. Arap retoriğine emek vermiş kişileri incelediğimizde,
onların pek çoğunun ya tefsir ya da kelâm bilgini olduklarını görürüz. Başlangıçta
retorik, tefsirciler için Kur’ân metninin yorumunda kullanacakları bir araç;
kelâcımlar için rakipleriyle girdikleri sözlü dinsel tartışmalarda onlara karşı
üstün gelme yöntemi olarak görülmüştür. Dolayısıyla retoriğin bir bilim hâlini
almasında önemli olan bir başka faktör de dindir. Hatta, dinin diğer faktörlerden
daha etkili olduğu görüşünü dahi ileri sürebiliriz.
B. Retorik Biliminin Tarihsel Arka Planı
1. Retoriği Kendi Mesleklerinin İcrasında Kullananlar
Hicrî birinci yüzyılın sonları ile hicrî ikinci yüzyılın başlarında retorik
kavramıyla ilişkilendirebileceğimiz üç ayrı kategoride kişiler belirmeye
başlamıştır.
a. Devlet Dairelerindeki Kâtipler: Bu kimselere özellikle Abbâsi Devleti
döneminde rastlamak mümkündür. Bunlara Arapçada “Kuttâbu’d-devâvîn”
(Dîvan kâtipleri) adı verilmektedir. Bu kişiler, devlet bünyesinde kurumlar
3

el-Câhiz, Ebû ‘Usmân ‘Amr b. Bahr, (1414/1993), el-Beyân ve’t-tebyîn, Beyrut: Dâru İhyâ’i’l‘Ulûm. I/95.
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arası yazışmaları veya dış ülkelere gönderilecek mesajları kaleme alıyorlardı.
Bu metinleri, sıradan bir dil ve üslup kullanarak yazmak yerine, özellikle başta
seci‘ sanatı olmak üzere edebî bir anlatım tarzıyla kompoze etme yolunu tercih
ediyorlardı. Dolayısıyla bu kişiler için retorik, meslekî bir yeterlilik aracıydı.
Divân kâtiplerine resmî yazışmalarda yol göstermek amacıyla eserler de
kaleme alınmış ve bu eserlerde örnek metinler sunularak kompozisyon tekniğine
yönelik bilgiler verilmiştir. Retorik öğelere vurgu yapılan bu eserler, devlet
memurları arasında retoriğin tanınması ve rağbet bulmasına katkı sağlamıştır. Bu
eserler arasında en tanınmışları ise şunlardır:
1- el-Elfâzu’l-kitâbiyye: ‘Abdurrahmân ‘Îsâ b. el-Hemedânî (öl. 320/932)
tarafından kaleme alınan eser, tebrik, taziye, senet, arzuhal vb. tüm yazışma
türlerinde resmi ve gayri resmi mektup örneklerini içerir. Aynı zamanda her
kültür düzeyine hitap eder4.
2- Fakru’l-belâğa: Ahmed b. Sa‘d el-Esfehânî (öl. 350/961) tarafından
yazılan bu eser günümüze kadar ulaşamamıştır. Ancak Hilâl b. el-Muhassin
es-Sâbi’ bu eseri gördüğünü belirterek söz konusu eserin farklı bölümlerden
oluştuğunu ve yazarın önceki müelliflerden alıntılar yaparak bunları kendisine
mal ettiğini ifade eder5.
3- Sihru’l-belâğa ve sirru’l-berâ‘a: Ebû Mansûr es-Se‘âlibî (öl. 429/1037),
eserine övgü cümlelerine örnekler vererek başlar, sonra da kitabını konulara göre
bölümlere ayırır. Bu konular arasında zamanlar, mekanlar, insan davranışları,
yiyecek ve içecekler yer alır6.
4- Guraru’l-belâğa: Hilâl b. el-Muhassin es-Sâbi’ (970-1056) tarafından
yazılan bu eser, yirmi bir ana bölüme ve pek çok alt bölüme ayrılmıştır. Bu
bölümlerden her biri farklı kişilere yazılmış mektup örneklerini içerir. Yazar
mektupların konularını bölümlere göre tasnif etmiştir. Döneminde, alanında
yazılan diğer eserlerden daha çok popülarite kazanmış, günümüzde ise,
Abbasî nesrine örnek olarak kabul edilen temel kaynaklardan biri şeklinde
değerlendirilmektedir.
b. İslâm Bilginleri ve Hatipler: Emeviler döneminde (660-750) Basra,
Kûfe ve Bağdat’taki camilerde birbirleriyle dinî tartışmalar yapan farklı İslâmî
mezhepler, ekoller ve gruplar vardı. Bunlar, söz düellosunda rakiplerini yenmek
ve izleyicilerin takdirini kazanmak için retorik yönü güçlü cümleler7 kurmaya
4

Bu eser 1898 yılında Beyrut’ta neşredilmiştir. Ayrıca aynı eser, “Elfâzu’l-eşbâh ve’n-nazâ’ir”
adıyla 1302/1884 yılında İstanbul’da da basılmıştır.

5

Hilâl b. el-Muhassin es-Sâbi’, (1403/1983), Guraru’l-belâga, (thk. Es’ad Zubyân), Beyrut:
Dâru’l-Kelime. s. 69.

6

Bu eser, 1345/1931 yılında Şam’da basılmıştır.

7

Bu tür ifadelere Arapçada “kelâmun belîğ” (belâgatli söz) adı verilir.
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özen gösteriyorlardı. Örneğin, o dönemin önde gelen kişilerinden biri olarak
el-Hasenu’l-Basrî (öl. 110/728)’nin ismini verebiliriz. O, yetiştirdiği pek çok
öğrenciye İslâmî bilimlerin yanı sıra, retorik hakkında da bazı genel bilgiler
öğretmiştir. Onun öğrencileri olan Mutezile mezhebi bilginleri, Yunan, İran
ve Hint retorik geleneğinin etkisinde kalarak Arap retorik anlayışına katkıda
bulunmuşlardır.
c. Gramer ve Dil Bilginleri: Arapçanın gramer ve dilsel problemleriyle
uğraşan bilginler aynı zamanda retorikle de ilgiliydiler. Örneğin, Basra gramer
ekolünün en önemli iki ismi, el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî (öl. 175/791) ve onun
öğrencisi Sîbeveyhi (öl. 180/796) gramer problemlerini analizleri esnasında
sınırlı olarak retorik öğelere de yer vermektedirler8. Yine aynı ekolden gelen
el-Muberrid (öl. 285/898), “el-Kâmil” ve “el-Muktadab” adlı eserlerinde şiir
ve nesirden seçtiği örnek metinlerle dilsel değerlendirmeler yaparken retorik
açıklamalarda da bulunur. Özellikle teşbih konusuna değinerek teşbih türleri
hakkında bilgiler verir. Kûfe gramer ekolünün önde gelen şahsiyetlerinden biri
olan ve aynı zamanda tefsir ve kırâat bilimlerinde de söz sahibi kabul edilen elFerrâ (öl. 207/822)’nın “Mecâzu’l-Kur’ân” adlı eserinde de retorik özellikler
mevcuttur. Bu eser, Kur’ân’ın dilsel ve retorik yönünü anlatan dil ve din
bilimlerinin buluştuğu klâsik bir kaynak durumundadır.
2. Eserlerinde Retoriği Konu Edinenler
a. Edebiyatçılar:
(1) İbnu’l-Mukaffa‘ (öl. 143/759): Farsçadan “Kelîle ve Dimne”, “elEdebu’l-kebîr”, “el-Edebu’s-sağîr”, Yunancadan Aristo’nun “Organon” adlı
eserlerini Arapçaya çevirmiştir. Bu çeviriler seci‘ sanatının ustaca uygulandığı
edebî yönü güçlü metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. İbnu’l-Mukaffa‘ Arap
nesrinde “el-Uslûbu’l-muvelled” adı verilen yeni bir anlatım tarzı geliştirmiştir.
Bu tarzın en belirgin özellikleri, ifadenin açık, anlaşılır olması ve sözcüklerin
doğru seçimi şeklinde özetlenebilir.
Onun, retorik bilimine yaptığı katkıları maddeler hâlinde şöyle açıklayabiliriz:
1- Anlatmak istediği düşünce ve görüşlerini laf kalabalığı yapmadan ifade
etmiştir.
2- Konuşma veya yazıya başlamadan önce “etkileyici sözcükler kullanma”
anlamına gelen ve Arapçada “Husnu’l-istihlâl” adı verilen yeni bir tarzı, Arap
nesrinde ilk kez uygulamıştır.
3- Tartışma, sav, karşı çıkma, cevap, secili nesir, şiirsel ifadeler, hutbe, mektup
gibi metin türlerinin tümünde kısa ve özlü anlatımın öne çıktığı bir söylem
biçimini ortaya koymuştur.
8

Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Kızıklı, Zafer, (2006), “Sibeveyhi’nin el-Kitab’ında Belâgat
Biliminin Temelleri”, Nüsha Şarkıyat Araştırmaları Dergisi, 6(23), 49-60.
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4- Anlatılmak istenen duruma bağlı olarak, sözün uzun veya kısa tutulması
gerekliliğine dikkat çekmiştir.
5- Arap dili gramerinde, “takdîm” ve “te’hîr” adı verilen cümle kuruluşunda
bazı sözcüklerin olması gereken yerden farklı olarak, cümle başına ya da sonuna
getirilmesi uygulamasına sıcak bakmamıştır. Çünkü bu tür kullanımlar, anlamın
yanlış algılanmasına neden olabileceği için, İbnu’l-Mukaffa‘ anlamı her zaman
ön planda tutmuştur.
6- “Ev leste tefhem?”, “Yoksa anlamıyor musunuz?”; «Ev leste ta‘kil» “Veya
aklınızı kullanmıyor musunuz?”; «İstemi‘ ileyye» “Bana kulak ver!”; «İstemi‘
minnî» “Benden dinle!”; «Yâ hâzâ! / yâ hunâh» “Ey buradaki!” gibi etkileyici
hitap türlerini yazılı ve sözlü retorik metinlere getirerek, muhatapla metin
arasındaki bağı güçlendirmiştir.
(2) Ebû ‘Usmân el-Câhiz (öl. 255/868): el-Beyân ve’t-tebyîn adlı dört
ciltlik eserinin birinci cildinde “retorik/belâgat”9, “sözün en güzeli”10, “anlatım”11,
“sözle anlatım”12, “işaretle anlatım”13, “sözün kategorileri”14, “îcâz”15, “kelâmu’lmuvelledîn” (sonradan Arap olanların sözleri)16 ve benzeri kavramları ortaya
atarak açıklamaktadır. Bu tür ifadeler, sonraki dönemde belirginlik kazanan
retorik bilimi terminolojisinin özünü oluşturmuştur. Çünkü bu kavramlardan
hareketle retorik olgusu, bir edebî yaklaşım olmaktan öteye giderek bilim kimliği
kazanmıştır.
el-Câhiz’a göre, kişilerin sosyal sınıflarına ve eğitimlerine paralel
olarak konuştukları dil de farklılaşır17. Konuşulan sözün düzgün diye
nitelendirilebilmesinin koşulu, o sözdeki tüm sözcüklerin anlam bakımından
yerli yerinde kullanılması, birbirleriyle uyumu, doğru telaffuz edilmesi gibi
kriterlerdir.
Aynı zamanda, el-Câhiz retorik biliminin üç ana öğesinden biri olan bedî‘
disiplininin temel konularını ilk kez el-Beyân ve’t-tebyîn’de tartışmaktadır.
9

el-Câhiz, Ebû ‘Usmân ‘Amr b. Bahr, (1414/1993), el-Beyân ve’t-tebyîn, (thk. Hasen esSendûbî), Beyrut: Dâru İhyâ’i’l-‘Ulûm. I/95.
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a.e., I/90.

11

a.e., I/83.

12

a.e., I/84.

13

a.e., I/85.

14

a.e., I/148.

15

a.e., I/152.

16

a.e., I/162.

17

a.e., I/148.

1014

el-Câhiz, Arap kültürü içinde yetişmiş ve bu kültürü sistemleştirmeye çalışan
bir edebiyatçıdır. Onun eserlerinde Arap kültürünün bir yansıması görülür,
diğer kültürlerlerden herhangi bir ize pek fazla rastlanmaz. Örneğin, el-Beyân
ve’t-tebyîn adlı eserini kaleme alırken, eski Yunan düşüncesinden etkilendiği
söylenemez. Çünkü, el-Câhiz, Aristo’nun Poetika (De Poetica) adlı eserine
doğrudan veya dolaylı olarak her hangi bir göndermede bulunmaz. el-Beyân
ve’t-tebyîn’i yaklaşık olarak 230/844 yılında yazmıştır. O tarihlerde ise henüz
daha Aristo’nun çalışmaları Arapçaya çevrilmemişti. Dolayısıyla da el-Câhiz’in
ortaya koyduğu görüşlerde, Yunan kültürünün izleri olduğunu iddia etmek
mümkün değildir. Bu yüzden temellerini el-Câhiz’a dayandırdığımız Arap retorik
bilimi, ilk dönemlerinde özgün Arap kültürünün izlerini taşır.
(3) Ebû Hilâl el-’Askerî (öl. 395/1004): Yazdığı Kitâbu’s-sınâ‘ateyn adlı
eserinde, düzyazı ve şiir hakkında bilgiler verip, değerlendirmeler yaparak hem
edebî eleştiri, hem de retorik alanında önemli bir kişilik olarak kendini gösterir.
Eser, retorik biliminin öneminden söz eden kısa bir girişin ardından, on ana
bölüm ve bunlara bağlı alt bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerin konularını
maddeler hâlinde şöyle özetleyebiliriz:
Birinci Bölüm: Retoriğin tanımı, konusu, sınırları hakkındadır. (Üç alt
bölümden oluşmaktadır).
İkinci Bölüm: Sözün kaliteli ve kalitesiz olanının belirlenmesi ve buna
yönelik kriterlerin tespiti hakkındadır. (İki alt bölümden oluşmaktadır).
Üçüncü Bölüm: Söz sanatı kavramı hakkındadır. (İki alt bölümden
oluşmaktadır).
Dördüncü Bölüm: Üslûp bilgisi hakkındadır. (Bir alt bölümden oluşmaktadır).
Beşinci Bölüm: Îcâz ve itnâb konuları hakkındadır. (İki alt bölümden
oluşmaktadır).
Altıncı Bölüm: Edebî çalıntı hakkındadır. (İki alt bölümden oluşmaktadır).
Yedinci Bölüm: Teşbih hakkındadır. (İki alt bölümden oluşmaktadır).
Sekizinci Bölüm: Secî‘ ve izdivac hakkındadır. (İki alt bölümden
oluşmaktadır).
Dokuzuncu Bölüm: Bedî‘ hakkındadır. (Otuz beş alt bölümden oluşmaktadır).
Onuncu Bölüm: Sözü meydana getiren öğeler, söze giriş, kaliteli ve kalitesiz
söz söyleme hakkındadır. (Üç alt bölümden oluşmaktadır)18.
Ebû Hilâl el-’Askerî, aynı zamanda kendi dönemine kadar retorik üzerine
söylenmiş farklı düşüncelere de eserinde yer vererek bunları yorumlar.
18

Daha geniş bilgi için bkz. el-‘Askerî, Ebû Hilâl, (1371/1952), Kitâbu’s-sınâ‘ateyn, (thk. ‘Alî M.
el-Bicâvî – M. Ebu’l-Fadl İbrâhîm), Kahire: Dâru İhyâ’i’l-Kutubi’l-‘Arabiyye.
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(4) İbn Raşîk el-Kayravânî (öl. 463/1070): Yazmış olduğu el-Umde
fî mehâsini’ş-şi‘r ve âdâbihi adlı eserde şiirin erdemlerinden söz ederek
düşüncelerini ifade etmeye başlar ve Kur’ân’ın şiir değil, düzyazı olduğu görüşünü
savunur. Ona göre, Kur’ân şiirin erdemi karşısında en açık delil durumundadır,
şairleri ve hatipleri âciz bırakmıştır. Bu yüzden şiir olması düşünülemez19.
İbn Raşîk el-Kayravânî, retorik terimlerinin pek çoğunu, bazen başkalarının
görüşlerini aktarmak sûretiyle, bazen de doğrudan kendi düşüncelerini ortaya
koyarak tanımlar. Eser, daha çok şiir eksenli bir özellik arz eder ve retorikle,
edebî eleştirinin bir arada sunulduğu temel bir kaynak konumundadır.
(5) İbn Sinân el-Hafâcî (öl. 466/1073): Şair ve edebiyatçıdır. Sirru’l-fesâha
adlı bir kitap yazmıştır. Bu eserde dilin düzgün ve sanatsal kullanımı hakkında
bilgiler vermektedir. Onun üzerinde durduğu temel kavram “fesâhat” yani,
“düzgün söz söyleme sanatı”dır. Bu kavramı retorikten daha çok kullanır. Ona
göre, düzgün söz söyleme sanatı iki ayrı alana hizmet eder. Bunlardan birincisi
edebiyat bilimleri, ikincisi de din bilimleridir. Çünkü edebiyatçı düzgün söz
söyleme sanatlarını tanıdığı ölçüde başarılıdır. Din bilginleri ise, Kur’ân’ın
edebî yönden mucize olması nedeniyle, düzgün söz söyleme sanatlarından uzak
kalamazlar. Ona göre, “fesâhat kavramı” iki ayrı kategiye ayrılır:
1- Sözcüğün fesâhati.
2- Cümlenin fesâhati20.
İbn Sinân el-Hafâcî, 454/1062 yılında Sirru’l-fesâha’yı kaleme almıştır ve o
tarihte retorik bilimi, daha henüz kendi içinde disiplinlere ayrılmamıştır.
b. İslâm Bilginleri:
Hicrî II. asrın başlarından itibaren IV. asrın ilk yarısına kadar, “Me‘âni’lKur’ân”, “Garîbu’l-Kur’ân”, “Mecâzu’l-Kur’ân”, “el-Eşbâh ve’n-nazâ’ir”
adlarıyla telif edilen ve Kur’ân’ın Araplarca anlaşılmadığı varsayılan yönlerini
yorumlayan eserler, retorik açıklamalara da yer vermekte ve âyetleri retorik bir
bakış açısıyla ele almaktadır. Bu eserler, Kur’ân metnini kutsayarak eşi benzeri
oluşturulamayacak bir metin olduğu söyleminden hareketle, “i‘câz” adı verilen
“edebî üslubun mucize olduğu” tezini savunmaktadır. İslâmî bilimlerden tefsir
bilimiyle içiçe devam eden bu çalışmalar, dinî söylem eksenli bir retorik anlayışı
geliştirmiştir. Ancak, konuyu genel çerçevede ele alacak olursak, bu çalışmaların
retoriğin bir bilim hâline gelmesinde önemli bir rol oynadığını da belirtmeden
geçemeyiz.

19

Bkz. el-Kayrevânî, İbn Raşîk, (1408/1988), el-Umde fî mehâsini’ş-şi‘r ve âdâbihi, (thk.
Muhammed Karkazân), Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife. I/72-84.

20

el-Hafâcî, İbn Sinân, (1402/1982), Sirru’l-fesâha, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye. s. 63-64.
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3. Retoriğin Bir Bilim Dalı Olarak Doğuş ve Gelişim Süreci
İbnu’l-Mu‘tezz (öl. 296/908)21, retorik biliminin üç temel disiplininden biri
olan ve adına “İlmu’l-bedî” denilen alanın kurucusudur. Onun 274/887 yılında
yazdığı el-Bedî‘ adlı kitap, bu bilim dalının ilk ve en önemli eseridir. Beş bölümden
oluşan eserine başlamadan önce retorikle ilgili bir değerlendirme yapar, kendi
seçtiği bazı şairlerin şiirlerinden aldığı beyitleri, güzel ve düzgün söz numuneleri
olarak verir. Daha sonra bedî‘ disipliniyle ilgili 18 retorik özelliği şiirlerden
örnekler sunmak sûretiyle açıklama yoluna gider. Ayrıca, İbnu’l-Mu‘tezz bu
eserinde retorik yaklaşımların başka dil ve kültürlerden alıntı olduğu görüşünü
çürütmeyi amaçlar. İbnu’l-Mu‘tezz’e göre, İslâm öncesi şiir ve Kur’ân’a dayalı
Arapça söylem, retorik alanı başlı başına şekillendirmektedir.
İbnu’l-Mu‘tezz, eserinde Kur’ân, hadis, şiir, sahabe ve bedevîlerin sözleri
olmak üzere Arap diliyle söylenmiş metinlerin özlü bir değerlendirmesini
yapmaktatır. Retorik alanla ilgili, kendisinin ifade etmek istediği, “isti‘âre”22,
“tecnîs”23, “mutâbakat”24, “iltifât”25, “ta‘rîd ve kinâye”26, teşbîh27 gibi kavramları
çoğunlukla şiirlerden örnekler vererek açıklama yoluna gider. Onun en çok
referans verdiği şair ise, Ebû Nu’âs (öl.198/813)’tır. İbnu’l-Mu‘tezz “bedî‘
bilgisi” adını verdiği eserinde, “beyân” konularına giren “teşbih” ve “mecâz”ı
da işlemektedir. Dolayısıyla bu eser kapsamı bakımından hem bedî‘, hem de
“beyân” disiplinlerinin her ikisini de içine almaktadır.
Hicrî III. asır boyunca Arap felsefecileri Yunan felsefesinin, özellikle de
Aristo’nun etkisi altında kalmışlardır. Onun “De Poetica” ve “Rhetorica” adlı
eserlerinin bir özeti, ünlü filozof el-Kindî (öl. 252/873) tarafından “Muhtasaru
kitâbi’ş-şi‘r” adlı eserde sunulmaktadır. Bununla birlikte Aristo’nun kitaplarının
pek çoğu, ünlü Nastûrî filozof ve çevirmen İshâk b. Huneyn (öl. 298/911)
tarafından Yunanca asıllarından Süryanice ve Arapçaya çevrilmiştir. Aristo’nun
şiir alanındaki ünlü eseri “Poetika” (De Poetica) ise, yine bir başka Nastûrî
filozof ve çevirmen Matta b. Yûnus (öl. 328/940) tarafından Yunanca aslından
Arapçaya çevrilmiştir. Bu faaliyetlerin, Araplarda retoriğin gelişmesi ve Yunan
retoriğinden etkilenmesinde payı büyüktür.
21

İbnu’l-Mu‘tezz, aynı zamanda söylediği güzel şiirleriyle ünlenmiş bir şairdir. Şiirlerinde
betimlemeler ve teşbihler önemli bir yer tutar. Kendi şiirlerini bir araya getirdiği bir şiir antolojisi
(divân) vardır. Ayrıca şairlerin hayatlarını anlattığı Tabakâtu’ş-şu‘arâ’ adlı Arap şairlerinin
biyografilerinden söz eden bir eseri daha bulunmaktadır.

22

İbnu’l-Mu‘tezz, ‘Abdullah, (1402/1982), Kitâbu’l-bedî‘, (nşr. İğnatyos Kratşkovski), Beyrut:
Dâru’l-Meysera, (3. bsk.) s. 3-24.

23

a.e., s. 25-35.

24

a.e., s. 36-47.

25

a.e., s. 58-59.

26

a.e., s. 64-68.

27

a.e., s. 68-74.
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Hicrî IV. asra baktığımızda, eserlerinde retorik konulara değinen Ebû ‘Alî elFârisî (öl. 377/987) ile onun öğrencileri İbn Cinnî (öl. 392/1002) ve Ahmed b.
Fâris (öl. 395/1004)’i görmekteyiz. Ahmed b. Fâris “es-Sâhibî” adlı kitabında
retoriğin üç disiplininden biri olan “me‘ânî”nin konularına yer verir28. Bu eserin,
‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî (öl. 471/1078) tarafından geliştirilen ‘İlmu’l-me‘ânî
teorisi üzerinde az da olsa etkisi vardır.
Eş‘ârî mezhebi kelâm bilgini olan ‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî, gramer ve
retorik alanında çalışmalar yapmıştır. Kendisini ünlü yapan en önemli çalışması
ise, retoriği sistematik olarak ele aldığı “Esrâru’l-belâğa” ve “Delâ’ilu’l-i‘câz”
adlı iki ayrı yapıttır. el-Curcânî, retorik biliminin tarihinde ilk kez “beyân”
disiplinini bütün konularıyla birlikte topluca ve düzenli bir şekilde Esrâru’lbelâğa adlı kitabında anlatmaktadır. Diğer eseri Delâ’ilu’l-i‘câz’da ise, retoriğin
bir diğer disiplini olan “me‘ânî”yi, konularının hepsine birden yer vererek ve
diğer disiplinlerdeki konulardan ayrıştırarak ele almaktadır. Bu yöntem, retorik
disiplinlerin kesin çizgilerle birbirinden ayrılmasını ve her disiplinin içerdiği
konuların belirginlik kazanmasını sağlamıştır. Böylece Arap retorik bilimi,
«beyân», «bedî‘» ve «me‘ânî» disiplinlerinden ya da başka bir deyişle, bu üç alt
bilimden oluşan son şeklini kazanmıştır.
Arap retorik biliminin olgunluk sürecinde yaşayan Yûsuf b. Ebî Bekr esSekkâkî (öl. 626/1228) ise, yazmış olduğu “Miftâhu’l-‘ulûm” adlı eserini üç
ana bölüm üzere inşa etmiş; birinci bölümü morfolojiye, ikinci bölümü gramere,
üçüncü bölümü de retoriğe ayırmıştır. es-Sekkâkî, retoriği konu edindiği üçüncü
bölümde kendi dönemine kadar geçen süreçte, retorik biliminin ulaştığı son şekli
ayrıntılara pek fazla girmeden özet olarak sunmaktadır.
es-Sekkâkî’den sonraki dönemlerde orijinal görüşler ortaya koyan retorik
bilginleri hemen hemen hiç yetişmemiş, retorik bilimi bir donukluk ve çöküş
sürecine girmiştir. Bu evrede, genelde eski eserlere “özet” (telhîs) veya
“açıklama” (şerh) tarzında kitaplar yazılmaya başlanmış ve bunlar medreselerde
retorik (belâgat) dersi olarak okutulmuştur.
II. Araplarda Retorik Biliminin Öncüleri
Arap retoriğinin doğuşu ve gelişimi aşamalarında bu alana emek veren belli
başlı kişilerin isimlerini, retorik bilimine yaptıkları katkıları da özetleyerek
kronolojik olarak şöyle sıralayabiliriz:
1- İbnu’l-Mukaffa‘ (öl. 143/759): köken olarak İranlı olmasına rağmen
Arapçayı çok büyük bir ustalıkla kullanan edebiyatçılardan biridir. Arap
edebiyatına “dildeki fesahat anlayışını” ve “bağlam”ı ilk tanıtan kişidir. “el28

Daha geniş bilgi için bkz. Ahmed b. Fâris, Ebu’l-Huseyn, (1418/1997), es-Sâhibî fî fikhi’lluğati’l-‘Arabiyyeti ve mesâ’ilihâ, (thk. Ahmed Hasen Besec), Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l‘İlmiyye.
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Uslûbu’l-muvelled” olarak adlandırılan, Arap olmayanlara özgü yeni bir anlatım
biçimini Arap dili ve edebiyatına kazandırmıştır.
2- Ebû ‘Ubeyde Ma‘mer b. el-Musennâ (öl. 210/825): Arap diliyle ilgili
problemleri ilk dile getiren kişilerden biridir. Kur’ân’ın gramer bakımından bir
incelemesini de kapsayan “Mecâzu’l-Kur’ân” adlı bir kitap yazmıştır. Bu eser,
her ne kadar Kur’ân’daki gramer meselelerini ele alıyor olsa da, sınırlı olarak
belâgat hakkında da bilgiler içermektedir.
3- el-Ferrâ’ (öl. 207/822): Kûfe gramer ekolünün önde gelen gramer
bilginlerindendir. Yazmış olduğu “Mecâzu’l-Kur’ân” adlı eser Kur’ân
Arapçasına özgü bazı retorik görüşleri kapsamaktadır.
4- el-Esma‘î (öl. 211/831): Arapların yetiştirdiği en büyük dil bilimcilerinden
biridir. Aslında bir şiir rivayetçisi ve gramer bilginidir. Basra kentinde el-Halîl
b. Ahmed ve ‘Amr b. ‘Alâ’ gibi büyük gramer bilginlerinden dersler almıştır.
Bedevilerle yakın temasa geçerek onların dilini ezberlemiştir. “Kitâbu halki’linsân”, “Kitâbu’l-hayl”, “Kitâbu’l-ibl”, “Kitabu’l-eddâd” isimlerini verdiği
eserler kaleme almıştır. Bu eserlerinde Arap dilinin retorik özelliklerine de temas
etmektedir. Ayrıca “el-Esma‘iyyât” adını verdiği bir de şiir antolojisi vardır. Bu
eser, pek çok klâsik Arap şiirini unutulup gitmekten kurtarmıştır.
5- el-Câhiz (öl. 255/868): Basra’da doğmuş ve ilk öğrenimini orada
tamamladıktan sonra Bağdat’a giderek bir süre de orada kalmış, daha sonra
Basra’ya dönerek ömrünün sonuna kadar da doğduğu kentte yaşamıştır. Abbâsî
nesrinin önde gelen isimlerindendir. Arap retorik sanatının en büyük öncüsüdür.
Aynı zamanda Mutezile mezhebinin de en tanınmış isimlerinden biridir. Mutezile
karşıtı mezhepsel görüşlere karşı kendi düşüncelerini savunmak için düzgün,
sanatlı ve akıcı bir anlatım tarzı geliştirmiştir. Bu durum ise, onun edebî ürünlerine
yansımaktadır. En tanınmış eserleri “el-Beyân ve’t-Tebyîn”, “el-Hayavân”, “elBuhalâ’” ve “et-Tâc”dır. Özellikle ismini zikrettiğimiz ilk iki eserinde belâgat
meselelerine değinerek değerlendirmelerde bulunur.
6- İbnu Kuteybe (öl. 276/889): Horosan kökenli, Kûfeli edebiyat bilgini ve
tarihçidir. Her ne kadar Mutezile mezhebine karşı olsa da, el-Câhiz’in “el-Beyân
ve’t-Tebyîn” ve “el-Hayavân” adlı eserlerinden etkilenmiştir. “eş-Şi‘ru ve
‘ş-şu‘arâ’”, “Edebu’l-kâtib”, “‘Uyûnu’l-ahbâr”, “Kitâbu’l-me‘ârif” adlı
eserleri yazmıştır. İlk iki eserinin, edebiyat bilgi ve teorilerinden söz ederken
retorik konularına da temas etmesi, Arap retorik bilimi tarihi açısından oldukça
önemlidir.
7- el-Muberrid (öl. 285/898): Basra ekolü gramer bilginlerindendir. Arap
gramerini anlattığı “el-Muktadab” ve dil meselelerine değindiği “el-Kâmil”
adlı eserlerinde yer yer Arap retoriğine göndermelerde bulunmakta, lafız ve
anlamın daha etkili ifade şekillerine değinmektedir29.
29

Daha geniş bilgi için bkz. Kızıklı, Zafer, (2007), “Arapça Gramer Kitaplarının Üslûp Yönünden
Tahlili: ‘el-Muktadab’ Örneği”, EKEV Akademi Dergisi, 11(31), 251-264.
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8- Sa‘leb (öl. 291/903): Kûfe gramer ekolü bilginidir, “Kavâ‘idu’ş-şi‘r” adlı
eserinde retorik konulardan az da olsa söz eder.
9- İbnu’l-Mu‘tezz (öl. 296/909): Arap retoriğinin üç disiplininden biri olan
“‘İlmu’l-bedî‘”in kurucusudur. Konuyla ilgili ortaya koyduğu görüşlerini, “elBedî‘” adlı kitabında anlatır.
10- Muhammed b. Ahmed b. Tabâtabâ (öl. 322/933): Yazdığı “‘İyâru’şşi‘r” adlı eserinde, şiirsel söylemle retoriksel özellikleri karşılaştırmalı olarak
incelemektedir.
11- Kudâme b. Ca‘fer (öl. 337/948): En tanınmış retorik bilimcilerindendir.
Retorik bilimiyle ilgili “Nakdu’ş-şi‘r” ve “Sinâ‘atu’l-cedel” adlı yapıtları
vardır.
12- ‘Alî b. ‘Îsâ el-Rummânî (öl. 384/994): Mutezile mezhebinin önemli
âlimlerindendir. “en-Nuket fî i‘câzi’l-Kur’ân” adlı eserinde “i‘câz” kavramını
retorik bir bakış açısıyla yorumlar.
13- Ebû Kâsim el-Hasen b. Bişr el-Âmidî (öl. 370/980): “el-Muvâzene beyne
Ebî Temmâm ve’l-Buhturî” adlı bir kitap yazarak bu eserinde, Abbâsî dönemi
şairleri Ebû Temmâm (öl. 845) ve el-Buhturî (öl. 897)’nin şiirlerini analiz etmek
sûretiyle iki şair arasında retorik temelli bir eleştirel karşılaştırma yapmaktadır.
14- Ahmed b. Muhammed el-Hattâbî (öl. 388/998): “el-Beyân fî i‘câzi’lKur’ân” adlı eserinde tıpkı el-Rummânî’de olduğu gibi “i‘câz” kavramı üzerine
düşüncelerini ortaya koyar.
15- ‘Alî b. ‘Abdu’l-‘Azîz el-Curcânî (öl. 392/1001): “el-Vasâta beyne’lMutenebbî ve husûmehu” adında bir eser kaleme alarak bu eserinde, şairler
tarafından yapılan retoriksel yanlışları sorgulamaktadır.
16- Ahmed b. Fâris (öl. 395/1004): Bir dil bilimcidir, “es-Sâhibî” adlı eserinin
«Me‘âni’l-kelâm» (sözün anlamları) diye adlandırdığı bir bölümü, «nazm»
(sözcük düzeni) konusunu ele alır. Burada ileriye sürdüğü görüşler, daha sonraki
dönemde ‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî için bir ilham kaynağı olmuş ve el-Curcânî
tarafından sistematik hâle getirilen “nazm teorisi”nin temelini oluşturmuştur.
17- Ebû Hilâl el-‘Askerî (öl. 395/1004): Yazmış olduğu “Kitâbu’s-sinâ‘ateyn”
adlı eserinde düzyazı ve şiirsel söylemin retorik temellerini anlatmaktadır.
18- İshâk b. İbrâhîm b. Veheb (? - ?): Hicrî IV., milâdî X. asırda yaşamıştır,
fakat doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Yunan felsefesinin etkisi altında
kalarak yazdığı “el-Burhân fî vucûhi’l-beyân” adlı kitabında retorikle ilgili
değerlendirmlerde bulunur.
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19- Ebû Bekr b. Muhammed b. et-Tayyib el Bâkillânî (öl. 403/1012): Eş‘ârî
mezhebi bilginlerindendir. Kur’ânî söylemin mucizevî oluşuna dair ortaya atılan
“es-sarfe”30 kavramına karşı bir antitez ortaya koymak için “İ‘câzu’l-Kur’ân”
adlı bir eser kaleme almıştır. el-Bâkillânî, bu eserinde “Kur’ân’ın lafzî yönden
i‘câz”ını eleştirmektedir.
20- eş-Şerîfu’r-Radî (öl. 406/1015): “Telhîsu’l-beyân fî mecâzâti’l-Kur’ân”
ve “el-Mecâzâtu’n-nebeviyye” adlı eserleriyle tanınmıştır. Her iki eserinde de
retorik özelliklerin bir dökümünü sunar.
‘Abdu’l-Cabbâr el-Esed Âbâdî (öl. 415/1024): Mutezile mezhebi
bilginlerindendir. “el-Muğnî fî ebvâbi’t-tevhîd ve’l-‘adl” adlı eserinde Kur’ân
Arapçasındaki “nazm sistemi teorisi”ni (sözcük düzeni teorisi) ayrıntılarıyla
açıklamaya çalışmaktadır.
21-

22- İbn Raşîk el-Kayravânî (öl. 456/1063): “el-‘Umde fî mahâsini’ş-şi‘ri
ve âdâbihi” adlı eserinde şiirsel söylemin, retoriksel özellikleri hakkında detaylı
bilgilere yer verir.
23- İbn Sinân el-Hafâcî (öl. 466/1073): Yukarıda değindiğimiz “es-Sarfe”
kavramının, ateşli savunucularındandır. Yazmış olduğu “Sirru’l-fesâha” adlı
eserinde, fesahat (düzgün ve yerinde söz söyleme) ile dildeki gündelik söylem
arasındaki farkı ele alır ve bunların Kur’ânî söyleme göre benzer yanlarını inceler.
24- ‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî (öl. 471/1078): Eş‘ârî mezhebi âlimlerindendir.
Sözcük düzeni teorisini ortaya koymuştur. Ona göre, Kur’ân’daki sözcüklerin
belli sıralanış düzeni, Kur’ân’ın mucizevî yönünü (“i‘câz”ını) gözler önüne
serer. “Delâ’ilu’l-i‘câz” adlı bir eser yazarak Arap retoriğinin üç sacayağından
biri olan “‘İlmu’l-me‘ânî”yi kuramsal yönden tespit etmiştir. Yine retorikle
ilgili olan “Esrâru’l-belâğa” adlı ikinci kitabında ise, retoriğin bir diğer ayağı
olan “‘İlmu’l-beyân” disiplinini sistematize ederek Arap retoriğini bağımsız bir
bilim hâline getirmiştir. İşte bu yüzden, onun için “Arap retoriğinin babası”
adlandırmasını yapmak hiç de yanlış olmayacaktır.
25- ez-Zemahşerî (öl. 538/1144): Mutezile mezhebinin en önde gelen
bilginlerindendir. ‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî’nin “sözcük düzeni teorisi” ile yine
onun ‘ilmu’l-beyân alanındaki teorik çerçevesini, “el-Keşşâf” adlı Kur’ân
tefsirinde uygulamaya koymuştur. el-Curcânî’nin “Kur’ânî i‘câz”a bakış
açısının aynını sahiplenerek Kur’ân âyetlerini yorumlama yoluna gitmiştir.
26- er-Râzî (öl. 606/1209): Yazmış olduğu “Nihâyetu’l-îcâz fî dirâyeti’li‘câz” adlı eser, retorik araştırmalara “özet” (telhîs) ve “açıklama” (şerh)
yaklaşımının başlangıcı niteliğindedir. Çünkü onun bu eseri, el-Curcânî’nin iki
kitabının da bir özeti gibidir.
30

Belâgat biliminde “es-sarfe” terimi, Kur’ân’ın lafız, anlatım, gramer gibi yönlerden eşi benzeri
ortaya konulamayacak bir şaheser olduğunu vb. bir eserin kompoze edilmesine Tanrı’nın izin
vermeyeceğini ifade eden bir sözcüktür.

1021

27- es-Sekkâkî (öl. 626/1229): Yazmış olduğu “Miftâhu’l-‘ulûm” adlı
eserinin üçüncü bölümünü tamamen retoriğe tahsis etmiştir. Bu bölümde retorik
konuları ana hatlarıyla özet olarak verir.
28- İbnu’l-Esîr (öl. 637/1239): Yazdığı “el-Meselu’s-sâ’ir fi’l-edebi’l-kâtibi
ve’ş-şâ‘ir” adlı eser, retorik görüşlerin bir bütününü sergilemektedir.
29- ez-Zimlekânî (öl. 651/1253): Yazdığı “et-Tibyân fî ‘ilmi’l-beyân” adlı
eser, el-Curcânî’nin “Delâ’ilu’l-i‘câz” adlı eserinin bir özeti şeklindedir.
30- İbn Mâlik et-Tâ’î (öl. 686/1287): Yazdığı “el-Misbâh fî ‘ulûmi’l-me‘ânî
ve’l-beyân ve’l-bedî‘” adlı eser, es-Sekkâkî’nin “Miftâhu’l-‘ulûm” adlı
eserinin üçüncü bölümü olan retoriğin bir özetidir.
31- Hamza el-‘Alevî (öl. 705/1305): “et-Tirâzu’l-mutedammin li esrâri’lbelâğa ve ‘ulûmi hakâ’iki’l-i‘câz” adlı bir eser yazmıştır. Bu eser, ezZemahşerî’nin el-Keşşâf adlı yapıtının bir özetidir.
32- el-Kazvînî (öl. 739/1338): “Telhîsu’l-miftâh” ve “el-Îdâh” adlarında iki
ayrı kitap yazmıştır. Bu eserlerin her ikisi de, es-Sekkâkî’nin “Miftâhu’l-‘ulûm”
adlı eserinin üçüncü bölümünde yer alan retorik açıklamalarının bir özetidir.
33- et-Tennûhî (öl. 749/1348): “el-Aksa’l-karîb fî ‘ilmi’l-beyân” adlı bir
eser yazmıştır ve bu eserinde “fesâhat” (düzgün söz söyleme sanatı) ve “retorik”
hakkında bilgiler vermektedir.
34- İbn Kayyim el-Cevziyye (öl. 751/1350): “el-Fevâ’idu’l-muşevvik ilâ
‘ulûmi’l-Kur’ân ve ‘ulûmi’l-beyân” adını verdiği bir kitap yazarak, bu eserde
“fesâhat”, “retorik” ve “i‘câz” kavramları hakkında bilgiler verir.
III. Arap Retoriği Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Arap retoriğine tarihsel bir açıdan baktığımızda üç temel aşama geçirdiğini
görürüz:
1- Retorik anlayış, her ne kadar İslâm öncesine kadar uzansa da bu döneme ait
yazılı belgeler elimizde mevcut değildir. İslâm öncesi dönemde sözlü bir geleneğe
dayalı olarak “etkileyici söz” (kelâmun belîğ) hakkında öznel değerlendirmeler
yapılmıştır. Sözcükler, anlamsal yönden ele alınmış, şiirde ve nesirde kafiye
olgusu ön planda tutulmuştur. Dolayısıyla bu zaman dilimini, “sözlü edebî eleştiri
dönemi” diye de adlandırabiliriz. Retorikle ilgili ilk yazılı yorumlar, sistematik
bir temel olmaksızın İslâm’ın ilk dönemleriyle Emeviler zamanında yapılmaya
başlamıştır.
2- Retorik araştırmaların gelişim aşaması, hicrî ikinci asrın ilk yarısından
itibaren büyük bir ivme kazanmaktadır. Bu süreç, Ebû ‘Ubeyde Ma‘mer b. elMusennâ’nın Kur’ân grameri üzerine yazdığı ve mecâz konusuna genişçe yer
verdiği Mecâzu’l-Kur’ân’la başlar, ez-Zemahşerî ile son bulur. Abbâsilerin ilk

1022

yıllarında dîvân kâtipleri ve İslâm bilginleri arasında “i‘câz” eksenli bir tartışma
ön plana çıkar. Geleneksel “sarfe” kavramı İbrâhîm b. en-Nazzâm (öl. 231/845)
tarfından ortaya atılır. O, Kur’ân’ın retorik söyleminin eşsiz, benzersiz ve taklit
edilemez olduğunu savunur. Bu yaklaşımın benzeri bizzat Kur’ân’da da var
olmasına rağmen, bir retorik bilgini tarafından dile getirilmesi retorik bilimi
açısından kayda değer bir durumdur.
3- Hicrî VI. asrın ikinci yarısından itibaren retorik bilimlerinde orijinal eser
üretimi durmuştur. Eski eserlere özet ve açıklama yapma faaliyetleri revaç
bulmaya başlamıştır. Aynı dönemde retorik dışındaki diğer bilimlerde de bir
çöküş süreci görülmektedir. Böylece İslâm toplumu, artık bilimsel ve düşünsel
anlamda değer üretmekten uzaklaşma sürecine girmiştir.
4- Arap retoriği, tarihsel süreçte retorik bilginleri, İslâm bilginleri ve dil
bilginleri tarafından ele alınmıştır.
5- Arap retoriğiyle uğraşan kişileri, gelenekçi ve yenilikçi olarak iki gruba
ayırabiliriz. Gramer ve dil bilginleri, İslâm öncesi şiiri retoriğin merkezinde
görmeleri ve aynı tarz söylemi devam ettirme gayretlerinden ötürü gelenekçi
kanadı oluşturmuşlardır. Yenilikçiler ise, dîvân kâtiplerinden, kendi dönemlerinde
yaşayan çağdaş şairlerlerden ve içinde yaşadıkları kentin kültüründen
etkilenmişlerdir.
6- Retorik konusu, ilk olarak gramer kitaplarında ve i‘câz kavramıyla ilişkili
olarak dinî eserlerde görülmüştür. Din dışı retorik çalışmalar, şiirle; dinî retorik
çalışmalar, i‘câz ve nazım problemiyle ilgilidir.
7- el-Câhiz, Arap retoriğinin genel anlamda önderidir. İbnu’l-Mu‘tezz, «bedî‘»
disiplininin, ‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî de “me‘ânî” ve “beyân” disiplinlerinin
kurucusudur.
8- Kudâme b. Ca‘fer, Arap retoriğini yabancı felsefe geleneğine konu etmiştir.
9- ez-Zemahşerî, ‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî’nin teorik anlamda ortaya
koyduğu “me‘ânî” ve “beyân” konularını Kur’ânî söylem çerçevesinde pratiğe
dökmüştür. Bedî‘ disiplinini, bağımsız bir disiplin olarak kabul etmeyip,
“me‘ânî”nin kapsamına sokarak ihmal etmiştir. Aynı bakış açısı es-Sekkâkî’de
de vardır. Onlara göre retorik bilimi, “me‘ânî” ve “beyân” olmak üzere iki
disiplinden oluşmaktadır.
10- Bedî‘ disiplinine ait konular bazen diğer disiplinlerle karıştırılmıştır.
Örneğin, el-‘Askerî, bedî‘ disipliniyle ilgili 35 farklı ögeden söz eder, fakat
bunların bir kısmı bedî‘ disiplininin değil, beyân disiplininin öğeleridir.
11- Bedî‘ disiplini, hicrî yedinci asırdan itibaren billurlaşmış ve diğer iki
disiplinden tam anlamıyla ayrılarak bağımsız bir kimlik elde etmiştir. Bunda en
önemli payı olan retorik bilginleri, Bedru’d-dîn et-Tâ’î ve el-Kazvînî’dir.
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SONUÇ
Araplarda retorik anlayışın bir bilim hâlini alması, Kur’ân’ın retorik yönden
en mükemmel metin olduğu ve bu görüşün bilimsel temellere oturtularak ispatı
düşüncesine dayanır. IX-XIII. yüzyıllar arasında yaklaşık dört asırlık süreç, Arap
retoriğinin altın çağını oluşturur. Bu zaman zarfında retorikle ilgili çok kıymetli
eserler kaleme alınmıştır.
Retoriğin bir bilim dalı olarak doğuş, gelişim ve duraksama aşamaları, hem
İslâmî bilimlerle, hem pozitif bilimlerle ve hem de dil bilimleriyle parelellik
gösterir. Sözünü ettiğimiz süreç içinde tefsir, hadis, kelâm, fıkh gibi dinî bilimlerde;
matematik, fizik, kimya, astronomi, tıp gibi pozitif bilimlerde; gramer, morfoloji,
türev bilimi, ses bilimi, sözlük yazımı ve retorik gibi dilsel bilimlerde önemli
bilim adamları yetişmiş, eşsiz güzellikte eserler ortaya konulmuştur. İşte retoriği,
bu muazzam tablonun içinde yer alan bir göz alıcı figür olarak değerlendirmek
daha doğru olur.
Retorik biliminin başta tefsir ve kelâm olmak üzere İslâmî bilimlerle, şiir
ve nesir olmak üzere edebiyatla, gramer, türev bilim, morfoloji olmak üzere de
dilsel bilimlerle yakın ilişkisi vardır. Bu ilişki, retorik bilimini bazen söz söyleme
sanatının bir kriteri olarak diğer bilimler arasında odaksallaştırırken, bazen de
başka bilimlere kendi söylemlerinde bir yol gösterici şeklinde ortaya çıkar. Bunun
yanısıra retorik bilimi, özellikle Mutezile kelâmının ve Kur’ân’ı en mükemmel
edebî metin sayan İslâmî anlayışın sayesinde doğarak gelişmiştir. İslâmî bilimlerin
çöküşüyle birlikte, retorik bilimi de gerilemiş, kendini yenileyen dinamikleri
kaybederek tıpkı tefsir, hadis, fıkıh ve kelâm’da olduğu gibi şerhler, haşiyeler ve
ta‘likler yazma dönemine girerek özgün eserler üretemez hâle gelmiştir. Modern
dönemde ise, Araplarda retorik çalışmalar yapılmasına rağmen, bunlar, o eski
parlak günlerdekilerle karşılaştırılamayacak kadar zayıftır.
Arap retorik bilimi, sadece Arapların değil, tüm müslüman milletlerin ortak
mirasıdır. Çünkü bu bilimin temel eserlerinin çoğu, geçmişte başta Türkler
olmak üzere, Müslüman milletler tarafından okunmuş, okutulmuş ve bu eserler
için adına “şerh”, “haşiye”, “ta‘lika” denilen yorum ve açıklamalar yapılmıştır.
Aynı zamanda Arap retorik bilimi, Müslüman milletlerdeki retorik bilimi
terminolojisinin ve kavramlarının şekillenmesini de sağlamıştır. Bu yüzden klâsik
dönem Arap retorik bilimi, sadece Arapların uğraş alanına bırakılmamalıdır. Türk
insanı da bu konuya eğilmeli, Arap retorik bilimini araştırıp öğrenmek sûretiyle,
bu bilim dalında söz sahibi olmalı ve düşünce üretmelidir.
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SİBİRYA TÜRK HALKLARININ DİLLERİNİN HUKUKİ
KONUMU VE DİL İLE İLGİLİ YASALAR
KİLLİ YILMAZ, Gülsüm
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
Uralların doğusundan başlayıp Büyük Okyanus’a kadar uzanan oldukça geniş
bir alanı kapsayan Sibirya’da bugün kendi adlarını taşıyan ayrı cumhuriyetleri
bulunan Saha (Yakut), Tuva, Hakas, Altay Türkleri ile çok daha az nüfusa sahip
olan ve kendi adlarını taşıyan cumhuriyetleri bulunmayan Dolgan, Tofa (Karagas),
Çulım, Şor, Baçat Teleütleri ve Sibirya Tatarları gibi Türk toplulukları varlıklarını
sürdürmektedir. Bu halkların idarî olarak konumları dillerinin konumlarını da
belirlemektedir. Rusya Federasyonu Anayasası’na göre cumhuriyet statüsündeki
idarî birimlerin kendi anayasasını düzenleme ve kendi dilini devlet dili olarak ilân
etme hakkının doğması bakımından bu halkların cumhuriyet statüsüne geçmesi
büyük bir önem arz etmektedir. Kendi adını taşıyan bir cumhuriyete sahip olan
Türk halklarının dilleri devlet dili konumundadır. Tüm bu halkların dillerinin
konumları öncelikle “Rusya Federasyonu’ndaki Halkların Dilleri Hakkındaki”
Federal Yasa’ya (1991-1998), daha sonra da cumhuriyetlerce kabul edilen dil
yasalarına ve cumhuriyetlerin kendi anayasalarına dayanmaktadır. Tüm bu
halkların dillerinin konumları ve bu konumu belirleyen dil yasaları idari, nüfus,
toprak, ekonomik, politik gücüne göre bu yasalar az çok farklı şekillenmekte ve
farklı derecelerde etkili olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dil durumu, dil politikası, dil konumu, devlet dili,
azınlık dili, dil yasası, Sibirya Türk halkları, Saha (Yakut), Tuva, Hakas, Altay.
ABSTRACT
Today in Siberia which covers a large area from the east region of Ural
Mountains to the Pacific Ocean, some Turkic peoples like Sakha (Iakut),Tuva,
Khakas, Altai, who have their own republics which named with the names of these
people exist along with some others with a lesser population like Dolgans, Tofas
(Karagas), Chulym Turks, Shors, Bachat Teleuts and Siberian Tatars hwo don’t
have own republics. Administrative status of these people also determine their legal
status of their languages. According to the Constitution of Russian Federation,
adsministrative units, which have republic status have a right to compose their
own constitution and to declare titular language as official languages. Thus taking
republic status is very important for Siberian Turkic people like Sakha, Tuvan,
Khakas, Altai. Languages of Siberian Turkic people who have their own republic
have official language status. Primarily Status of languages of Siberian Turkic
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peoples are based on “The Law on the Languages of the Russian Federation”,
then arranged by the laws on the languages of republics and constitutions of
republics. Language status and all the laws on the languages of Siberian Turkic
peoples are taking form according to administrative, demographic, territorial,
economic power, thus being effective in various degrees.
Key Words: Language situation, language policy, language status, official
language, minority languages, language laws, Siberian Turkic peoples, Sakha
(Iakut), Tuvan, Khakas, Altai.
GİRİŞ
Dilin konumundan söz edildiğinde, hem dilin bir sosyal sistemde yasa
larla belirlenmiş olan hukuki konumu, hem de işlevsel özellikleri ile belirlenen
toplumsal konumu anlaşılır. Bu bildirinin konusunu da bugün Rusya Federasyonu
sınırları içinde Sibirya’da varlığını sürdüren Saha, Tuva, Hakas, Altay gibi Türk
halklarının dillerinin hukukî durumunun değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
Dil, tıpkı din, kültür, tarih gibi milletleri bir arada tutan temel unsurlardan
biridir. Aynı dili konuşan insanlar kendilerini birlik içinde hissederler ve kendilerini
farklı dilleri konuşanlardan ayırırlar. Birden fazla dilin var olduğu devletlerde
genellikle dil konusu tek dilli devletlere göre daha büyük bir sorun olarak ortaya
çıkar. Çok milliyetli, dolayısıyla çok dilli devletler, söz konusu milliyetleri bir
arada tutabilecek ortak bir bilinç oluşturmaya çalışırlar. Bu, herhangi bir ideoloji,
dil ya da din olabilmektedir. Milliyetler arasında bağın kurulması için seçilecek
dilin ne olacağının belirlenmesi, seçilecek dilin her durumda söz konusu
toplumdaki gruplardan birinin ya da birkaçının anadili olamayacağı ve milletlerin
kendi milliyetlerine ve onun simgelerine karşı duydukları doğal sevgi yani mil
liyetçilik duygusu göz önünde tutulduğunda çok sancılı süreçleri beraberinde
getirebilmektedir. Ancak, devlet yönetimi süreci devletin kurumları, yönetim ve
yönetilenler arasında iletişimin mümkün olmasını gerektirir ve bunun için de bir
dilin seçilmesi gerekir (Vahtin & Golovko 2004: 38-39).
Ülkelerin yasalarında dillerin hukuki konumunu belirleyen farklı terimler
kullanılabilir. Genellikle tüm dünyada devlet dili /national language ve resmî dil
/official language terimleri aşağı yukarı aynı anlamı karşılamak için kullanılsa da
bazı önemli farklar içermektedirler. Rusya Federasyonu yasalarında bu iki terim
kesin olarak ayrılmaktadır. Devlet dili, bir devlette, politik, sosyal ve kültürel
alanlarda birleştirici fonksiyonu bulunan ve devletin sembolü durumunda olan
dildir. Resmî dil ise yasama, yürütme ve yargının dilidir. Örneğin Sovyetler
Birliğinin dil yasasında devlet dili terimi kullanılmamış, Sovyetler Birliğinin resmî
dili olarak Rusça kabul edilmiştir. Oysa bugünkü Rusya Federasyonu yasalarınca
Rusça Rusya Federasyonu’nun hem devlet dilidir hem de resmî dilidir, yani resmî
devlet dilidir (Vahtin & Golovko 2004: 42; Meçkovskaya 2001: 131-132). Ancak
devlet dili terimi de farklı konumdaki diller için kullanılabilmektedir. Yani, bütün
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Rusya Federasyonu’nun devlet dili Rusçadır. Diğer taraftan her cumhuriyette
Rusça yanında cumhuriyete adını veren halkın dili de devlet dili olarak kabul
edilmektedir. Bu durumda iki tür devlet dilinden söz edilmektedir. Bütün Rusya
Federasyonu’nu kapsayan federal devlet dili, bir de söz konusu cumhuriyeti
kapsayan bölgesel devlet dili.
Rusya Federasyonu eşit haklara sahip 89 birimden oluşmaktadır. Bunlar
cumhuriyet, kray, oblast, federal şehir, otonom oblast ve otonom okruglardır. Her
ne kadar Rusya Federasyonu’nun bütün üyeleri eşit kabul edilse de cumhuriyetler
diğer üyelerden farklı olarak kendi anayasalarını yapma ve devlet dillerini
belirleme haklarına sahiptirler. Rusya Federasyonu Anayasası’nın 68. maddesi
cumhuriyetlere, Cumhuriyetlerdeki unvan dilini/Titüler dili (devlete adını veren
halkın dili) devlet dili olarak ilân edebilme hakkını vermektedir (Konstitutsiya
Rossiyskoy Federatsii, Stat’ya 68: http://www.constitution.ru /index.htm.
06.09.2007).
Rusya Federasyonu’nda yerli halkların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde
yerel resmî dillerden de söz edilir ve bu diller devlet dilleri ile eşit haklı olarak
bu bölgelerde kullanılırlar. Örneğin Saha Cumhuriyeti’nin dil yasalarında yerel
resmî dil’ler söz konusudur. Bu, Saha Cumhuriyeti’nde bazı bölgelerde sıkışık
olarak yaşayan Even, Evenki, Yukagir gibi yerli halkların bulundukları bölgelerde
dillerinin resmî dil olarak kullanılabileceğini ifade eder.
Rusya Federasyonu’nda Rus olmayan nüfus arasında bir anadilini kaybetme
ve Rus diline geçiş eğilimi gözlenmektedir. Örneğin 1970-1989 yılları arasında
kendi millî dilini bırakıp Rusçaya geçenlerin sayısı iki kat artmıştır. Ayrıca bu
dönemde millî okullarda çocukların eğitim öğretim görmesi de büyük prestij
kaybına uğramıştır. 80’li yılların ikinci yarısında Rus olmayan çocukların
ancak %9’u millî okullarda eğitim görmüştür. Bugün bağımsız olan Birlik
Cumhuriyetleri bir tarafa bırakılırsa bu dönemde sadece Başkurt, Tatar, Saha
ve Tuvalarda orta eğitim anadillerde olabilmiştir. Diğerlerinde ise en fazla ilk
3 ya da 4 sınıfta anadilde eğitim verilebilmiştir (Romaşkin 1999. http://www.
philology.ru/ linguistics2/ romashkin-99.htm).
Durum özellikle oldukça az nüfusa sahip olan ve çoğu dil geçişi sınırında
bulunan halklar açısından önlemler gerektirdiği için 1990’lı yıllardan itibaren
gerek anayasalara konulan dillerin hukuki konumunu belirleyen maddeler,
gerekse dil yasaları ile giderek artan sosyal çekişmelerin de önüne geçilmeye
çalışılmıştır.
Bugün Uralların doğusundan Büyük Okyanus’a kadar uzanan geniş bir bölgeyi
kapsayan Sibirya’da çeşitli dil ailelerine bağlı 40’tan fazla lehçe ya da dilin
konuşulduğu kabul edilmektedir. Bunların pek çoğu bugün yok olma tehlikesi
ile karşı karşıya olan dillerdir. Bazılarının sosyal işlevleri öylesine daralmıştır
ki, bu diller ya toplumun bir kısmının mesleği durumundadır (öğretmenler,
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yazarlar, gazeteciler vb.) ya da okul sürecinde ders olarak okutulduğu için çocuk
ya da gençlerin zorunlu uğraşılarından biridir (Burıkin 2001 http://zaimka.ru/
ethnography/burykin12.shtml). Sibirya’nın yerli halklarının bir bölümünü
de Türk dilli halklar oluşturur. Konuşur sayısına bakıldığında Sibirya Türk
halklarının Sibirya’nın diğer yerli üyelerine göre çok daha şanslı oldukları
söylenebilirse de Türk halklarının en büyük grubunu oluşturan Saha (Yakut)
Türklerinin nüfusu bile ancak 432.290 kişidir. Bu nüfusları ile adını verdikleri
cumhuriyetlerinin genel nüfusu içinde ancak %45’lik bir orana sahiptirler.
Sibirya’da değişik idari yapılanmalar içinde şu Türk halkları yer almaktadır:
En kuzeyde Taymır Yarımadası’nda, Dolgan-Nenets Otonom Okrugu’nda
yaşayan ve Saha Türkleri ile çok yakın bir genetik bağa sahip olan 7.261 kişilik
nüfuslarıyla Dolganlar, daha sonra kendi cumhuriyetine adını veren ve en yüksek
nüfusa sahip Türk halkı olan Saha (Yakut) Türkleri, daha güneye inildiğinde
837 kişilik nüfuslarıyla İrkutsk bölgesinde Aşağı Uda bölgesinde bugün resmî
olarak böyle bir kavram olmamakla birlikte bölge halkı tarafından coğrafi bir
kavram olarak sıkça kullanılan Tofalariya’da yaşayan Tofalar, daha da güneyde
ve batıda Tofalarla çok yakın bir genetik bağa sahip olan, kendi adlarını
verdikleri Tuva Cumhuriyeti’nde yaşayan ve 235.313 kişilik nüfuslarıyla nüfus
bakımından Sibirya’da ikinci en büyük nüfusa sahip olan Tuvalar, daha batıya
doğru ve kuzeyde Tomsk Bölgesi’nde Orta Çulım nehri civarında yaşayan ve
Hakas Türkleri ile oldukça yakın bir genetik bağı bulunan, bu yüzden Sovyetler
Birliği dönemi boyunca Hakaslar olarak kaydedilen ancak 1991’den sonra
Çulım Türkleri olarak ayrı bir millet olarak ele alınan 656 kişilik nüfuslarıyla
Çulım Türkleri, daha güneyde kendi adlarını verdikleri Hakas Cumhuriyeti’nde
yaşayan ancak 65.421 kişilik nüfuslarıyla cumhuriyetin genel nüfusunun
% 11 kadarını oluşturan Hakaslar, daha batıya doğru hem Hakaslarla hem de
Altaylarla genetik bağı güçlü olan ve Kemerovo Oblast’ının güneyindeki Dağlık
Şorya Bölgesi’nde yaşayan 11.554 kişilik nüfuslarıyla Şorlar, yine Kemerovo
Bölgesi’nde 1991’den sonra ayrı bir halk olarak sayılmaya başlayan aslında
Altayların güney kolunu oluşturan ve bu bölgede yaklaşık 2.500 kişilik bir nüfusa
sahip olan, Dağlık Şorya’nın kuzeyinde Belovo Rayonu’ndaki Büyük ve Küçük
Baçat Nehirleri boyunca yaşayan Baçat Teleütleri ya da Baçatlar, daha güneyde
Şor ve Hakaslarla komşu olarak kendi adlarını verdikleri cumhuriyette yaşayan
62.192 kişilik nüfuslarıyla genel cumhuriyet nüfusunun % 30’unu oluşturan
Altaylar bulunmaktadır. Altaylar geleneksel olarak kuzey ve güney olmak üzere
iki gruba ayrılmaktadır. Kuzey Altaylara Kumandı, Tuba ve Çalkandular dâhil
iken, Güney Altaylara Altay-Kijiler, Telengit ve Teleütler dâhildir. Bugün Rusya
Federasyonu’nun etnik haritasında Kumandılar, Çalkandular, Tubalar, Teleütler
ve Telengitler ayrı halklar olarak yer almaktadır. Bunların dışında daha batıda
Baraba, Tobol ve İrtiş Tatarlarından oluşan Batı Sibirya Tatarları 9.611 kişiden
oluşur ve Novosibirsk, Omsk ve Tyumen Oblastlarında yaşarlar.
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Bu halkların hepsi de nüfus, ekonomik ve siyasi durum bakımından farklı
noktalarda bulunmaktadırlar. Rusya Federasyonu’nun dil yasasının Rusya
Federasyonu’nda yer alan bütün dilleri eşit sayarak kâğıt üzerinde bile olsa eşit
haklar veriyor olması dillerin konumunun iyileştirilmesinde büyük bir adım
olarak kabul edilebilecek olsa da dillerin konuşurlarının siyasal, ekonomik,
nüfus, coğrafya, ilişkide bulunulan halklar gibi türlü açılardan farklı noktalarda
bulunuyor olmaları dillerinin konumlarını da farklılaştırmakta, hukuki açıdan
eşit konumda olan diller, toplumsal konumları açısından çok farklı noktalarda
bulunmaktadırlar.
Sibirya Türk halklarından Saha, Tuva, Hakas, Altay Türkleri kendi adlarını
verdikleri cumhuriyetlerde yaşarlar. Bu halkların yaşadıkları bölgelerin
cumhuriyet statüsü kazanması, bu statü sonucu olarak söz konusu halkların kendi
anayasasını yapma ve cumhuriyete adını veren halkın dilini yani unvan dilini
devlet dili olarak kabul etme haklarını elde etmiş olmaları bakımından önemlidir.
1. Sibirya Türk Halklarının Dillerinin Hukuki Konumunu Belirleyen
Yasalar
Daha önce SSCB içinde yer alan ve bugün de Rusya Federasyonu’nun birer
parçası olan Sibirya Türk halkları doğrudan SSCB ve Rusya Federasyonu’nun
yasalarına tâbi olmaktadırlar. Şunu da belirtmek gerekir ki, 90’lı yıllara kadar
Rusça hiçbir zaman SSCB’de devlet dili ilân edilmemiş, SSCB’de bulunan
dillerin konumlarıyla ilgili de bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Sibirya Türk
halklarının dillerinin konumlarını belirleyen yasaları temel olarak anayasalar ve
dil hakkında oluşturulan yasalar oluşturur. Bunları da öncelikle federal yasalar ve
cumhuriyet yasaları şeklinde ayırmak mümkündür.
1.1. Federal Yasalar
Bugün Rusya Federasyonu’nda dillerin konumunu belirleyen Rusya
Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa’nın temeli 24 Nisan 1990’da
yürürlüğe giren SSCB Halklarının Dilleri Hakkında Yasa ile atılmıştır. SSCB
Halklarının Dilleri Hakkında Yasa (24 Nisan 1990)
İlk kez 24 Nisan 1990 yılında Yüce Meclis tarafından kabul edilen “SSCB
Halklarının Dilleri Hakkında Yasa” da Rusça SSCB’nin resmî dili olmasının
yanı sıra uluslararası ilişki dili olarak kabul edilmiş, cumhuriyet ve otonom
cumhuriyetlere de cumhuriyetlerde dillerin statüsünü belirleme ve devlet
dili olarak ilân edebilme hakkı sunulmuştur (4. madde). Yine bu yasanın 6.
maddesinde SSCB çatısı altında bulunan bütün halklara eğitim ve öğretim dilini
seçme özgürlüğü garanti edilmiş, 7. maddede ise SSCB devletinin ana dilinin ve
SSCB halklarının dillerinin öğrenilmesi için şartları oluşturacağı belirtilmiştir.9.
maddede tüm vatandaşlara anadillerinde ya da SSCB’deki herhangi bir dilde
devlet kurumlarına, toplumsal kurum ve kuruluşlara, organizasyonlara başvurma
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hakkı verilmiş, bu dilekçelere cevabın da başvurunun yapıldığı dilde yapılacağı
belirtilmiştir. Cumhuriyetlerin vb. cevabın hangi dilde olacağını kendilerinin
belirleyeceği de bu yasada belirtilmişti. 10. maddede birlik cumhuriyetlerinde,
otonom cumhuriyetlerde, otonom oblast, otonom okruglarda söz konusu
bölgenin nüfusunun çoğunluğunun dilinde olması gerektiği belirtilmiştir. Resmî
evrakların dilinin de birlik cumhuriyetlerinde, otonom cumhuriyetlerde, otonom
oblast, otonom okruglarda söz konusu topraklarda kabul edilen devlet dili ve
SSCB’nin resmî dillerinde olması gerektiği de kabul edilmiştir (Verhovıy Sovet
SSSR, Zakon ot 24 aprelya 1990 g. N 1450-1 Moskva, Kreml’, O yazıkah
narodov SSSR, stat’ya 4. Bkz. http://www.vcom.ru/cgi-bin/db/zakdoc?_reg_
number=Ñ9000235, 05.09. 2007). Daha sonra 25 Ekim 1991 yılında o zamanki
RF Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından imzalanan Rusya Sovyet Federativ
Sosyalist Cumhuriyetlerinin Halklarının Dillleri Hakkında Yasa kabul edilmiş,
bu yasada farklı olarak uluslararası temel iletişim aracı olan Rusçaya devlet dili
statüsü verilmiştir (Prezident RSFSR B. Yel’tsin, O yazıkah narodov RSFSR,
Moskva, Dom Sovetov RSFSR, 25 Oktyabra 1991 goda, N 1807-I http://www.
business-pravo.ru/Docum/DocumShow_ DocumID_39766.html).
1.1.1. Rusya Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa (25 Ekim
1991)
25 Ekim 1991’de B. Yeltsin tarafından onaylanan 1807-1 sayılı “Rusya Sovyet
Federatif Sosyalist Cumhuriyetleri Halklarının Dilleri Hakkında Yasa”Rusya
Federasyonu Yüksek Meclisince onaylanmış, 24 Temmuz 1998 tarih ve 126F3 sayılı değişiklik ve eklemeler uyarınca 1998’den sonra yasanın adı “Rusya
Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa”şeklinde değiştirilmiştir (O
vnesenii izmeneniy i dopolneniy v zakon RSFSR “O yazıkah narodov RSFSR”Bkz.
http://www.innovbusiness.ru/pravo/ DocumShow DocumID_75614.html
(05.09.2007).
Bu yasa Rusya Federasyonu topraklarında var olan dillerin kullanımına ilişkin
temel konuların hepsini kurallara bağlamıştır. Rusya Federasyonu’nda yaşayan
halkların dillerinin temel hukuksal durumlarını, korunma garantilerini belirlemiş,
devlet faaliyetlerinin çeşitli alanlarında, eğitim ve öğretimde, yer adlarında, dış
ülkeler ile ilişkilerde bu dillerin kullanımını düzenlemiş, her dile karşı düşmanca
yaklaşım ve özensizce davranışa, Anayasa’da kabul edilmiş olan millî politikanın
prensiplerinin çiğnenmesine sorumluluk getirmiştir. Bu yasanın oluşturulmasında
1990 yılında kabul edilmiş olan “SSCB Halklarının Dilleri Hakkında Yasa”ile
edinilmiş tecrübeler göz önünde tutulmuştur.
Federal dil yasası Rusya Federasyonu’ndaki halklarının dillerinin dev
let tarafından korunması ve desteklenmesi temel prensibini belirlemektedir.
“Rusya Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa’nın “Giriş” kısmında
Rusya Federasyonu’nda yer alan bütün diller “Rusya Devleti’nin millî
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serveti”olarak kabul edilmiş, “devletin koruması altında”olduğu belirtilmiş ve
bütün Rusya Federasyonu topraklarında “millî dillerin, ikidillilik ve çokdilliliğin
gelişmesinin”sağlanacağı belirtilmiştir. Aynı yasanın “Genel Hükümler” kısmının
2. maddesinde “nüfuslarına bakılmaksızın bütün halkların dillerinin korunması
ve her yönden gelişmesi için” ayrıca iletişim dilinin seçilmesi ve kullanılması
konusunda eşit haklara sahip olmaları da garanti altına alınmıştır. Rusya
Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkındaki Yasa’nın 3. maddesinde Rus dilinin
hukuki konumu belirlenmiş, Rus dili bütün Rusya Federasyonu’nun devlet dili
olarak kabul edilmiş, Rusya Federasyonu’ndaki bütün halkların dillerinin eşit
haklara sahip olduğu, bütün dillerin devlet desteğinden yararlanacağı belirtilmiştir.
Bu yasanın 7. maddesi uyarınca Rusya Hükümeti, “Rusya Federasyonu
halklarının dillerinin korunması, öğrenilmesi ve gelişmesine yönelik federal
programı hazırlar ve bu tür programın gerçekleştirilmesi için olanakları belirler” .
Rusya Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkındaki Yasa, yasama organlarında
dilin kullanımı, yasa ve diğer hukuki sözleşmelerin dili, seçim ve referandumlarda
kullanılacak dil, devletin yürütme organlarında, organizasyonlarında, kurum ve
kuruluşlarında kullanılacak dil, resmî yazışmaların dili, kitle iletişim araçlarının
dili, sanayi, haberleşme, taşımacılık vb. alanlarda dilin kullanımı, hizmet
alanında ve ticari faaliyetlerde dilin kullanımı, coğrafi adlandırmalarda, yol
tabela ve işaretlerinde, dış ülkeler ve uluslararası organizasyonlar ile ilişkilerde
dilin kullanımını belirler.
Yasanın 3. başlığı altında toplanan 12, 13. maddeler devletin federal
organlarında ve cumhuriyetlerin devlet organlarında dilin kullanımını
düzenlemektedir. Resmî yayınlar ile yasa vb. yayınlarının dilini belirleyen
bu maddelere göre tüm bu yayınların dili Rusya Federasyonu’nun resmî dili
olarak belirtilmiştir. Cumhuriyetlerde Rusçanın yanı sıra kabul edilmiş olan
diğer devlet dili ya da dillerinde de yayınlanır, kray, oblast, federal şahirlerde,
otonom bölge ve otonom okruglarda ise Rusça yayınlanır. IV. Başlık altındaki
yasa maddelerinde devlet organlarının, organizasyonların, kurum ve kuruluşların
faaliyetlerinde dilin kullanımını düzenlemektedir. 20. madde dilin kitle iletişim
araçlarında kullanımı düzenler. Buna göre bütün Rusya’ya yayın yapanlar Rusya
Federasyonu’nun devlet dilinde, Rusya Federasyonu’nun üyelerinde ise Rus dili
yanında cumhuriyetlerin dilleri ile o topraklarda yaşayan halkların dillerinde
yayın yapılır. Sinema filmi, video filmlerinin vb. dublajında ve tercümesinde
Rusça ve halkın genel talebine göre diğer diller kullanılır. 12. madde (Zakon
RSFSR: O Yazıkah narodov RF (25 Oktyabr 1991: 205, 206, 207). (http://www.
medi-acratia.ru/owa/mc/mc_references.html?a_id=526 (06.09.2007).
1.1.2. Rusya Federasyonu Anayasası (12.12.1993)
Rusya Federayonu’ndaki halkların dillerinin kullanımı ve gelişmesi ile ilgili
yasa 12.12.1993 yılında kabul edilen Rusya Federasyonu Anayasası’nında da
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onaylanmıştır. Bu yasanın 19. maddesi “Her Rusya Federasyonu vatandaşının
cinsiyet, ırk, milliyet, dil, soy ayrımı yapılmaksızın özgür ve eşit haklara sahip
olmasını” öngörmektedir. Yine bu yasada “kişinin ait olduğu sosyal grup, ırk,
milliyet, dil ve dinî özelliklerine göre haklarının herhangi bir şekilde kısıtlanması”
yasaklanmaktadır. Bu yasanın 26. maddesinde “Herkes anadilini kullanma,
iletişim, eğitim, öğretim ve sanat dilini seçme hakkına sahiptir”denilmektedir.
Federatif yapıyı açıklayan 3. başlık altında yer alan 68. maddede de
Rusya Federasyonu’nun bütün topraklarında devlet dilinin Rusça olduğu,
cumhuriyetlerin kendi devlet dillerini tesis etme hakkına sahip oldukları, devlet
organlarında, yerel yönetim organlarında, cumhuriyetin devlet kurumlarında söz
konusu dillerin Rusya Federasyonu’nun devlet dili ile birlikte kullanılabilecekleri
belirtilmekte, Rusya Federasyonu devleti Rusya Federasyonu’nun bünyesindeki
bütün halklara ana dilini koruma hakkını ve öğrenilmesi ve gelişmesi için gerekli
şartları tesis etmeyi garanti etmektedir (Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii,
Stat’ya 68: http://www. constitution.ru/ index.htm. (06.09.2007)
Böylece Rusya Federasyonu’nda 1990 yılında başlayan dil konusunda yapılan
reformları, hemen hemen bütün cumhuriyetlerin kendi millî dillerini Rusçanın
yanında devlet dili ilân etmesi izlemiş, bu durum onların anayasalarına ve dil
yasalarına yansımıştır. Bütün cumhuriyetler dil yasalarında hangi dil ya da
hangi dillerin devlet dili ya da dilleri olacağını, millî dilin korunması için hangi
tedbirlerin alınacağını, hayatın hangi alanlarında kullanılacağını belirlemişlerdir.
Dil hakkında yasasını ilk oluşturan Sibirya Türk Cumhuriyeti Tuva
Cumhuriyeti’dir. 14 Aralık 1990’da Tuva Otonom Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nde “Tuva Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki
Diller Hakkında Yasa”, 3 Kasım 1992’de Hakas Cumhuriyeti’nde “Hakasya
Cumhuriyeti’nin Halklarının Dilleri Hakkında Yasa”, 5 Kasım 1992’de “Saha
Cumhuriyeti’ndeki (Yakutiya) Diller Hakkında Yasa”, 3 Mart 1993’te de Altay
Cumhuriyeti’nde “Diller Hakkında Yasa” kabul edilmiştir. Cumhuriyetlerin
anayasalarının ve dil hakkında yasalarının federal yasalar ile çelişemeyeceği
fikrinden hareketle söz konusu cumhuriyetlerin yasalarının aşağı yukarı aynı
hükümleri taşıdığı söylenebilir.
1.2. Cumhuriyet Yasaları
1.2.1. Tuva Cumhuriyeti Yasaları
1.2.1.a.Tuva Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki Diller
Hakkında Yasa (14 Aralık 1990 Tarihinde Kabul Edilen ve 1994 Yılında
“Zakon Respubliki Tıva “O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v zakon
Tuvins-koy ASSR “O yazıkah Tuvinskoy ASSR” ile Düzeltme ve Eklemeler
Yapılan Yasa)
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Tuva Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası ve SSCB
Halklarının Dilleri Hakkında Yasa’ya dayanan Tuva Otonom Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’ndeki Diller Hakkında Yasa’nın (14 Aralık 1990) 1. maddesinde
Tuvaca Tuva Cumhuriyeti’nin devlet dili, 2. maddesinde de SSCB’nin resmî
dili olan Rusça uluslararası ilişki dili olarak kabul edilmiş devlet diliyle eşit
olarak toplumsal-politik, sosyo-ekonomik, kültürel hayat ve kişiler arasındaki
iletişimde işlev görür ve kullanılır denmiştir. Ancak bu madde 1992 Şubatında
yapılan değişiklikle devlet dili Rusça ve Tuvaca olarak kabul edilmiş, Rusçanın
uluslar arası iletişim dili statüsü korunmuştur. 3. madde ise Tuva ve Rus dillerinin
belirtilen konumları “Tuva Otonom Cumhuriyeti’nde yaşayan diğer halkların
dillerinin kullanımı ve gelişimini engellemez.”demektedir. Devlet organları,
yönetim, toplumsal organizasyonlar ve kurumlarda dillerin işleyişini düzenleyen
maddelerin yer aldığı 3. başlıkta özetle tüm bu alanlarda ve bu alanlar ile ilgili
yazılı belgelerde Tuvaca ve Rusçanın eşit haklı olarak kullanılacağı belirtilmiştir.
3. başlık altında eğitim-öğretim, bilim, kültür ve kitle iletişim araçlarında dilin
kullanımını düzenleyen maddeler yer almıştır. 18. maddede eğitim-öğretimin
dilinin seçilmesinde özgürlük verilmiş, okul ve okul öncesi eğitimin dili Tuvaca,
Rusça ve diğer nüfusun sıkışık olarak yaşadığı bölgelerde söz konusu halkların
dilleri olarak belirlenmiştir. 20. maddede ise Tuva millî okullarında Rus dili ve
edebiyatı dışında bütün derslerin devlet dilinde olacağı belirtilmiştir. 21. maddeye
göre yüksek öğretim kurumlarında imkânlar ölçüsünde öğretimin ayrı gruplarda
paralel olarak iki dilde de verilmesi öngörülmüştür.23. maddede kitle iletişim
araçlarında Tuva ve Rus dillerinin eşit olarak işlev görmesi sağlanır. 24. maddeye
göre bilim alanında da Tuva ve Rus dillerinin eşit olarak işlev görmesinin
sağlanacağı belirtilmiştir. 26. maddede Latin esasında Tuva alfabesinin
hazırlanması ile ilgili şartların oluşturulacağı da belirtilmiştir. IV. Başlık altında
yer alan yerleşim birimlerinin adlandırmaları, özel isimlerle ilgili maddelerde
yerleşim birimlerinin adlandırılması, coğrafî adlandırmalarda geleneksel Tuvaca
adlandırmaların korunması ve bunların Rusça ve Tuvacaya doğru bir biçimde
aktarılması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca şehir, sokak
vb. adlarını gösteren levhaların da iki dilde de hazırlanacağı belirtilmiştir.
(Zakon tuvinskoy avtonomnoy sovetskoy sotsialisti-çeskoy respubliki “O
yazıkah v tuvinskoy ASSR”. Natsional’nıe kul’turı v Rossiyskoy Federatsii.
İnformatsionnıy byulleten’. Vıp.3, Moskva 1993, 5-12).
1.2.1.b. Tuva Cumhuriyeti Anayasası (21 Ekim 1993 Yılında Kabul
Edilen, 10 Haziran 1996 Tarihinde Ekleme ve Değiştirmeler Yapılan Yasa)
SSCB ‘nin dağılmasından sonraki süreçte, Tuva Cumhuriyeti bağımsız
bir devlet olduğunu 21 Ekim 1993 yılında kabul edilen Tıva Cumhuriyeti
Anayasasının 33. maddesinde Tıva Cumhuriyeti’nin devlet dili Tuvaca olarak
kabul edilmiş, Rusçaya ise genel federal devlet dili statüsü verilmiştir. Bu madde
uyarınca Tuva ve Rus dillerinin bütün kurum, kuruluş ve organizasyonlarda,
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ayrıca yasa ile belirtilen iletişim alanlarında eşit şekilde kullanılırlar. Ayrıca bu
maddede Tuva Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bütün halkların dillerinin
korunması ve gelişmesi için eşit imkânlar sağlanması garanti edilmiştir.
1993 Tuva Anayasası’nın 27. maddesinde Tuva Cumhuriyeti’nde yaşayan
bütün halkların dillerinin serbestçe gelişimi garanti edilmiş, yine bu maddeye
göre Tuva Cumhuriyeti’nin sınırları içinde yaşayan vatandaşlarının dil ve
kültürlerinin savunulması taleplerini yerine getirmek için özen gösterir. Yine bu
madde içinde Tuva Cumhuriyeti’nin millî azınlıkların dil, kültür ve geleneklerinin
canlandırılması, korunması ve geliştirilmesi garanti edilmiştir.
30. ve 49. maddelerde Tuva Cumhuriyeti vatandaşlarının ırk, milliyet, dil,
cinsiyet, varlık, görevsel statü, sosyal köken, ikâmet yeri, dine bakışı, inancına
bakılmaksızın eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu belirtilmiştir.
Anayasa'nın 63. maddesinde Tuva Cumhuriyeti yasaları ve yüksek meclisinin
karar ve kararnamelerinin Tuva ve Rus dillerinde yayınlanacağı belirtilmiştir.
91. maddede mahkemelerin Tuva ve Rus dillerinde yapılacağı, Mahkemenin
dilini bilmeyenlere ise tercüman sağlanacağı belirtilmiştir.
Bu anayasa devlet organlarında önemli görevlere atanacak ya da seçileceklerin
kıstaslarını belirlerken dil konusunu da önemli bir koşul olarak sunmaktadır.
Örneğin 69. maddeye göre Tuva devlet başkanı diğer şartların yanı sıra Tuva
ve Rus dillerini iyi şekilde bilmelidir. 72. maddeye göre ise, devlet başkanı
göreve başlarken parlamento önünde yapılan ve anayasa mahkemesinin de hazır
bulunduğu törende Tuva ve Rus dillerinde göreve başlama yeminini eder. Yine
111. maddeye göre Tuva Cumhuriyeti’nin başkenti olan Kızıl şehrinin yönetimine
diğer şartlar yanında ancak Tuva ve Rus diline hâkim olanların gelebileceği
belirtilmiştir. (Konstitutsiya respubliki Tıva. http://www. businesspravo.ru/
Docum/DocumShow-Docum ID65634.html (05.09.2009)).
1.2.1.c. 2001 Tuva Cumhuriyeti Anayasası (6 Mayıs 2001 Yılındaki
Referandumda Kabul Edilen ve 24.06.2003’te Düzeltme ve Eklemeler
Yapılan Yasa)
Tuva Cumhuriyeti’nin 1993 yılında kabul edilen Anayasası Federal yasa ile
çelişkiler içerdiği için 2001 yılında kabul edilen yeni anayasa ile değiştirilmiştir.
Söz konusu Anayasa’nın dil bakımından daha önceki Anayasa’dan en önemli
farkı 5. maddesinde Tuva Cumhuriyeti’nin devlet dillerinin Tuvaca ve Rusça
olarak kabul edilmesidir. Ayrıca 93 Anayasasındaki devlet başkanı yerine
hükümet başkanı unvanının kullanıldığı 110. maddede hükümet başkanının her
iki devlet dilini de bilmesi gibi bir şart getirilmemiştir. Ayrıca göreve başlama
yemininin hangi dillerde olması gerektiğine dair bir ibare de yoktur. Aynı
şekilde cumhuriyetin başkentinin belirtildiği 16. maddede ise şehrin yönetimine
kimlerin getirilebileceği belirtilmemiştir (Konstitutsiya Respubliki Tıva (v red.
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Konstitutsionnogo Zakona Respubliki Tıva ot 24.06.2003 N 337 BH-1. http://
zaki.ru/pages. php?id=1606&page=9 (05.09.2007)).
1.2.2. Hakas Cumhuriyeti Yasaları
1.2.2.a. “Hakasya Cumhuriyeti’nin Halklarının Dilleri Hakkında
Yasa”(3 Kasım 1992)
1992’de kabul edilen bu yasanın 3. maddesi dillerin hukuki konumuna
ayrılmıştır. Buna göre Hakas Cumhuriyeti’nin devlet dilleri Rus ve Hakas
dilleridir. Devlet, Hakas Cumhuriyeti halklarının tümünün dillerinin korunması
ve gelişmesi için eşit haklara sahip olduğunu kabul eder ve Hakas Cumhuriyeti
halklarının dillerinin tümü devlet desteğinden faydalanır. Uluslararası ilişki
dilinin de Rus dili olduğu kabul edilmiştir. Bu maddenin 2. fıkrasına göre de diğer
milletlerin temsilcilerine de bu vatandaşların ana dilinde kültürel gereksinimlerini
karşılamak üzere millî kültürel cemiyetlerin, merkezlerin, kulüplerin, derneklerin
vb. kurulması hakkı tanınmıştır. İletişim, eğitim ve öğretim dilini belirleyen
8. maddede Hakas Cumhuriyeti vatandaşlarının ana dilini kullanma hakkını,
iletişim, eğitim-öğretim ve sanat dilini özgürce seçme hakkını garanti eder.
Hakas Cumhuriyeti, devlet dillerinde eğitim ve öğretim sistemleri kurulmasını
garanti eder. Hakasya Cumhuriyeti’ndeki diğer dillerde de eğitim ve öğretim
organizasyonlarında işbirliğinde bulunur. Hangi dil ile eğitim ve öğretim yapan
kurumun seçimi hakkı öğrencilerin velilerine aittir. İlk, orta öğretim okullarında,
meslek okulları ve yüksek öğretim kurumlarında öğretimin dili Rusya Federasyonu
ve Hakas Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak bu kurumların kendilerince tayin
edilir. Rus dili ile eğitim veren kurumlarda Hakasçanın ders olarak okutulması
için şartlar oluşturulur. Hakasça ile eğitim veren okullarda ise devlet dili olan Rus
dilinin temel ders olarak öğretimi sağlanır. Hakas Cumhuriyeti halklarının dillerinin
öğrenilmesi ve öğretilmesi hakkındaki 9. maddede Hakas Cumhuriyeti’nin, ana
dilin ve Hakas Cumhuriyeti’nin diğer dillerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi ile
ilgili şartların oluşturulmasını garanti eder. Yine cumhuriyet devlet dillerinin ve
diğer dillerin bilimsel olarak araştırılması için de şartları oluşturur. 10, 11 ve 12.
maddeler yönetim ve devletin yüksek organlarında dilin kullanımını düzenler.
Buna göre tüm yüksek devlet organlarında, yüce meclisin toplantılarında,
komisyon toplantılarında devler dilleri kullanılır. Gereklilik durumunda
tercüman sağlanır (madde 10). Yasalar ve devletin yüksek organları tarafından
kabul edilmiş olan hukuki sözleşmeler her iki devlet dilinde de yayımlanır
ve eşit hukuki güce sahiptirler (madde 11). Referandum ve seçimlere hazırlık
aşamasında ve referandum ve seçim pusulaları da Hakas Cumhuriyeti’nin devlet
dillerinde hazırlanır (madde 12). 13 -19. maddeler devlet organ, organizasyon,
kurum ve kuruluşlarında dilin kullanımını düzenlemektedir. 13. maddelerde
tüm bu alanlarda devlet dillerinin kullanılacağı belirtilmiştir. Yine bu maddenin
2. fıkrasında vatandaşlara devlet organ, organizasyon, kurum ve kuruluşlarına
vatandaşların devlet dillerinde olduğu gibi diğer dillerde de başvurabilecekleri,
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dilekçe, şikâyetname vb. yazabilecekleri belirtilmiş, cevabın da başvurunun yapıl
dığı dilde olacağı, bu mümkün olmadığında ise devlet dillerinin kullanılacağı
belirtilmiştir. 3. fıkrada devlet organ, organizasyon, kurum ve kuruluşlarında
yapılan toplantı, müşavere vb. katılan ancak dil bilmeyen vatandaşlara tercüman
sağlanacağı belirtilir. 14. maddeye göre Hakasya cumhuriyeti topraklarında devlet
organları, organizasyonları, kurum ve kuruluşlarının resmî yazışmaları Rus veya
Hakas dillerinde yapılır. Diğer nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde ise söz konusu
bölgenin nüfusunun çoğunluğunun dilinde yapılır. Mühür, damgaların, devlet
organları ve kurumlarının tabelalarının isimleri Hakas Cumhuriyeti’nin devlet
dillerinde düzenlenir. Matbu evrakın metin kısımları Rus veya Hakas dillerinde
veya da hem Rus hem de Hakas dillerinde hazırlanır. Resmî belgeler, kimlik
belgeleri, pasaport, doğum belgesi, ölüm belgesi, evlenme cüzdanı, diploma,
sertifika gibi belgeler Rus veya Hakas dillerinde veya da hem Rus hem de Hakas
dillerinde hazırlanır.
Resmî yazışmalarda dillerin kullanımını düzenleyen 15. maddeye göre Hakas
Cumhuriyeti’ndeki devlet organları, organizasyonları, kurum ve kuruluşları
arasındaki resmî yazışma ve diğer resmî ilişkiler Rusça ya da Hakasça yürütülür.
Bağımsız Cumhuriyetler, Rusya Federasyonu ve diğer yabancı devletlerle olan
ilişkiler her iki taraf için de kabul edilebilir bir dilde yürütülür. Mahkemeler
ve diğer yargı organlarında dilin kullanımını düzenleyen 16. maddeye göre
her türlü yargı organında mahkemeler ve yazışmalar Rus ya da Hakas dilinde
yürütülür. Mahkemenin yürütüldüğü dili bilmeyenler mahkemede söz alırken,
ifade verirken, tanıklık ederken vb. ana dillerini kullanabilirler. Bu kişilerin
tercüman hizmetinden yararlanması garanti edilir. Mahkemelerin ve yargıda dilin
kullanımı ile ilgili yasanın ihlâli durumunda mahkeme kararı iptal edilir. Noterlik
işlerinde kullanılacak dilin belirlenmesi kuralları da aynı şekilde işlemektedir
(madde 17). Kitle iletişim araçlarında dilin kullanımını belirleyen 18. maddeye
göre cumhuriyetteki gazete ve dergilerin yayınlanmasında, radyo ve televizyon
yayınlarında Rusça, Hakasça ve Hakas Cumhuriyeti’nde yaşayan diğer halkların
dilleri kullanılır. Hizmet alanında ve ticari faaliyetlerde dilin kullanımını
düzenleyen 19. maddeye göre hizmet alanı ve ticari faaliyetlerdeki yazışmalar
Rus ya da Hakas dillerinde, veya da iş partnerlerinin anlaşmaları göz önünde
tutularak başka dillerde yapılır. Coğrafi isimlerin, topografik tabela ve işaretlerin,
yol işaretlerinin dilini düzenleyen 20 ve 21. maddelere göre tüm bunların Hakas
Cumhuriyeti’nin devlet dillerinde hazırlanır (20. madde). Bölgeler, yerleşim
birimleri ve diğer birimlerin adlandırılması devlet dillerinde olur. Adlandırmada
dillerin kullanımı ile düzenleme devlet organlarınca belirlenir. 22. maddeye
göre ise Hakas Cumhuriyeti’nin Halklarının Dilleri Hakkında Yasanın ihlâlinin
sorumluluk getirdiği belirtilmiştir (Zakon respubliki Hakasiya o yazıkah narodov
Respubliki Hakasiya, Obşçiye pol ojeni ya, Stat’ya 3, Natsional’nıye kul’turı v
Rossiyskoy Federatsii, İnformatsionnıy byulleten’, Vıpusk 3, Moskva, 1993).
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1.2.2.b. Hakas Cumhuriyeti’nin Anayasası (25 Mayıs 1995)
1996 yılında kabul edilmiş olan Hakas Cumhuriyeti Anayasası’nın 69.
maddesinde dil yasasında olduğu gibi Hakas ve Rus dilleri Hakas Cumhuriyeti’nin
devlet dilleri olarak kabul edilmişlerdir. Yine bu maddede Hakas Cumhuriyeti’nde
varlığını sürdüren bütün millî grupların anadillerini korunması ve öğrenilmesi
ve geliştirilmesi için şartların oluşturulmasını garanti eder. Bu yasanın kimlerin
hükümet başkanı olabileceğini açıklayan 90. maddesinde dil ile ilgili bir şart
konulmamıştır. Hükümet başkanının göreve başlarken etmesi gereken yeminin
yer aldığı 91. maddede de yemin metni Rusça olarak yer almış, bunun dışında
yeminin herhangi başka bir dilde de okunması gerektiğiyle ilgili bir şart
konulmamıştır. 118. maddede yargının dilinin Rusça ya da Hakasça olabileceği,
mahkemenin yapıldığı dili bilmeyenlere tercüman sağlanacağı belirtilmiştir
(Konstitutsiya Respubliki Hakasiya. Po sostayaniyu na 10 iyunya 1996 goda.
http://www.businesspravo.ru/ Docum /DocumShow_DocumID_37386.
html (03.09.2007).
1.2.3. Saha (Yakut) Cumhuriyeti Yasaları
1.2.3.a. “Saha Cumhuriyeti’ndeki (Yakutiya) Diller Hakkında Yasa”(16
Ekim 1992’de (N 1170-XII) Kabul Edilen ve 4 Ekim 2002 Yılında (N 439II) Değişiklik Yapılan Yasa)
16 Ekim 1992 tarihinde kabul edilen ve 4 Ekim 2002 yılında değişiklikler
yapılan Saha Cumhuriyeti’ndeki Diller Hakkında Yasa’nın 4. maddesine
göre, Saha Cumhuriyeti’ne adını veren yerli halkın dili olan Sahaca Saha
Cumhuriyeti’nin devlet dilidir. Bu madde ile Saha Cumhuriyeti Saha dilini devlet
koruması altına almakta, toplumsal ve kültürel fonksiyonlarının gelişmesi için
özel bir çaba gösterileceği belirtilmektedir. Bu yasanın 5. maddesinde ise Rus
dilinin Saha Cumhuriyeti’nin devlet dili olduğu ve uluslar arası iletişim dili
olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Aynı yasanın 6. maddesine göre ise Evenki,
Even Yukagir, Dolgan ve Çukça dilleri söz konusu halkların yaşadığı bölgelerde
yerel resmî dil olarak kabul edilmiştir ve devlet dili seviyesinde kullanılır
denmiştir. Bu yasanın 9. maddesine göre de Saha Cumhuriyeti, Rusça- millî dil,
millî dil -Rusça şeklinde iki dillilik ve de çok dilliliğin gelişimini garanti altına
almıştır. “Devlet Organlarının, Kurum ve Kuruluşlarının, Organizasyonların
Faaliyetlerinde Dillerin Kullanımı”başlığı altında bulunan 12. maddede “devlet
organlarının, kurum ve kuruluşlarının, organizasyonların faaliyetlerinde oturum
ve toplantıların dili Saha ve Rus dilleridir.” denilmektedir. Yine bu yasanın
13. maddesi uyarınca Saha Cumhuriyeti yönetimi ve devlet organlarının yasa
ve diğer kararnameleri Saha ve Rus dillerinde kabul edilir ve yayınlanır. Yerel
idare ve devlet organlarının kararnameleri ise Saha, Rus ve yerel dillerde kabul
edilir ve yayımlanır. Ancak 14. madde uyarınca Saha Cumhuriyeti’nin devlet
organları ile Rusya Federasyonu devlet organları arasındaki resmî yazışmalar
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Rus dilinde yapılır. 16. madde uyarınca Saha Cumhuriyeti vatandaşları tüm
devlet organları, kurum, kuruluş ve organizasyonlarına ana dillerinde ya da
Rusya Federasyonu’nda kullanılan herhangi bir dilde dilekçe, şikâyetname vb. ile
başvuruda bulunabilirler, ancak devlet dillerinde ve yerel resmî dillerde yazılmış
olanlara cevap başvurunun yapıldığı dilde, farklı bir dilde ise de devlet dillerinden
birinde verilir. Saha Cumhuriyeti’ndeki türlü kurum ve kuruluşların devlet organ
ları ile yazışmalarında, mahkemelerde, seçimlerde vb. de Rus, Saha ya da Saha
Cumhuriyeti’ndeki diğer diller kullanılabilir. 19. madde yargıda dilin kullanımını
düzenlemektedir. Buna göre mahkemeler ve mahkemelerdeki yazışmalar Saha
ya da Rus dili ile yapılır. Devlet dillerini bilmeyenlere tercüman sağlanır. 24’te
“Cumhuriyet devlet organlarında çalışan idarecilerin iki devlet dilini de bilmesini
Saha Cumhuriyeti teşvik eder”denir. Yine yerel devlet organlarında, kurum, kuruluş
ve organizasyonlarında görevli şahısların bölgenin nüfus bileşimine bağlı olarak
Saha, Rus ya da diğer yerel dilleri bilmeleri öngörülür. Yine 25. madde gereğince
ticaret, sağlık, ulaşım gibi hizmet alanlarında Saha nüfusun yaşadığı ya da karışık
nüfuslu bölgelerde Saha, Rus ve diğer yerel dillerin kullanımı öngörülmüş
tür. Eğitim-öğretim, bilim ve kültür alanında dilin kullanımını düzenleyen 3.
başlık altında yer alan 27. maddede Saha Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim
ve öğretim dilini seçme özgürlüğü garanti altına alınmıştır. Okul öncesi eğitimöğretim ile orta dereceli millî okulların dili Saha, Evenki, Even, Yukagir, Dolgan
ve Çukça dilleri, Rus okullarında ise Rusça olarak belirlenmiştir. Millî okullarda
Rusça sadece ders olarak okutulabilmektedir. Yasaya göre, Saha nüfusun yoğun
ya da dağınık olarak bulunduğu bölgelerdeki Rus okullarında Saha dili ders
olarak okutulur, diğer bölgelerde ise nüfusun talebi göz önünde bulundurulur.
Yine bu maddeye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan pedagojik ve
diğer hizmet personelinin eğitim ve öğretim dillerini bilmeleri zorunludur. 30.
madde uyarınca bütün öğretim kurumlarında “Saha Cumhuriyeti halklarının millî
kültürü” nün öğretildiği bölge etnografyası dersi zorunlu ders olarak okutulur.
31. maddede her türlü eğitim-öğretim, sanat, bilim-teknik vb. içerikteki eserlerin
Saha, Rus ve diğer yerli resmî dillerde basımı sağlanır denmektedir. Bu maddeye
göre, Cumhuriyet radyo ve televizyon programları ve cumhuriyette yapılan
basında, bölgesel süreli yayınlar Saha, Rus ve diğer resmî yerel dillerde yapılır.
31. madde uyarınca Saha Cumhuriyeti Cumhuriyet sınırları dışında yaşayan
Sahalara öğretim kadrosu ve Saha Türkçesinde ders kitapları ve diğer literatürün
sağlanması konusunda yardım eder. Yasanın 4. başlığı altında yer alan maddeler
yerel-idari birimlerin isimlerini, özel isimleri işaret ve bilgileri düzenlemektedir.
32. maddeye göre yer adları millî şekilde ifade edilir ve aynı zamanda Rusçaya
dönüştürülür. Yine kurum ve kuruluş, organizasyon isimleri de Sahaca veya diğer
resmî dillerde verilir ve Rusçaya dönüştürülür. 34. madde uyarınca resmî mühür,
damga, formların dili Sahaca ve gerektiğinde diğer yerli resmî dillerdir ve bunların
Rusçaya dönüştürülmüş şekilleri de yer alır. 35. madde uyarınca tabelalar, ilânlar,
reklamlar vb. Saha ve Rus dillerinde, diğer yerli halkların yaşadığı bölgelerde
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onların dillerinde hazırlanır. Bu tür görsel bilgi metinlerinde yukarıda ve solda
Saha Türkçesi veya diğer yerli resmî dillerdeki şekil, aşağıda ve sağda ise, Rus
dilindeki metin yer alır. Sözlü bilgilendirmeler ise (reklam, istasyon, terminal vb.
yerlerdeki anonslar) Saha ve Rus dillerinde yapılır. Diğer yerli halkların yoğun
yaşadığı bölgelerde söz konusu halkların dillerinde de yapılır. 36. maddede Saha
Cumhuriyeti’nde üretilen malların üzerinde yer alan etiket ve açıklamaların Saha
ve Rus dilinde, gerekli bölgelerde diğer dillerde olması gerektiği belirtilmiştir
(Natsional’nıye kul’turı v Rossiyskoy Federatsii, İnformatsionnıy
byulleten’, 1993: 28-39; Zakon respubliki saha (Yakutiya) ot 16.10.92 N
1170-XIIO yazıkah v respublike Saha (Yakutiya) http://www.bestpravo.
ru/ yakut/data05/tex18369.htm (07.09.2007).
1.2.3.b. Saha Cumhuriyeti’ndeki Az Nüfuslu Yerli Kuzey Halklarının
Dillerinin Konumları Hakkında Yasa (20 Şubat 2004 Tarih ve 111-3 No:
243-III Sayılı Yasa)
Az Nüfuslu Yerli Kuzey Halklarının Dillerinin Konumları Hakkında Yasa,
Saha Cumhuriyeti’ndeki az nüfuslu yerli Kuzey halklarının dillerinin gelişmesi
ve korunmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu yasaya göre az nüfuslu yerli
Kuzey halklarının dilleri Rusya Federasyonu’nun ve Saha Cumhuriyeti’nin millî
serveti olarak sayılmış ve devletin koruması altında olduğu belirtilmiştir. Bu
halklara Dolgan, Çukça, Evenki, Even ve Yukagir halklarının dilleri dâhildir. Bu
yasa, Rusya Federasyonu Anayasası’nda belirtilen genel prensiplere dayanmakta
ve söz konusu halklara nüfuslarına bakılmaksızın ana dillerinin korunması, her
türlü gelişmesi, iletişim dilini, çocukların eğitim ve öğretim dilini seçme ve
kullanma hakkını garanti altına almaktadır.
Söz konusu yasanın Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların dillerinin korunması,
öğrenilmesi ve geliştirilmesine yönelik programlarla ilgili 5. maddesinde Saha
Cumhuriyeti hükümetinin bu türde programları geliştirmek ve bu tür programların
gerçekleştirilmesine yönelik tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu
programlar Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların dillerin hayatın türlü alanlarında
kullanımı için şartların oluşturulması, yetişmekte olan neslin ana dilinde
kesintisiz olarak eğitim ve öğretim görebilmesine yönelik sistem kurulması;
Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların dillerinde ders kitabı ve diğer yayınların
basılması; Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların dillerinin korunması, öğrenilmesi
ve gelişmesi alanında bilimsel araştırmalar için şartların kurulması; bu dillerin
kitle iletişim araçları aracılığıyla yayılması için şartların oluşturulması; söz
konusu alanda uzman kadrosunun hazırlanması gibi konular öngörülmektedir.
Yasanın 6. maddesi Kuzeydeki az nüfuslu yerli halkların iletişim, çocuklarının
eğitim ve öğretim dilini seçme hakkını vermektedir. Bu yasa ile temel öğretimi
ana dillerinde alma hakkı vardır. Yine devlet bu yasa ile gerekli sayıda anadilde
eğitim-öğretim veren kurum, sınıf ya da grupların oluşturulmasını sağlamakla
yükümlüdür (Zakon respubliki Saha (Yakutiya) ot 20.02.2004 111-3 N243-III
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O statuse yazıkov korennıh maloçislennıh narodov Sever a Respubliki Saha
(Yakutiya) (Prinyat GS (İl Tümen) RS (Ya) (20. 02.2004). http: //www. bestpravo.
ru/yakut/data02/tex 12433 .htm(20.09.2007)).
1.2.3.c. Saha Cumhuriyeti (Yakutiya) Anayasası (04.04.1992 yılında
Kabul Edilen, 6 Ocak 1994, 20 Nisan 1994, 7 Haziran 2000, 15 Temmuz
2001, 17 ve 18 Temmuz 2001, 28 Ocak 2002, 6 Mart 2002, 29 Nisan 2002,10
Temmuz 2003 ve 25 Nisan 2006’da Düzeltme ve Eklemeler Yapılan Yasa)
Anayasa’da 46. maddede Saha Cumhuriyeti’nin devlet dilleri Saha ve Rus
dili olarak belirtilmiştir. Yakutistan’da yaşayan az nüfuslu Kuzey halklarının
dilleri ise yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde resmî dil olarak kabul edilmiştir.
Dil ile ilgili olarak 71. maddede de Saha Cumhuriyeti başkanının Devlet Meclisi
huzurunda yemin töreninde Saha Cumhuriyeti’nin iki devlet dilinde de yemin
etmesi gereği belirtilmiştir (Konstitutsiya (Osnovnoy Zakon) Respubliki Saha
(Yakutiya) http:// www.uristys.ru/Za-konodatelstvo/Ystav/YstavSaha.doc
(09.09. 2007)).
Yasanın ilk şekli ile son şekli arasında büyük farklar bulunmaktadır. Anayasanın
1994 yılındaki şeklinde Saha Türkçesinin saygınlığını artırmaya yönelik daha
fazla tedbirin öngörüldüğü dikkati çeker. Örneğin 55. maddede Devlet Meclisi
“İl Tümen”in başkanının kimler arasından seçileceği açıklanırken şartlardan
biri de her iki devlet dilini de iyi şekilde bilmesidir. Yine 66. maddede de Saha
Cumhuriyeti devlet başkanının kimler arasından seçilebileceği belirtilmiş ve her
iki devlet dilini de iyi şekilde bilme şartı konulmuştur.
Devlet Başkanı’nın göreve başlama yemini hakkındaki 69. maddede yasanın
yeni şeklinde olduğu gibi yeminin iki dilde de edileceği belirtilmiştir.
Yargının dili hakkındaki 108. maddede ise mahkemenin dilinin Saha ve Rus
dillerinde olacağı, mahkemenin diline bilmeyenlere ise ana dilinde mahkemeye
hakkının sağlanacağı belirtilmiştir. Yasanın yeni şeklinde mahkemelerin diline
değinilmemiştir (Konstitutsiya Respubliki Saha (Yakutiya) http://roszakon.
narod.ru/konst/Iakutia/iakutkonst1.htm (10.09. 2007)).
2.2.4. Altay Cumhuriyeti Yasaları
2.2.4.a. “Diller Hakkında Yasa”(3 Mart 1993, N 9-6, 24.06.1993 ve 24
Eylül 2002 N 6-31)
Yasanın 4. maddesine göre Altay Cumhuriyeti’nin devlet dilleri Altay ve
Rus dilleridir. Rusça aynı zamanda uluslararası temel ilişki aracıdır. Kazakça
ise Kazakça konuşurlarının yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde resmî iletişim
alanlarında kullanılır 6, 7, 8. maddelerde vatandaşların dil seçimi ile ilgili haklarını
düzenleyen maddeler yer almaktadır. Buna göre vatandaşların toplumsal faaliyet,
eğitim ve öğretimde özgürce iletişim dilini seçme hakları vardır (6. madde). 7.
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maddeye göre Altay Cumhuriyeti vatandaşları devlet organ ve organizasyonlarına,
kurum ve kuruluşlarına devlet dillerinde başvurabilirler. Başvurulara cevap
başvurunun yapıldığı dilde verilir. 9-15. maddeler devlet hükümet organları
ve yönetimde dillerin kullanımını düzenlemektedir. Buna göre yüce meclis ve
hükümetin çalışmaları devlet dillerinde yapılır. Toplantılarda, komisyonlarda vb.
herhangi bir devlet dilinde konuşma yapılabilir. Bunların konuşmaları sırasında
tercüman sağlanır (madde 9). 10. maddeye göre Cumhuriyet’in yasama ve yürütme
organlarınca kabul edilmiş olan kanun ve diğer hukuki metinler devlet dillerinde
yayımlanır ve eşit hukuki güce sahiptirler. 11. maddede Altay Cumhuriyeti
Yüksek Meclisi’nin yüce divanında terminoloji komisyonunun Altay dilinin
hukuk terimleri konusunda çalışacağı ve bu çalışmalar onaylandıktan sonra
resmî iletişim alanında kullanılmasının mutlak olacağı belirtilmiştir. 13. maddeye
göre seçim ve referandumlarda devlet dilleri ve yerli nüfusun dilleri kullanılır.
Ancak seçim sonuçlarına ilişkin Rusya Federasyonu’nun merkezî organlarına
gönderilen bilgi ve belge dökümleri Rus dilinde düzenlenir. 14. maddeye göre de
Altay Cumhuriyeti devlet organları ille Rusya Federasyonu’nun devlet organları
arasındaki yazışmalar ve diğer ilişkiler Rusça ile yürütülür. 16 ve 17. maddeler
devlet organları, organizasyonları, kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında
dilin kullanımını düzenlemektedir. Buna göre devlet kurum, kuruluş, organ ve
organizasyonlarının iç yazışmaları ve dokümantasyon işleri Rus veya Altay
dillerinde yapılır. 16. maddeye göre, damgalar, mühürler, başlıklı kâğıtlar da
devlet dillerinde oluşturulur. Matbu evrak da Rus veya Altay dillerinde veya da
her iki dilde hazırlanır. Resmî belgeler, kimlik belgesi, doğum belgesi, evlilik
cüzdanı, pasaport, sertifika, diploma gibi belgeler devlet dillerinde hazırlanır. 17.
maddeye göre ise mahkeme ve noterlik işleri ile yargı ile ilgili organların yazı
işleri Rus dilinde yapılır. Dil bilmeyenlere konu ile ilgili her türlü materyalin
tercümesi ana dilinde mahkemede ifade verme, tanıklık etme hakkı sağlanır.
Eğitim-öğretim, bilim, kültür, kitle iletişim araçlarında dilin kullanımını 18.-21.
maddeler düzenlemektedir. Okul ve okul öncesi kurumlarda eğitimin hangi dil
ya da dillerde yapılacağı kurumun kurucusu tarafından ve öğretim kurumunun
tüzüğüne göre belirlenir. 19. maddeye göre, Altayca ve diğer dillerin öğretim
objesi olduğu durumlar hariç teknik ve meslekî okullarda, yüksek öğretim ku
rumlarında eğitim-öğretimin dili Rusçadır. Ancak, Altayca ve diğer diller seçmeli
ders olarak okutulabilir. 20. madde uyarınca devlet dillerinde ve diğer dillerde
ders kitapları, bilimsel, sanatsal ve diğer yayınların basılması sağlanır. Altay
Cumhuriyeti’nde yaşayan diğer etnik grup ve cemaatlere de bu tür yayınların
basılması için Altay Cumhuriyeti yardım eder. Kitle iletişim araçlarını ilgilendiren
21. maddede cumhuriyete yayın yapan tüm yayın organlarının devlet dillerinde,
ayrıca kurucusuna bağlı olarak başka dillerde yayın yapabilecekleri belirtilmiştir.
Sinema ve video filmlerinin tercümesinde ve seslendirilmesinde devlet dilleri ve
nüfusun isteğine göre diğer diller kullanılır. VI. Başlık altındaki 22-27. maddeler
idari-bölgesel oluşumlar, yerleşim birimleri, coğrafi adlandırmalar ve tabelalar,
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yol işaretleri, özel isimler, reklam ve bilgilendirmelerin dilleri üzerinedir. Bunla
ra göre tüm idari-bölgesel birimlerin, nehir ve göl isimlerinin, tüm coğrafi
unsurların, yol tabelalarının devlet dillerinde olması gerekir (madde 22). 23.
maddeye göre organizasyon, kurum ve kuruluşların isimleri de devlet dillerinde
olmalıdır. Buna göre yukarıda veya solda Altayca, aşağıda veya sağda ise
Rusça adlandırma bulunur. 24. maddede özel isimlerin imlâsında millî gelenek
ve imlânın gözetileceğinden söz edilmiş, malların etiketleri ve diğer işaretleri
düzenleyen 25. maddede tüm bunlarda gerekli bilginin Rus ve Altay dillerinde
gerekli durumlarda başka dillerde de verilmesi gereği belirtilmiştir.
Sonuç hükmünü taşıyan 28. maddede Rusya Federasyonu ve Altay
Cumhuriyeti’nin diller hakkındaki yasalarında belirtilen hükümleri çiğneyenlerin
Rusya Federasyonu ve Altay Cumhuriyeti yasaları önünde sorumlu tutulacakları
belirtilmiştir (Zakon respubliki Altay “O yazıkah”.http://www.kultura-portal.
ru/tree_new/laws/final.jsp?pub_id=11433&rubric_id=1002(10.09.2007)).
1.2.4.b. Altay Cumhuriyeti Anayasası (7 Temmuz 1997’de Kabul
Edilen, 02.06.1999, 14.02.2001 ve 29.05.2001 Tarihlerinde Değişiklik ve
Düzenlemeler Yapılan Yasa)
Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca Altay Cumhuriyeti’nin devlet dilleri
Altayca ve Rus dilleridir. Ayrıca Altay Cumhuriyeti cumhuriyette yaşayan bütün
halkların da ana dilini koruma, öğrenilmesi ve gelişmesi için şartları oluşturma
garantisini de vermektedir. Altay dili Altay halkının millî bilincinin temeli
kabul edilmiş, hükümet organları Altay dilinin canlandırılması, korunması ve
kullanım alanlarının genişlemesini sağlar denilmiştir. 36. maddede herkesin ana
dilini kullanma, iletişim, eğitim-öğretim, sanat dilini seçme hakkı bulunduğu
ifade edilmiş, devlet dilini bilmemeye dayalı olarak vatandaşların hak ve
özgürlüklerinin sınırlandırılması yasaklanmıştır.
117. maddeye göre ise Altay Cumhuriyeti’nin hükümet başkanının görevine
başlarken El-Kurultay Devlet Meclisi huzurunda gerçekleştirilecek yemin
töreninde göreve başlama yemininin Altay Cumhuriyeti’nin devlet dillerinde,
yani Rus ve Altay dillerinde edileceği ifade edilmiştir.
148. maddede mahkemelerin devlet dillerinde yapılacağı, mahkemenin
yapıldığı dili bilmeyenlerin tercüman aracılığı ile mahkemeye katılması ve
mahkemede anadiliyle ifade vermesi sağlanır denilmiştir. (Konstitutsiya
Respubliki Altay (Osnovnoy Zakon. Prinyata 7 iyunya 1997 goda. http://
www.altai-republic.com/const.html (09.09.2007)).
SONUÇ
Genel olarak bakıldığında Sibirya’da varlığını sürdüren ve bulundukları
cumhuriyete adlarını veren Saha, Tuva, Hakas ve Altay halklarının anayasaları
ve dil yasalarının en son şekilleri ile Rusya Federasyonu Anayasası ve Rusya
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Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa’nın çerçevesi dışına çıkmadıkları
görülür. Hepsinde de Rus dili ile birlikte titüler dil devlet dili olarak kabul edilmiş,
ayrıca Rusçaya uluslararası ilişki dili statüsü de verilmiştir. Sadece Tuva’nın
1992’de kabul edilen ilk anayasası ile diller hakkında yasanın ilk şeklinde sadece
Tuva dili devlet dili olarak kabul edilmiş, Rusçaya ise resmî dil olmasının yanı
sıra uluslar arası ilişki dili statüsü verilmiştir. Ancak hemen 1992 yılında diller
hakkında Yasada değişiklik yapılarak her iki dil de devlet dili olarak ilân edilmiştir.
Yasalarda dilin doğrudan hukuki konumunu belirleyen yasa maddeleri dışında
dilin saygınlığını artırmaya yönelik tedbir niteliğinde maddelerin bulunuşu
da dikkat çekmektedir. Örneğin Saha ve Tuvaların anayasa ve dil hakkında
yasalarının ilk şekilleri göz önüne alındığında bu cumhuriyetlerde yaşayan diğer
milletlerin temsilcilerinin de yerli halkın dilini öğrenmeye özendirilmesi için
devlet organlarında çeşitli yüksek görevlere seçilme koşulu olarak her iki devlet
dilinin de bilinmesi koşulunun konulduğu görülür. Aslında her iki devlet dilinin
bilinmesi, dilin insanları birleştirici işlevi göz önünde tutulduğunda yönetici
kesimin toplumun her kesimine eşit duruş sergilemesinin, ayrıca yerli nüfustan
kadroların artırılmasının da bir çözümü gibi de görülmüştür. Ancak bu koşul,
bazen toplumun bazı çevrelerinde insanların istedikleri kişiyi aday gösterebilme
hakkının engellenmesi gibi de algılanabilmiştir. Yöneticilerin her iki devlet dilini
de bilmeleri gereğini ortaya koyan maddeler kişilere seçme ve seçilme özgürlüğü
sunan Federal yasalara aykırı bulunmuş1, dolayısıyla bu maddeler değiştirilmiştir.
Devlet başkanının göreve başlama yemininin hangi dil ile edileceği
konusunda da söz konusu halkların anayasalarında farklı yaklaşımlar vardır.
Bazı anayasalarda yerli dillerin saygınlığını artırmaya yönelik olarak her iki
devlet dilinde de göreve başlama yemininin edilmesi öngörülmüştür. Tuva
Cumhuriyeti’nin ilk anayasasında, Saha ve Altay Cumhuriyeti anayasalarında
yeminin her iki devlet dilinde de edilmesi söz konusudur. Hakas Cumhuriyeti
Anayasası’nda ne yöneticinin hangi dilleri bilmesi gerektiği, ne de yeminin
hangi dillerde olması gerektiğine dair bir ibare yoktur. Tuva’nın 2002’de kabul
edilen anayasasında da yeminin dili ile ilgili ibare kaldırılmıştır. Anayasanın
son şeklinde mahkemelerin diline dair de bir ifade bulunmamaktadır. Oysaki
Hakas, Altay, Saha Cumhuriyetlerinin yasalarında mahkemelerin her iki devlet
dilinden birinde olabileceği, dil bilmeyenlere anadilinde mahkemede ifade verme
özgürlüğü verileceği ve bir tercüman sağlanacağı belirtilmektedir.
Eğitim ve öğretimin dili ile ilgili olarak da temelde bütün cumhuriyetlerin
dil yasaları tüm vatandaşlarına eğitim ve öğretim dilini seçme özgürlüğünü
garanti ediyor ise de eğitim ve öğretimin hangi dilde olacağı ile ilgili farklı şartlar
1

Federal Yasanın “Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Seçmen Haklarının Temel Garantileri”
başlıklı 4. maddesinde “Rusya Federasyonu’nun her vatandaşı dile bağlı olmaksızın seçebilir ve
seçilebilir.” demektedir (“Yazıkovaya reforma v Rossiyskoy Federatsii”. http://www.portalus.
ru/modules/linguistics/print.php?subaction=showfull &id=110665 (17.08.2007).
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sunmaktadırlar. Rusya Federasyonu’nun eğitim-öğretim ile ilgili yasasında
genel öğretim kurumlarında eğitim-öğretimin dilinin ne olacağının kurumun
yönetimince ya da kurumun yönetmeliğince belirleneceği belirtilmiştir. Tuva
Cumhuriyeti’nin dil yasasında bu konuya bir sınırlama getirilmiştir. Bu yasa aynı
zamanda yerli dil lehine şartların oluşturulması bakımından da diğerlerine göre
en uygun şartları sunmaktadır. “O yazıkah Tuvinskoy ASSR” ye göre ilk ve orta
öğretimi kapsayan dönem ile okul öncesi dönemde eğitim-öğretimin dili Tuvaca,
Rusça, diğer nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde de söz konusu halkın
dili olarak belirlenmiştir. 21. maddeye göre ise yüksek öğretim kurumlarında
imkânlar ölçüsünde öğretimin ayrı gruplarda, paralel olarak iki dilde de (Tuvaca
ve Rusça) yapılması öngörülmüştür.
Millî okullarda eğitim-öğretimin dilinin ne olacağı konusunda Tuva ve
Saha cumhuriyetlerinin dil yasaları bir sınırlandırma yapmaktadır. “O yazıkah
Tuvinskoy ASSR”nin 20. maddesine göre Tuva millî okullarında Rus dili
ve edebiyatı derleri dışındaki dersler resmî dilde yani Tuvaca verilir. Saha
Cumhuriyeti’nin Dil Yasası uyarınca okul öncesi eğitim-öğretim ile orta dereceli
millî okulların dili Saha, Evenki, Even, Yukagir, Dolgan ve Çukça dilleri, Rus
okullarında ise Rusça olarak belirlenmiştir. Millî okullarda Rusça sadece ders
olarak okutulabilmektedir. Yasaya göre, Saha nüfusun yoğun ya da dağınık olarak
bulunduğu bölgelerdeki Rus okullarında Saha dili ders olarak okutulur, diğer
bölgelerde ise nüfusun talebi göz önünde bulundurulur.
Hakas ve Altay Cumhuriyetlerinin dil yasalarında millî okulların durumuna
değinilmemiştir. Ancak, Hakas Cumhuriyeti’nin dil yasasında Rusça eğitimöğretim veren kurumlarda Hakasçanın ders olarak okutulması için şartların
oluşturulacağı, Hakasça eğitim-öğretim veren okullarda da Rus dilinin temel
ders olarak öğretiminin sağlanacağı belirtilmiştir. Altay Cumhuriyeti’nin “Diller
Hakkında Yasa”sının 19. maddesi uyarınca Altayca ve diğer dillerin öğretim objesi
olduğu durumlar hariç teknik ve meslekî okullarda, yüksek öğretim kurumlarında
eğitim-öğretimin dili Rusçadır. Ancak, Altayca ve diğer diller seçmeli ders olarak
okutulabilir.
Eğitim-öğretim alanında dilin kullanımını belirleyen maddelerin gene
line bakıldığında da Tuva ve Saha Cumhuriyetlerinin dil yasalarının yerli
halkların dillerinin işlevlerinin genişletilmesi açısından daha çok şartın oluştuğu
görülmektedir.
Yasalar dillerin hukuki konumunu belirleme yanında kullanım alanla
rının da genel bir çerçevesini çizmektedir. Esasen dilin sosyal fonksiyonlarının
sayısının çokluğunu belirleyen pek çok unsur vardır (demografik faktörler, dilin
işlenmişliği vb.). Dil yasaları, dillerin kullanım alanlarının çerçevesini çizmekle
sosyal fonksiyon alanlarının korunmasında etkili olsalar da tek başlarına dillerin
sosyal fonksiyonlarının gelişimini sağlayamazlar. Yasalarda belirtilen dilin
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konumunun ve kullanım alanlarının hayata geçirilebilmesi için dilin öğretimini
sağlamaya ve saygınlığını artırmaya yönelik daha ciddi tedbirlerin alınması,
devletlerin eğitim-öğretim kadrosunun oluşturulması, eğitim-araç gereçlerinin
temini, söz konusu dillerde daha çok kitap yayını, sözlü ve görsel yayınların artışı
için gerekli bütçeyi sağlamaları gerekir.
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TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİL ŞUURU İLE ZEVKİNİN
ANLAM VE ÖNEMİ, BUNUN DERS KİTAPLARINDA
METİNLERLE DESTEKLENMESİ
KOCASAVAŞ, Yıldız
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
“Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla
işlensin.” diyen yüce Atatürk’ün de işaret ettiği gibi yapısı ve dolayısıyla sayısız
olanaklarıyla, müzikalitesiyle, yayıldığı geniş saha itibariyle dünyanın en zengin
birkaç dili arasında yer alan dilimizin güzel, ahenkli bir şekilde kullanılması
beklenirken bugün, gerek eğitim ve öğretiminden (metod, terim karmaşası, ders
kitaplarında içerik ve biçim, metin seçimi vb.), gerekse bilinç eksikliğinden
kaynaklanan bazı aksaklıkların olduğu görülmektedir.
İlköğretim ve lise hatta üniversite gençliğinin kullandığı dile bakıldığında
oldukça sınırlı sayıdaki sözcük kullanımı ve bilgisi, mecaz, benzetme, deyim,
özdeyiş vb. gibi dilin olanaklarını kullanamama kendini göstermektedir. Sınav
sistemindeki test tekniği ve bilgiyi kodlama, dil ve edebiyat derslerine hak ettiği
önem ve ağırlığın verilmemesi, erken yaşlarda daha ana dili bilinci oluşmadan
yabancı dille eğitime başlanması (anaokulundan veya en iyi ihtimalle ilkokul 4.
sınıftan itibaren), yabancı dille öğretim gençlerimizin dillerinde aksamalara yol
açmaktadır. Halbuki, Türkçe eğitiminde (hatta diğer derslerde de) anadili şuuru
ve zevkinin verilmesi, dilimizin anlaşılır, yaş seviyesine uygun, zengin ve güzel
örneklerinin aktarılması, dil bilincini geliştirecek düzyazı ve şiir örneklerinin
ders kitaplarına alınması konunun önemine dikkat çekecektir. Aksi takdirde,
bugün olduğu gibi, dilini iyi kullanamayan, kendini dahî ifade etmekte zorlanan,
bırakınız bilimsel ve edebî dille konuşma ve yazmayı, günlük konuşma dilinde
dahî yetersiz kitlelerle karşı karşıya kalırız. Bunda da sorumlu olan dilimiz
değil, bu dilin işlenişi ve işlenişindeki bazı aksaklıklar, herşeyden öte anlam ve
öneminin yeterince aktarılamamasıdır.
Millet olmanın gereklerinden olan dilin şuur ve zevkinin iyi anlatılması, ders
kitaplarında konuya ilişkin bazı seçme düzyazı ve şiir örneklerinin yer alması
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, dil şuuru, dil zevki.
ABSTRACT
As great Atatürk who says “Turkish language is one of the richest, in case it is
studied with consciousness”, points out that Turkish language is among the richest
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languages with its structure and countless possibilities, musicality and side of the
area where it is spoken. Having this in mind, it has been expected that the Turkish
language would be used beautifully and in harmony. However, some caveats have
been spotted today due to education (method, terminology chaos, the choice of
content, style and text in the coursebooks) and lack of consciousness.
When the language use of primary, secondary and even university youth is
examined it has been spotted that they have limited vocabulary and make limited
use of linguistic possibilities like metaphor, similie, expressions and idioms.
Test technique and coding of knowledge in the examination system, devaluing
language and literature lessons, starting foreign education in early ages before
the mother tongue consciousness is developed (from nursery school or fourth
grade at best) and education in foreign language creates caveats in our youth’s
language. However, if giving linguistic consciousness and pleasure in Turkish
lessons (and in others as well) and teaching our language with comprehensible,
appropriate for the age level, rich and beautiful examples, and including prose
and poetry examples that would develop linguistic pleasure in the coursebooks
will create attention to the topic. On the contrary, if this is not realized we will
face the masses who cannot use and express their language properly, and masses
who are incapable of expressing themselves in daily language let alone scientific
and literary language. Our language is not responsible for this, studying and some
problems in studying of it, studying the meaning and its importance is responsible
for this situation.
It is important to explain the consciouness and pleasure of language and to
include some prominent examples of prose and poetry in the coursebooks.
Key Words: Turkish education, linguistic consciousness, linguistic pleasure.
--“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî
hissin inkişâfında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter
ki bu dil şuurla işlensin.” diyen yüce Atatürk’ün de işaret ettiği gibi yapısından
kaynaklanan sayısız olanaklarıyla, müzikalitesiyle, yayıldığı geniş saha itibarıyla
dünyanın en zengin birkaç dili arasında yer alan dilimizin en azından okur-yazar
olanlarca güzel, ahenkli bir şekilde kullanılması beklenirken bugün, dilimizde
gerek eğitim ve öğretiminden (seçkin eğitim kurumlarının Türkçe yerine yabancı
dille eğitim vermesi, metod, terim karmaşası, ders kitaplarında içerik ve biçim,
metin seçimi, sınırlı kaynaklardan hareketle ders yapma, vb.), gerekse zevk ve
bilincinin geliştirilmesinde istenilen amaçlara ulaşılamamasından kaynaklanan
bazı aksaklıklar görülmektedir.
Şuur sözcüğü TDK. Türkçe Sözlük, 2005: 1875’te bilinç; bilinç ise: “1.
insanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur, 2. bir toplumdaki ruhsal
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etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü, 3. dimağ, 4. mec. temel bilgi,
temel görüş, 5. psikol. algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme
süreci, şuur (2005: 270) olarak açıklanmaktadır. Bu tanımların ışığında dil şuuru
kavramı, dilin doğru ve bilinçli bir şekilde öğrenilmesi, öğretilmesi, kullanılması
ve kullandırılmasıdır ki bu durum, Türkçe derslerinin yanı sıra diğer dersler
için de bir amaç olmalıdır. Çünkü, bir ulus, ancak ve ancak ana diliyle varlığını
sürdürebilir. Dilini kaybeden ulusların tarih sahnesinden de kayboldukları
bilinmektedir. Dolayısıyla, dil ile ulusal varlık ve bağımsızlığın sıkı bir ilişkisi
vardır. O halde, Türkçe eğitim ve öğretiminin, ders kitaplarına alınan metinlerin
önemi büyüktür.
Son yıllarda dil öğretim ve eğitimi her zamankinden fazla önem kazanmıştır.
Çünkü, M. Orhan Soysal’ın da işaret ettiği gibi, modern metodlarla bilinçli olarak
yapılacak dil eğitimi, incelikleriyle dili bilmek kadar önemli olduğundan çağdaş,
metotlu dil öğretim ve eğitimi şuurunun kaçınılmazlığı, her eğitimci tarafından
tartışmasız benimsenmiştir (Soysal, 1999: XI).
Feyzi Öz, “Türkçe bir bilgi dersi değil, bir ifade ve beceri dersi olup öğrencinin
zihin ve ruh gelişmelerinde iyi bir ana dili öğretiminin rolü, başka hiçbir dersle
ölçülmeyecek kadar büyüktür. Türkçe dersleri öğrencinin güzel metinlerin zevkini
tadarak, duygusunu ve Türk diline olan sevgisini de geliştirecektir.” der (Öz,
2001: 41).
2004 Türkçe (1-5) Öğretim Programı’nın Genel Amaçlarından 2. sırayı
“Öğrencilerin Türkçeyi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak.”
alır (Demirel-Şahinel, 2006: 14). Ö. Demirel-M. Şahinel’in ifadeleriyle
“Çocuklar, dillerini önce yakın çevrelerinden duyarak ve yaşayarak öğrenmeye
başlar, masal, tekerleme, ninni, bilmece vb. gibi edebî ürünlerle erken yaşlarda
karşılaşırlar. İlköğretim dönemiyle birlikte dil öğrenimi bir sistem içinde
ve kuralları sezdirilerek adım adım gerçekleşir, dilin bu kurallara uygun
kullanılması bilincine varması sonucu öğrenci, dile saygı duyar, kullanırken özen
göstermeye başlar ve giderek dilin özellik, incelik ve güzelliklerini sezip dilini
sever.” (Demirel-Şahinel, 2006: 24).
Wilhelm von Humboldt’a göre, “Dil, bir ulusun kültür düzeyini gösteren en
iyi araçtır. Ancak kendi diline dayanan, kendi dilinde ilerlemeler yapan bir ulus
gerçek bir kültürün de yaratıcısı olabilir.” (Akarsu, 1998: 7).
Bedia Akarsu da konuyla ilgili şu görüşlere yer vermektedir: “İnsanın insan
olması, insanın kendi olması, kendi kimliğini bulması, kendi bilincine varması
da dille bağlı. İnsan yaşamına kendisi biçim veren bir varlık; kendi kültürünü
yaratması da kendi elinde, bu yaratmayı sağlayan da dil. Gelişmiş bir kültür
ancak gelişmiş bir dille kazanılabiliyor. İnsanın kimliğinin göstergesi, konuştuğu
ve yazdığı dili olduğu gibi, bir ulusun kimliğinin göstergesi de yine o ulusun
dilidir.” (Akarsu, 1998: 10).
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Dil, kültürel gelişme ile millî birlik ve beraberliğin temel öğesidir. F.
Öz’ün de işaret ettiği şekilde yayılımcı ülkeler politikacıları konuya şu şekilde
yaklaşmaktadırlar: “Nerede dilim, orada elim.” (Öz, 2001:2). Gerçekten de millî
kültürün, dolayısıyla da varlığımızın korunmasında ana dilinin önemi büyüktür.
Necmiye Alpay, dil bilincinin kural bilgisiyle karıştılmayarak, bilimsel bir
bakış açısı olarak tanımlandığı ölçüde, dille ilgili tüm tavırların temelinde bu
bilincin yer alması gerekliliğinden söz eder. Bu bakış açısında, insanın anlatım
gereksinimleri ile bir dizge olarak dilin kendi gereksinimlerini bir arada göz önüne
almak durumundayızdır. Alpay, Türkçenin bugün içinde bulunduğu sorunlara da
değinir. Bunlar; Türkçenin tarihi boyunca başka dillerin yoğun etkileri altında
kalması, bugün özellikle İngilizcenin etkisiyle yeni imlâ ve söyleyiş sorunlarıyla
karşı karşıya olmamız, sözcük girişinin yanı sıra söyleyişte farklılaşma, yapı
değişikliğine uğrama, çeviri yoluyla dilimize yerleşen söz grupları, vb.
Alpay, Türkçenin bu sorunlarına ilişkin nedenler arasında küreselleşmenin
yanı sıra şunları sıralar:
“1. Toplumumuzda yaygın olan kendine güven duygusunun eksikliği (egemen
dillerin gözde büyütülerek Türkçenin küçümsenmesi),
2. Anadili Türkçe olanlarımızın, Türkiye'deki tek ana dilinin Türkçe olmadığını
unutması,
3. Okuma-yazma tanımının yetersizliği (alfabeyi sökene okur-yazar denmesi),
4. Eğitim yetersizliği,
5. İngilizce ve genel olarak yabancı dil eğitiminin yetersizliği,
6. Yabancı dilde eğitim,
7. Kültürel yasaklar ve yetersizlik.” (Alpay, 2002: 370-373).
Gerçekten de ülkemizde son yıllarda işine yarasın yaramasın, çoğunlukla
da iyi bir işe yerleşmesi düşünülerek ailelerin çocuklarına en az bir yabancı dil
öğretme isteği, çoğu zaman ana dili bilincini zayıflatmakta; Türkçeyi iyi öğrenme
arzusunun önünü kesmektedir. Bir kişinin birçok dil bilse dahi ancak ana dilinde
yaratıcı olabileceği ve yabancı dil öğrenmenin de iyi bir ana dili bilgisi ile
mümkün olacağı gerçeği unutulmamalıdır.
L. Johanson'a göre, “Dillerin artan oranda tehlikeye maruz kalması ve ölümü,
küreselleşmenin günümüzdeki diğer türler gibi varyasyonu da geri döndürülemez
bir biçimde yok edeceği bir gelişme, dünyanın her yerinde gözlenebilmektedir. ...
Güçlü dil, zayıf bir dili, tıpkı insanların yağmur ormanlarını tahrip etmesi gibi siler
süpürür. Ancak dillerin zayıflıklarının sebebi, kopyalamadan kaynaklanan yapısal
bozulma değil, sosyal işlev kaybıdır. Diller, kendilerine ihtiyaç duyulmadığı; yani
ailelerin bu dili kendi çocuklarına aktarmak için çabalamalarını gerektirecek
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yeterli sosyal işlevleri kalmadığı zaman yok olup giderler. Genç kuşak, daha
çekici ve prestijli bulduğu için baskın bir dile yönelince, tehlike başlar.” (DemirYılmaz, 2003: 143-144).
N. Demir ve E. Yılmaz’a göre ise “Dil kaybının asıl nedeni sosyal işlev kaybı
olduğuna göre Türkçenin yok olup olmayacağı sorusuna cevap ararken bu açıdan
yaklaşmak gerekmektedir. Türkçeye bu açıdan bakınca, yok olduğuna dair bir ize
rastlanmadığı görülür.” (Demir-Yılmaz, 2003: 144).
Ş. Ünalan'ın ifadeleriyle “Ana dilini etkili kullanabilme, hem birey, hem
de toplum açısından gereklidir. Toplum bir anlamda bir iletişim ağı olarak
görülebilir. Eğer bir toplumdaki bireyler, birbirinin ne demek istediklerini
anlayamazlarsa, toplum yaşamı bir sağırlar diyaloğuna dönüşür. ...Ana dilinin
etkili kullanımı, hem bireyin toplum içinde diğer bireylerle anlaşmasını, hem de
eğitim alanındaki öğrenmelerin gerçekleşmesini kolaylaştırır. Ana dili öğrenimi
bütün derslerin temelini oluşturur.” (Ünalan, 2001: 5).
S. Sever, konuya ilişkin görüşlerini şöyle ifade etmektedir: “Ana dili,
öğrenme ve öğretme aracı olduğundan ana dili öğretimi de kişiye öncelikle yazılı
kaynaklardan (edebî ve öğretici metinlerden) yararlanma ve bunları başkalarıyla
paylaşma becerisi kazandırmalıdır. Buna göre, Türkçe öğretiminin amacı, yazılı
kültürle etkili bir iletişime girebilen, düşünen duyarlı insanı yetiştirmek olmalıdır.
Okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak, yani seçici okur yetiştirmek, ana dili
öğretiminin temel amacı olarak benimsenmelidir.”
“Ana dili öğretimi, doğası gereği bir sanat eğitimi süreci olup öğrenciler
-yaratıcı yetilerinin ve gizilgüçlerinin açığa çıkartılabilmesi için- düzeylerine
uygun sanat niteliği taşıyan metinlerle karşılaştırılmalıdır. Metinlerin anlam
dünyasına girme, sanatçı duyarlılığını kavrama çalışmaları, Türkçe öğretiminin
vazgeçilemez etkinlikleri olmalıdır. Böylelikle ders, amacına hizmet edebilecektir.
Şiir, roman, hikâye gibi sanatçının sezme ve duyma gücünü örnekleyen eserler,
ürünü olduğu dilin anlatım güzelliğini ve ulusun kültürünü yansıtır. Türkçe
öğretiminin gerçekleştirilmesinde, amaçlanan davranışların kazandırılmasında
başlıca araç, belirtilen özellikleri taşıyan metinler olmalıdır. Öğrencilerin
ilköğretimin ilk basamaklarından itibaren düzeylerine uygun nitelikli edebî
metinlerle karşılaşması, aslında sanatçı duyarlığı ile buluşması; kendi kültürünü
ve dilinin anlatım güzelliğini tanıması demektir. Bu süreç hem duyularının
eğitilmesine, hem de düşüncenin gelişmesine olanak sağlar. Türkçe öğretiminin
öğrencilerde oluşturmakla sorumlu olduğu dil bilinci ve duyarlılığı da doğal bir
öğrenme ortamı içinde öğrencilere sezinlettirilerek kazandırılır. (Sever, 2002:
192-193). S. Sever’in tespitlerinin çoğuna katılmamak elde değil. Ancak, dil
bilinci ve duyarlılığının öğrencilere sezinlettirilerek kazandırılmasının yanı sıra,
ana dillerine dikkat çekecek, dilin anlam ve önemine dair şiir veya düzyazı örneği
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metinlerden hemen her dönem en az biriyle ders kitaplarında desteklenmesi ve
işlenmesi de yerinde olur kanısındayım.
Ana dilini, ana dilindeki karşılıkları yeğlemenin, ona karşı olanlarca “dil
tasfiyeciliği” olarak nitelendiğini de belirterek, her insanda, doğuştan bir
ana dili sevgisi olduğunu söyleyen Weinreich’e göre, çeşitli dil birliklerinin
birbirini sınırlandırdığı yerlerde tıpkı ulusçuluk bilinci gibi, ana dili bağlılığı da
görülmektedir (Aksan I, 1990: 31).
O hâlde, düzenli ve kapsamlı bir ana dili öğretimi, bilgi dersinden ziyade
beceri ve alışkanlık kazandırma dersi olup beceriler de uygulama yoluyla
kazandırılır. Ancak, ilköğretim ve lise öğrencilerinin, hatta üniversite gençliğinin
diline bakıldığında, oldukça sınırlı sayıdaki sözcük kullanımı ve bilgisi, mecaz,
benzetme, deyim, özdeyiş vb. gibi dilin olanaklarını kullanamamanın kendini
gösterdiği gözlenmektedir. Sınav sistemindeki test tekniği ve bilgiyi kodlama, dil
ve edebiyat derslerine hak ettiği önem ve ağırlığın verilmemesi, erken yaşlarda
daha ana dili bilinci oluşmadan yabancı dille eğitime başlanması (anaokulundan
veya en iyi ihtimalle ilkokul 4. sınıftan itibaren), gençlerimizin dillerinde
aksamalara yol açmaktadır. Hâlbuki, Türkçe eğitiminde (hatta diğer derslerde de)
ana dili şuuru ve zevkinin verilmesi, dilimizin anlaşılır, yaş seviyesine uygun,
zengin ve güzel örneklerinin aktarılması, dil bilincini geliştirecek düzyazı ve şiir
örneklerinin de ders kitaplarına alınması, konunun önemine dikkat çekecektir.
Aksi takdirde, bugün olduğu gibi, dilini iyi kullanamayan, kendini dahi ifade
etmekte zorlanan, bırakınız bilimsel ve edebî dille konuşma ve yazmayı, günlük
konuşma dilinde dahi yetersiz kitlelerle karşı karşıya kalırız. Bunda da sorumlu
olan dilimiz değil, bu dilin öğretimi ve öğretimindeki bazı aksaklıklar, her şeyden
öte anlam ve öneminin yeterince aktarılamamasıdır.
Millet olmanın gereklerinden olan dilin, şuurlu bir biçimde işlendiği, anlam
ve öneminin anlatıldığı, zevkle okunacak seçme düzyazı ve şiir (Ziya Gökalp’in
“Lisan” şiiri gibi) örneklerinden her yarım dönem en az biriyle konuya dikkat
çekilmesi de bilince seslenme bakımından önemli olacaktır düşüncesindeyim.
Örnek olarak;
Lisan
Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize,
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.
...
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Tûran'ın bir ili var
Ve yalnız bir dili var.
Başka dil var diyenin,
Başka bir emeli var.
...
Türklüğün vicdanı bir,
Dini bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir (Ziya Gökalp).
Bir düzyazı örneği ile Türkçe sevgisinin, dil şuuru ve zevkinin aktarımı;
Türkçenin Gücü
Bu benim ana dilim bir denizdir; derinliğiyle, gözün erişemeyeceği genişliğiyle,
sınırsız gücü, güzellikleriyle... Dibinde gün görmemiş inciler yatar; üstünde bin
bir rengin çalkantısı var.
Bu benim denizim Türk insanının içliliğinin, duyma, düşünme gücünün,
dünyayı görüşünün en iyi yansıtıcısıdır; onun çektiklerini, duyduklarını,
özlediklerini dile getirir. Türkçeye eğiliniz, tek tek sözlerine bakınız; onlarda
Türkün bilgeliğini görecek, yüzyıllar boyunca doğayla iç içe geçen yaşamını
öğrenecek, sevgisini, yaradılışının yüksek değerlerini sezinleyecek, bu sözlerin
birçoğunda şiir tadı bulacaksınız. Bunların yanı sıra insana, doğaya, yaşama
ilişkin binlerce gözlem çıkacak karşınıza...
Deyimlerimize eğiliniz; ... bir kadının, bir kimse ve özellikle bir yuva için çok
büyük bir özveri göstermesi, büyük sıkıntılara katlanması, uzun bir süre çeşitli
zorluklara göğüs germesi Türkçede “saçını süpürge etmek” deyimiyle anlatılır
ki, böylesine kısa ve güçlü bir anlatım, ancak Türkçenin somutlaştırma eğilimi ve
Türkün imge gücüyle açıklanabilir, sanıyoruz (Aksan, 1993: 9) ...
“Türkçem benim ses bayrağım.” diyerek, ana dili sevgisini, bilincini ve
duyarlılığını yargıya dönüştüren Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya göre, “Arı dil, anlama
eşitliği demektir.” (Cumhuriyet, 29.09.1985’ten ve Eroğul, 1994: 122’den
aktaran: Sedat Sever: 2002: 188). Anlama eşitliğinin sağlanması da yine bilinçli
bir Türkçe eğitim ve öğretimi, edebiyatımızın seçkin örneklerinin, kullanmalık
metinlerin doğru ve etkili aktarımı ile gerçekleşecektir.
S. Sever’in de belirttiği gibi, “Türkçe öğretiminde, öğretmenin yaratıcılığı,
dili kullanma becerisi, dil bilinci, dil duyarlığı gibi yeterlikleriyle model oluşu
da, öğretimin amacına ulaşmasında belirleyici bir etmendir.” (Sever, 2002: 193).
Büyük önderimiz Atatürk’ün vasiyeti niteliğindeki şu sözleri de
unutulmamalıdır: “Öyle istiyorum ki, Türk dili bilim yöntemleriyle kurallarını
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ortaya koysun ve her dalda yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği
güzel, âhenkli dilimizi kullansınlar.”
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БУДДИЙСКИЕ ТЕРМИНЫ В АВТОРСКИХ ДОКУМЕНТАХ
XVIII ВЕКА НА ОЙРАТСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
KOKŞAEVA, N. O./КОКШАЕВА, Н. О.
R. F., KALMİKYA/R. F., KALMIKIYA/Р. Ф., КАЛМЫКИЯ
Основной пласт лексики, рассматриваемых нами текстов авторских документах XVIII века на ойратской письменности составляют
преимущественно нейтральные (общеупотребительные слова и выражения: собственно ойратские и калмыцкие, общемонгольские, а также
заимствованная лексика из санскрита, тибетского, тюркского, русского и
других языков. По определению Т.А. Бертагаева, весь терминологиче-ский
массив общеупотребительных слов, существующий в монгольских языках,
представляет собой общеизвестные понятия, названия предме-тов, качеств
и т.д. [Бертагаев; 1974].
В текстах писем калмыцких ханов, хранящихся в архивах Республики
Калмыкии,
Москвы,
Санкт-Петербурга,
представлены
богатые
терминологические пласты лпексики: названия частей человеческого
тела, термины родства, названия домашних животных, национальностей,
профессий, родов занятий, различных явлений природы, термины,
называющие времена года, части суток, военные термины, обозначающие
оружие, амуниции, принадлежности для верховой езды, буддийская лексика,
лексика, связанная с ландшафтом.
Оговоренные выше пласты лексики условно можно распределить по
трем тематическим группам: “Человеческое общество”, “Живая природа”
и “Неживая природа” По частиречной принадлежности это –имена
существительные, прилагательные и другие группы слов, демонст рирующие
богатство и разветвленность лексической системы анализируемых
авторских документов XVIII в.
Рассмотрим состав буддийской лексики на примерах, взятых из
текстов калмыцких авторских документов указанного периода. В поисках
интересных, необычных терминов, слов было пересмотрено несколько
десятков архивных дел. Удалось обнаружить дело с интересными по
содержанию и объему документальными материалами. Приведем
буддийские термины из этого дела.
tenggeri ~ tengri стп.-м., халх. тэнгэр, калм. теƒœр “небо”, “божество”;
γurban erdeniyin ölzöyigō:r ~ γurban erdeni-yin ölzeyigügür,халх гурбан
эрдэнийн ˜лзэйг˜˜р, калм. hурвн эрднин ˜лз h р “С Благославения Трех
Драгоценностей”
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γurban erdeni (cанск.) ~ γurban erdeni стп.-м., халх. гурван эрдэни, калм.
hурвн эрднь “Три Драгоценности – Будда, Дхарма (учение), Сангха община;
saca suburaγai `~ caca suburγ-a стп.-м., саса - культовые глиняные
пирамидальные фигурки;
suburγ-а – ступа (священное сооружение ступа, чайтья, в которую
закладывают священные книги, благовонные травы и т.д.), строится в честь
знаменательной даты, событий или в честь известного священнослужителя,
ушедшего в мир иной.
olon šüte:n ~ olan sitügen стп.-м., халх. шšтээн, калм. шšт н “множество
статуэток, божеств; алтарь”;
olon bičiq ~ olan bičig стп.-м., халх. олон бичиг, калм. олн бигч “сутры,
ксилографы буддийского содержания”; (книги);
olon šalir ~ много трупов, мумий (санскр.). šalir ~ šaril (сравн. γulir ~ γuril).
olon altan ~ olan alta стп.-м., халх олон алт, калм. олн алтн “золото, много
золота”;
olon mönggün ~ olan mönggü стп.-м., халх. и калм. олон/олн м˜нг˜н, м˜ƒгн
“много серебра”;
Rabdan gelüng ~ Rabdan gelüng (тиб.) буддийский монах Рабдан
(принявший на себя 253 монашеских обета)
γavang gedeq manji ~ manji (религ.) послушник в буддийском монастыре
по имени Гаван;
dolo:n cögücö ~ doluγan cögücе стп.-м., халх./калм. долоон/долан ц˜гц
“семь ритуальных чашек для подношений на алтаре”;
nigen zandan cögücö ~ nigen zandan cögücе стп.-м., халх./калм. нэгэн/негн
зандан/зандн ц˜гц “одна чашка из сандалового дерева”;
donjiq - cосуд в виде кувшина для ритуальных мероприятий;
γadara ~ γadur-a стп.-м., халх гадар “металлический таз для умывания”,
“металлическая чашка”. В современном калмыцком языке гадара – в
значении, указанном выше, отсутствует.
nigen šara γouli ~ γаuli стп.-м., халх/калм. гууль “желтая латунь”;
xoyor xoton bekeris - два котла для буддийской кухни; bekeris – в совр.
калм. языке отсутствует.
xaram xayisun – специальный котел для приготовления еды; котел,
который был сделан в Крыму; xaram - значится в словаре как Крым (географ.
название)
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tömörlöqsön abdara ~ tеmürlig abdar-a стп.-м., халх. металлический
сундук (оббитый железом сундук);
caγan abdara ~ caγan abdar-a cтп.-м. серябряный сундучок, сундучок
с серебряной отделкой; в современном монгольском и калмыцком языках
caγan abdara ~ caγan abdar-a такое словосочетание отсутствует.
burxan ~ burxan стп.-м. божество, Будда;
Dalai blama ~ Dalai blam-a стп.-м. Верховный Глава ламаистской церкви;
Dalai blamayin gege:n ~ Его Святейшество Далай лама;
gege:n ~ gegegen стп.-м., халх/калм. гэгээн/гег н - один из высших санов
буддийского духовенства
xutuqtu ~ xutuγtu стп.-м., халх./калм. хутаг “святой”, хутугта высший сан
буддийского духовенства;
šabinar ~ šabi-nar стп.-м., халх./калм. шавь “послушники, ученики” в
буддийском монастыре;
küre ~ küriy-e стп.-м. монастырь; (архаизм).
xubilxu ~ qubilqu стп.-м., халх хувилах, калм. хšвлх “возрождаться,
переродиться”;
xubilγan ~ qubilγan стп.-м., халх, хубилган, калм. хšвлh “перерожденец”;
nom delgerülüqči ~ nom delgeregülügüči стп.-м. “проповедник буддийского
учения”. В словарях такое словосочетание не значится.
mörgül ~ mörgül стп.-м. богослужение, молебен.
В архивном деле исторического фонда № 36 опись 1 дело 319 л. 1360
Национального архива РК приводится короткий текст, где повествуется о
священнослужителях Калмыцкого ханства XVIII века.
xutuqtu colotoi nige blamayigi = Dalai blamayin gegene:se ešitei
mongγol bida xoyortu ireji = Из Резиденции Его Святейшество Далай ламы
прибыл в высоком звании хутукту лама к нам и Монголию.
odoki ene mani šine üzüq γarγa:d = suruxdu ene üzügiyin kimda tölö: ni olon
küün mededeq = Этот лама создал новые буквы (букв.). И так как выучить
их легко, то их (алфавит, буквы) знают многие люди. ( или: так как письмо
простое, то обучиться может любой человек).
tanii olon küböüd čigi üze:d ötör mini kele:r surdaq bišu =
Многие ваши дети (молодежь) могут быстро научиться этому письму
(букв. моему языку).
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öüni urda сöyiγo üzüq gedeq nige blama xoučin eke üzüq gedegi
γarγaji = До этого пользовались другой письменностью “сöyiγo üzüq”.
odo: čigi mongγoliyin olonki tere eke üzüqe:r bayidaq = И даже сейчас
многие монголы пишут на той древней письменности.
tere xoučin üzüq γarγa:či blamayin xubilγa:n gedeq = Говорят, созда-тель
той древней письменности был перерожденцем ламы.
xoyiduki blamayin xubilγa:n cecen Šabrong geqčiyigi = manai ene ca:tan
soxor tarbayin öbökü aldar Ķa: gedegi Xa:n tan Zoudu ilgeqsen = Говорят,
последующего перерожденца святого ламы звали Цецен Шаброн. Во
времена хана прославленного Ка, являвшегося предком нашего цатанова
рода Сохор Тарбая, направили учиться в Тибет. Или
(Следующего перерожденца того святого ламы звали Цецен Шаброн.
Его, по имени прославленного Ка, говорят, предок его был наш цатанова
рода Сохор Тарбай, во времена хана направили учиться в Тибет).
Dalai blamayin gege:n-dü ayiladxaji eri”d= cecen Šabronggi na:ru zalaji
yabutala mōn ene eštegiyin zaxadu kito xara gedeqtü ö:dö boluqsan= Говорят,
он получил благославения самого Далай ламы. И, когда Сецен Шаброн
возвращался домой, именно на границе с Башкирией в монастыре “kito
xara” ушел в мир иной.
Teyinküdü irelceqsen šabinariyin küre: bolo:d olon sayigiyini Sanjib abči
oduqsan= И тогда это место стало храмом сопровождавших его учеников.
Все самое ценное, лучшее, говорят, унес с собой Санжиб.
Töüne:se tasuraji xocoroqsoni= ene xutuqtuyin küre: geqči ene= После этого
прервалась всякая связь (надо полагать, с Тибетом). Остался (Имеется)
только монастырь того самого хутугту.
Sanjiba: Zöün γartu oduqči šabinartu baγa xošoud noyon asutai=
А Санжиба стал хошутским главой над учениками, вернувшимися в
Джунгарию.
Lhvang Norbu gedeq küüni küböün-dü xubilji = … И говорят, он (надо
полагать Санжиб) переродился в сына человека по имени Лхаван Норбу.
(Говорят, сын Лхаван Норбу является перерожденцем его (Санжиба).
Монгольские слова, а также заимствованная лексика из санскрита,
тибетского и тюркских языков в авторских документах калмыцких ханов
используются наравне с исконно ойратскими и калмыцкими словами. Надо
исходить из того, что эта общемонгольская языковая основа употребляется
в том же значении что и в калмыцком языке. Поэтому сложно определить,
какое слово халхаское, а какое калмыцкое, так как в текстах авторских
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документов они употребляются в одном и том же значении, что и в
монгольском языке, лишь с незначительными особенностями графического
изображения, отражающими специфику произношения.
Работа выполнена в рамках гранта РГНФ
[№ 07-04-36402 а/Ю, 2007-2008].
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TÜRKÇE VE ARAPÇADA TELAFFUZLARI AYNI,
ANLAMLARI FARKLILAŞMIŞ BAZI SÖZLER ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
KORKMAZ, Seyfullah
TÜRKİYE/TУРЦИЯ
ÖZET
Bu bildiride, Türkçe ve Arapça, her iki dilden seçilen kullanılış tanıkları ile
söylenişi aynı, anlamı farklı kelimeler üzerine bir araştırma yapılmıştır.
Türkçe ve Arapça birbirinden etkilenmiş iki ayrı dildir.
Arapçadan Türkçeye geçmiş olan bazı kelimeler, Türkçede Arapçadaki
anlamlarından farklılaşarak kullanılır hale gelmiştir. Örneğin, millet ve ümmet
kelimelerinin her iki dildeki kullanılış örneklerine bakıldığında, Araplar “Arap
Ümmet, Birleşmiş Ümmetler Teşkilatı” derken Türkler “Türk milleti., İslam
Ümmeti, Birleşmiş Milletler Örgütü” demektedir.
Kimlik belgelerinde geçen “cinsiyet” kelimesi önüne Türkçede “erkek” veya
“kadın” yazılırken Arapçada “cinsiyet” kelimesinin önüne o kişinin uyruğu yani,
hangi ülkenin vatandaşı olduğu yazılmaktadır…
Asya ve Afrika dillerinde müşterek kullanılan pek çok kelime mevcuttur.
Asya ile Afrika ve birbirine komşu ülkelerin birbirleriyle diyalog kurmaları
ve anlaşmaları isteniyorsa, dillerindeki ortak kelimeleri ve ortak sesleri
korumalarında, yararlar vardır.
Arapça ve Türkçe içerisinde telaffuzları aynı olsa da Türkçeye girerek,
az veya çok, farklı anlamlar yüklenmiş olan sözcüklerin artık Arapça değil,
Türkçeleştikleri ya da Türkçe olduklarının kabulü gerekir.
Anahtar Kelimeler: Aynı ses, farklı anlam, Türkçe, Arapça, Asya ve Afrika
ortak kelimeleri.
ABSTRACT
A Study on the Borrowed Words that Have Identical Pronounciations,
Different Meanings in Turkish and Arabic
This paper demonstrates a study that is on the false cognated words between
Arabic and Turkish. (The words which were borrowed in the same pronounciation
but different meaning)
Turkish and Arabic, have influenced each other.
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Some words, that were borrowed from Arabic into Turkish, have gained
different meanings in Turkish. For instance, the word of “cinsiyet” in Turks’
identities refers to the gender, however in Arabs’s identities it refers to the origin,
the citizenship of person.
Asian and African languages have many common words.
A dialogue and cooperation between the neighbour countries in Asia and
Africa is possible by preserving the words and sounds that are shared.
It is essential to accept that the false cognated words, which have identical
pronounciation but different meanings, should be regarded as Turkish words,
although they have been borrowed from Arabic.
Key Words: Identical sound, different meaning, Turkish, Arabic, correlevancy
of words in Asia and Africa.
GİRİŞ
Türklerle Arapların buluşması Emevîler döneminde başlamış, Abbasîler
döneminde ileri seviyeye ulaşmıştır. XI. asırda Irak, Suriye ve Filistin’de nüfusun
çoğunluğu Türk idi.
Asya ve Afrika’daki birçok millet gibi Türkler ve Araplar da uzun yıllar
aynı coğrafya ve aynı ortak vatan içerisinde birlikte yaşarak birbirlerinin dil ve
kültürlerini etkilemişlerdir. Birbirlerinden kız alıp vererek aralarında akrabalık
bağları kurdukları gibi dillerinden de kelimeler alıp vererek telaffuzları aynı olan
yüzlerce ortak kelimeleri oluşmuştur. Telaffuzları aynı olan bu ortak kelimelerin
bir kısmına yüklenen anlamlar, her iki dilde aynen korunurken diğer bazılarında
ise söylenişleri aynı kalmakla birlikte (Türkçe ve Arapça arasında) birbirinden
farklılaşan anlamlar yüklendiğine tanık olunmuştur. Örneğin, Kitap, kalem, defter,
hürriyet, din, sabah, vatan, meclis, ders, akıl, müşteri, mühendis, tabak, kebap,
adalet, delil, hak, toz, dolma, oda, tencere, ve benzeri birçok kelime, Balkanlar,
Kuzey Afrika ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde aynı telaffuz ve aynı anlamda
kullanılmaktadır. Bunun yanında Ümmet, cinsiyet, fen, ecnebi, memleket, nar,
zamir, unvan, kahve ve daha bir çok kelimede Türkçe ve Arapça olarak telaffuzlar
aynen korunduğu halde her iki dildeki anlamları zaman içerisinde az veya çok
farklılaşmıştır. Aşağıda sıraladığımız tanık örnekler, her iki dil arasındaki bu
farklı anlam yüklenme durumunu açık bir şekilde göstermektedir.
Türkçe ve Arapçada Telaffuzları Aynı, Anlamları Farklılaşmış Sözlere
Örnekler
a. Ümmet
Türkçede “Türk milleti, İslam ümmeti, Birleşmiş Milletler Örgütü şeklinde
, Birleşmiş Ümmetler Örgütü
kullanılırken, Arapçada “Arap ümmeti
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şeklinde kullanılmaktadır. Türkçede yüklenen anlamı için şu
tanıkları örnek gösterebiliriz:
“Yüreğimizdeki mukaddes heyecan milletlerin hakları ilan edilinceye kadar
devam edecektir… Türk milletinin muhtemel akıbetini… ”1
“...Babalarımız için Niş, İstanbul’a o kadar yakındı. Biz eğer, Vardar’ı,
Trablus’u, Girit’i ve Medine’yi bırakırsak, Türk Milleti yaşayamaz sanıyorduk2”.
“Allah’ım, sen koru Muhammed Ümmetini bu eşkıyanın zulmünden!3”
Arapçada Ümmet ve millet kelimelerine yüklenen anlamlara örnek olarak da şu
cümleleri gösterebiliriz: “4
”
El-Vesîkatu’l-Arabiyye ve Devruha’l-Hadarî fi- Hifzı’l- Ümmeti’l-Arabiyye.,
“Hafaza’llahu’l Kuveyt ve’l- Ummete’l –Arabiyye
.... ”.
5

Arap dilinde geçen diğer bir örnek olarak da sık sık tekrarlanan şu cümleyi
”.
verebiliriz:“
(Arapların sorunlarını çözme konusunda Birleşmiş Ümmetler (Milletler)
teşkilatının başarılı olmadığı söylenmektedir - bilinmektedir. Bu nedenle Araplar,
bu örgüte güven duymamaktadırlar)
(Bismillah ve
Cenazeyi kabre koyan Müslümanlar, “
alâ-milleti Rasûlillah (Allah’ın ismi ile ve Hz. Peygamberin milleti [dini] üzerine
seni defnediyoruz.6)” derler.
Ziya Gökalp, 1918 yılında yayınladığı Türkleşmek, İslamlaşmak,
Muasırlaşmak isimli eserinde “Türk milletindenim, İslam Ümmetindenim,
Avrupa medeniyetindenim7” demiştir.
Bu örneklerde de görüldüğü gibi, Arapçada “ümmet” kelimesi Arap kelimesinin
sıfatı olarak kullanılırken, Türkçede “ümmet” kelimesi tüm Müslümanları
kapsamaktadır. Türkçede ise millet kelimesi “ulus” anlamına gelirken Arapçada
yer yer “din” anlamında kullanılmaktadır.
1

Adıvar, Halide Edip, (2005), Türk’ün Ateşle İmtihanı, İstanbul, 19, 39.

2

Atay, Refik Halit, Zeytindağı, İstanbul 1970, III.

3

Benice, E. İ., den naklen. Türkçe Sözlük 2, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Türk Dil
Kurumu yayını, 1988 Ankara, 1534.

4

http://www.arabcin.net/modules.php?name=News&file=article&sid=576;
alyaseer.net /vb/archive/index.php/t-5821.html

5

http://www.stop55.com/vb/14358.html.

6

Bilmen, Ömer Nasuhi, (1960) Büyük İslam İlmihali, Ahmet Said Matbaası, İstanbul 1960, 259.

7

Gökalp, Ziya, (1918), Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul, 1960, 3.

http://www.
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b. Türk
Bu arada “Türk” kelimesine yüklenen anlam ve Türk imajı da Balkanlar, Asya
ve Afrika’da yer yer farklılık arz etmektedir. Şu tanıklar bunun delilleridir:
Arapçada “Türkî” kelimesi Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan kimse
demektir. “Türkîyye” denildiği zaman da Türk uyruğundaki bu kişinin bayan
olduğu anlaşılır.
19. yüzyılda yazılan İngilizce, Almanca ve diğer önemli sözlüklerin çoğunda
“Türk”, kelimesinin, çoğu kez ilk anlamı, zaman zaman da diğer bir anlamı8
olarak “Müslüman” kelimesi verilmiştir.
19. yüzyıl içerisinde ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinden Kuzey
ve Güney Amerika’ya göç edenlere “Türk” denilmiştir ve hâlen de Türk
denilmektedir.
Balkanların çoğu yerinde , “Türklüğün şartı kaç?” sorusu sorulunca İslam’ın
beş şartı sayılmaktadır.
Bu duruma benzer olarak Makedonya’dan şu örneği sunmak istiyorum: “...
Fakat kendilerini Türk kabul ediyorlar.. Komünist dönemde bir yetkili (bir)
ihtiyara soruyor:
‘Senin vatanın neresi?’ diyor. ‘Türkiye’ diyor.
“Sen necisin?” diyor . ‘Türküm’ diyor.
‘Ama sen tek kelime Türkçe bilmiyorsun’ diyor. ‘Olsun, ben yine de Türk’üm’.
diyor.
‘İşte burada “Türk” demenin manası budur. Tabii Türk eşittir Müslüman
olunca…9’
‘…Bu yüzden daha önce biz: “Elhamdülillah Türk’üz.” derdik. Hâlen öyle
diyenler var. Biz Türk’üz diyorlarmış ve hükümetten Türkçeyi öğrenmek için
okul istiyorlarmış..10’
“Türk” kelimesinin Balkanlarda yüklendiği bu anlam, üzerine durulması
gereken çok önemli bir husustur. Yunanistan, son yılarda aldığı birtakım kararlarla
okullarında okutulan tarih ve edebiyat kitaplarında geçen “Türk” kelimesinin
yerine “Müslüman” kelimesini yazdırmıştır. Bununla Türkiye’ye olan sevgi
bağını kesmek ve oradaki Türkleri eritmek istediği açıktır. Fakat bu uygulamanın
8

Webter’s New İnternational Dictionary of The English Language, Second Edition Unabridged,
USA 1956, 2737.

9

Batur, Emin, “Bosna-Hersek Ateş Hattına Seyahat Makedonya Notları” Hüner Aylık Sanat ve
Kültür Dergisi, 6 (Şubat 1993), 54-73.

10

A.g.e., 54 -73
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komşuluk, barış ve dostluğa hizmet etmeyeceği de bir gerçektir. Balkanlardaki
halkların bir kısmı “Türk” kelimesi ile vicdan huzuru içerisinde kendilerini daha
iyi tarif ediyorlarsa bu tarif ve kimliğe saygı duymak insan hakları gereği olsa
gerektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran irade, Lozan Entlaşmasını imzalarken
“Türk” kelimesine yüklenen bu anlamı çok iyi vurgulamış ve “Türk” kelimesine
yüklenen bu çok kapsamlı anlam ile de yurt dışında ve yurt içinde azınlık
sorununu çözmüştür.
”

Arap dünyasından örnekler: “..

11

…Türk Filistin vilayeti, Doğu ve Batı yakasını kapsıyordu..”
“

...12”

“Bizi, dört asır, gölgesinde birlikte barındıran Türk bayrak…”
Görüldüğü gibi bu iki örnekte “Türk” kelimesi Osmanlı dönemindeki bir
vilayete ve bayrağa sıfat olarak kullanılmıştır. Bunun örneklerini çoğalmak
mümkündür.
c. Cinsiyet
Arapça ve Türkçe arasında telaffuz birliği olup anlamları biraz farklılaşan
kelimelerden birisi de “cinsiyet” kelimesidir. Türkçede “cinsiyeti” kelimesinin
önüne o bireyin erkek mi kadın mı olduğu yazılırken, Arapçada uyruğu
yazılmaktadır.
d. Fen
“Fen” kelimesi ile günümüz Türkçesi’nde fizik, kimya, matematik, ve biyoloji
anlaşılmaktadır. Arapçada ise “fen” kelimesine yüklenen anlam sanattır. Araplar,
Kulliyet’u-‘Funûni’l-Cemîle”
Güzel Sanatlar Fakültesine “
demektedirler. Fen Fakültesine ise Arap dilinde “Kulliyetu’-Ulûm” denilmektedir.
f. Ecnebî
“Ecnebî” kelimesi Türkçede “yabancı” anlamına gelirken Arapçada daha çok
“Müslüman olmayan” anlamında kullanılmaktadır.
g. Memleket
“Memleket” kelimesi”, Türkçede daha çok “bir kimsenin doğup büyüdüğü
yer yurt13” anlamında kullanılırken Arapçada “krallık” demektir. “
el-Memleketu’l-Arabiyyetü’s-Su’ûdiyye” ve “
el- Memleketu’l-Mağribiyyetu’ş-Şerîfe” tamlamalarında görüldüğü gibi. Bu
örnekleri onlarca sıralamak mümkündür.
11

Hûst, Nadiye, Vedâ’ ve Likâ’ fî- Bilâdi’ş-Şâm, Dımaşk 2002, 560.

12

a.g.e., 92.

13

Türkçe Sözlük, (1988), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu yayını, Ankara,
II, 1005.
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SONUÇ
Arapça ve Türkçe arasında telaffuzda ve anlamda aynı olan birçok kelime
olduğu gibi telaffuzları aynı kaldığı hâlde anlamları farklılaşan onlarca da sözcük
vardır. Her iki durumda da bu kelimeler hem Arapça hem de Türkçe olduklarının
kabulü gerekir. Çünkü bu kelimeleri halk benimsemiş ve kendine mal etmiştir.
Asya ile Afrika’nın ve birbirine komşu ülkelerin birbirleriyle diyalog
kurmaları ve anlaşmaları isteniyorsa dillerindeki ortak kelimeleri ve ortak sesleri
korumalarında yararlar vardır. Ortak olan her şeyin, barış, dostluk ve dayanışmaya
katı sağlayacağı açıktır.
KAYNAKÇA
Adıvar, Halide Edip, Türk’ün Ateşle imtihanı, İstanbul 2005.
Atay, Refik Halit, Zeytindağı, İstanbul 1970.
Batur, Emin, “Bosna-Hersek Ateş Hattına Seyahat Makedonya Notları”
Hüner Aylık Sanat ve Kültür Dergisi, 6 (Şubat 1993), 54-73.
Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Ahmet Said Matbaası, İstanbul
1960.
Eren, Hasan (Ön söz), Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu
Türk Dil Kurumu yayını, Ankara 1988.
Gökalp, Ziya, (Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul 1960
http://www.arabcin.net/modules.php?name=News&file=article&s
id=576.
http://www.alyaseer.net/vb/archive/index.php/t-5821.html.
http://www.stop55.com/vb/14358.html.
Hûst, Nadiye, Vedâ’ ve Likâ’ fî- Bilâdi’ş-Şâm, Dımaşk 2002.
Peter, F. Abboud ve.., E. Modern Standart Arabic Part 2, Cambridge
Universty Press, London 1983.
Webter’s New İnternational Dictionary of The English Language, Second
Edition Unabridged, G. And Merriam Company, USA 1956.

1069

АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АМХАРСКОМ ЯЗЫКЕ
KRAVÇENKO, S. L./КРАВЧЕНКО, С. Л.
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ
ABSTRACT
Amharic is a language of Federal Democratic Republic of Ethiopia. It is spoken
by almost 25 million people, i.e. 1/3 of population of the country, and also separate
groups in Somalia and east areas of Sudan. Amharic belongs to the Ethiopian
branch of the south Semitic languages. Amharic was in constant interaction with
other languages. (Such interaction results in enrichening of Amharic vocabulary
(lexis) through borrowing new words) As a result of this interaction the lexical
structure of Amharic essentially changes because of loanwords.
Loans play significant role in lexicon of any language because of long historical
contacts. Arabs had close contacts with Ethiopia and its population since preIslamic period. Trade and cultural ties connected them with Ethiopia. The process
of loan (loaning/borrowing) of the Arabic through the trade, religious and cultural
contacts went on quite naturally because the lexicon both of Amharic and Arabic
ascend to Semitic roots.
Some loans from arabic could get into Amharic through direct contacts with
Arabs or Arabic speakers of Ethiopia, who practiced Islam. Other loanwords have
got into Amharic through other Semitic and Cushitic languages of Ethiopia. In
return, a number of words have been borrowed by Arabic from Persian, Aramaic,
Turkish and other languages.
Semantically Arabic loanwords are very diverse. The overwhelming majority
of loanwords are nouns naming concrete subjects and phenomena. However a
number of Arabic verbs are borrowed by Amharic. Arabic loanwords in Amharic
undergo significant phonetic changes. Along with phonetic changes many Arabic
loanwords also undergo semantic changes in Amharic. Borrowed words in
Amharic undergo changes not only in form but can also acquire a new meaning
different from that in the source language
Arabic words constitute a significant part of Amharic vocabulary. They are
used in grammatic structures according to Amharic grammar.
Key Words: Amharic language, Arabic loanwords.
--Амхарский язык является государственным языком Народной
Демократической Республики Эфиопии. На нем говорят почти 25 млн.
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человек1, т.е. треть населения страны, а также отдельные группы населения
в Сомали и восточных районах Судана.
Амхарский язык относится к эфиопской ветви южносемитских языков.
Ряд исследователей амхарского языка предполагает, что амхарский язык,
как и классический язык Эфиопии гыыз, восходит к одному из древних
аравийских диалектов. Носители этого диалекта, населявшие берега
Красного моря в 1 тысячелетии до н.э., двинулись вглубь африканского
континента и поселились в районах северной и центральной Эфиопии,
население которой говорило на кушитских языках2. Известный
отечественный арабист, семитолог Б.М.Гранде отмечает, что «первые
аравийские переселенцы из Южной Аравии в Эфиопию говорили на
близких между собой диалектах южноаравийского языка. В результате
длительного развития на новых местах из этих диалектов и говоров
выработалось несколько самостоятельных языков: древний язык Эфиопии
геэз3, современный язык Эфиопии амхара»4.
Амхарский язык находился и находится в постоянном взаимодействии
с другими языками. В результате этого взаимодействия существенно
изменяется словарный состав амхарского языка за счет обогащения
заимствованной лексикой.
Заимствования занимают значительное место в лексике любого языка
из-за длительных исторических контактов. Как известно, лексика является
областью, наиболее подверженной влиянию. Однако следует подчеркнуть,
что «заимствования легко определяются, когда они относятся к языку
сильно отличающемуся от данного, к языку иной структуры… Когда же
слова заимствуются из языка или диалекта родственного, то порой весьма
трудно их выделить»5.
С Эфиопией и ее населением арабы были хорошо знакомы еще с
доисламских времен. Их связывали с Эфиопией торговые и культурные связи.
В торговых делах мусульмане имели явное превосходство на территории
христианской Эфиопии. Вдоль торговых путей организовывались поселения
для путешествующих мусульманских торговцев. Поэтому не удивительно,
что арабский язык был достаточно распространен в христианской империи.
В повседневную жизнь эфиопов он проникал уже на уровне бытового
общения. Процесс заимствования из арабского языка в условиях торгового
1

CIA. The World Factbook, 2007 (https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/et.html)

2

Амхарско-русский словарь, М., 1969, стр. 6.

3

Б.М. Гранде дает традиционную транслитерацию названия древнего языка Эфиопии.

4

Б.М. Гранде. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1998, стр. 11.

5

Там же, стр. 14.
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обмена и религиозно-культурных отношений проходил естественно,
поскольку лексика и амхарского, и арабского языка восходит к семитским
корням.
Некоторые заимствования из арабского языка могли попасть в амхарский
язык путем прямых контактов с арабами или арабоязычным населением
Эфиопии, исповедующим мусульманство. Другие же проникли в амхарский
язык через другие семитские и кушитские языки Эфиопии. В свою очередь
ряд слов был заимствован арабским языком из персидского, арамейского,
турецкого и других языков.
Во многих случаях широкое употребление слов в нескольких языках,
особенно генетически родственных, при отсутствии конкретных историкоязыковых данных, не дает возможность точно установить, является ли
данная лексема общесемитской или заимствованной, определить языкисточник.
Следует также подчеркнуть, что весьма трудно определить из какого
арабского диалекта пришло данное слово в амхарский язык. Анализ
характера и условий контактирования, географический фактор дают
возможность предположить, что большинство заимствованных слов имеет
египетское или южноаравийское происхождение. Ряд ученых считает, что
заимствование происходило из разных арабских диалектов6.
Задача усложняется тем, что расхождения между литературным арабским
языком, или письменным арабским языком и диалектами, или разговорными
формами арабского языка, существуют на всех уровнях: фонологическом,
морфологическом, лексическом и синтаксическом7.
Необходимо отметить, что на протяжении своей истории амхарский
язык испытывал влияние многих языков, и если пополнение лексики
амхарского языка английскими словами продолжается до сих пор (хотя со
стороны правительства предпринимаются усилия ограничить этот процесс
и стимулировать поиск новых терминологических единиц в амхарском
языке и классическом языке гыыз), то арабские слова в настоящее время
практически не заимствуются.
Основная и древнейшая часть арабской лексики восходит к семитскому
корнеслову, общему для всех или некоторых древних семитских языков.
Этот корнеслов отличается в каждом из этих языков главным образом своей
фонетической структурой, семантически же или полностью совпадает, или
же более или менее различается. Эта исторически устойчивая часть словаря
обозначает жизненно важные понятия окружающего мира, отражающие
некоторые характерные черты общей культуры, например:
6

Leslau, W., Arabic loanwords in Ethiopian Semitic. Wiesbaden., 1990. p. 2.

7

Б. М. Белкин, Арабская лексикология. М., 1975, стр. 48.
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араб.
samā
dam
nafs
madīna
Amāna

амхар.
Sämay
däm
näfs
mädina
əmnät

«небо»
«кровь»
«душа»
«город»
«вера, верование»

К разряду общесемитской лексики восходят также названия растительного
и животного мира, номенклатура родства, органов и частей тела:
араб.
амхар.
di’b «волк»
jəb
dubb
dəb
zayt «оливковое дерево, маслина»
’ab «отец»
abba
ra’s
ras
‘аyn
ayn
lisān
ləsan
bayt
bet

«гиена»
«медведь»
zayt «растительное масло»
«монашеский сан»
«голова»
«глаз»
«язык (анатомический)
«дом»

Общими для семитских языков в значительной мере являются названия
некоторых числительных (3,4,5,6,7,10), местоимений (anta, anti, man),
предлоги (li «для, к»), а также некоторые модели, по которым образуются
имена места, деятеля, орудия и т.д.
В амхарском языке имеется ряд слов, которые попали в амхарский язык
через арабский язык из других языков (персидского, арамейского, турецкого
и др.).
Значительная часть лексики, пришедшая в амхарский язык из
среднеперсидского через арабский язык, относится к предметам оседлого
быта, домашнего обихода, названиям орудий труда, например:
араб.
амх.
kīs
kis
šurrāb «носок, чулок»
dukkān
dənkwan
raşāş
ərsas
nišān
nišan
šurba «глоток»
šorba
libs
ləbs
sukkar
sukkar
daftar
däbtär
aruzz
ruz

«мешок»
šurab «вязаное изделие, кофта»
«палатка, шатер»
«свинец, графит»
«орден»
«суп»
«одежда»
«сахар»
«тетрадь»
«рис»
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Некоторая часть заимствований попала в амхарский язык через
арабский язык из арамейского, в основном из сирийского языка. Эта группа
заимствованной лексики связана с номинациями растительного и животного
мира:
qaranful
rummān
lawz «миндаль»

qərənfud
roman
lowz

«гвоздика» (пряность)
«гранат» (дерево и плод)
«арахис»

В эту же группу можно включить слова, обозначающие названия
предметов домашнего обихода, например:
араб.
mismār
qufl
dast «котел»
bulād
kūz «кувшин, кружка»

амх.
məsmar «гвоздь»
qulf
dəst
bulad
kuz

«замок, запор»
«горшок»
«кремень»
«кружка (металлическая).

Арамейского происхождения также многие термины христианской
церкви, например:
qass
şalāt
salām sälam
hayā həyaw

qes
şälot
«мир»
«живой»

«священник»
«молитва»

Из турецкого языка в арабский, а также через посредство турецкого
в арабский из других языков проникли лексемы, вошедшие в словарный
состав амхарского языка:
араб. амх.
sanjaq
šanţa
jumruk
ţabanja
bāšā
tanaka

sändäq
šanţa
gumruk
ţämänja
bašša
tanika

«знамя, древко, флагшток»
«чемодан»
«таможня»
«ружье»
«военно-феодальный титул»
«жестяной бидон»

Таким образом, можно отметить, что по семантическому составу арабские
заимствования очень разнообразны. Это названия растений, продуктов
питания, разных видов одежды, материалов, металлов, предметов быта. Это
также термины из военной области, религиозная лексика:
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араб.
mūz
'araq
burnus
šāš
ţūb
almāz
şahn
şīniyy
qur’an
midfa'
daraja

амх.
muz
aräqi
bärnos
šaš
ţub
almaz
sahən
sini
quran
mädf
däräja

«банан»
«алкогольный напиток»
«бурнус» (шерстяной плащ)
«косынка»
«кирпич»
«алмаз, бриллиант»
«тарелка»
«кофейная чашка»
«Коран»
«пушка»
«ступень».

Подавляющее большинство заимствованных слов являются именами
существительными, называющими конкретные предметы и явления.
Однако амхарским языком заимствован ряд глаголов арабского языка:
addala
šā’a
wakkala
maţana
rada’a

addälä
ša
wokkälä
mättänä
ädda

«распределять»
«желать, хотеть»
«назначать, делегировать, послать»
«мерить, измерять»
«помогать»

Что касается заимствованных глаголов, то следует отметить
несколько интересных моментов. Как известно, большинство глаголов в
семитских языках являются трехсогласными глаголами. В арабском языке
существуют глаголы с исходным трехсогласным корнем и одновременно
четырехсогласный глагол, расширенный путем включения согласного
аффикса в состав корневых согласных. Например, в арабском языке
существует ряд слов со значением «властвовать», имеющих корень slţ:
tasallaţa «получить власть»
sulṭat-un «господствовать»
sulṭān-un «власть», «носитель власти, султан»
От этого слова sulţan-un образован новый четырехсогласный глагол
tasalţana «сделаться государем», а также все формы по парадигме. Корень
этих слов slţn. Амхарский язык заимствовал этот новый четырехсогласный
глагол, причем произошло расширение значения заимствованного глагола:
säläţţänä «быть цивилизованным, просвещенным, образованным, умелым».
Однако существительное səlţan сохраняет более узкое значение «власть,
авторитет, влияние».
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Еще один пример, когда заимствуется глагол, в состав которого входит
согласный аффикс. Арабский глагол tarğama «переводить» имеет корень
trğm. Однако анализ слов в родственных языках показывает, что это слово
заимствовано из аккадского targumana «толкователь, говорящий» с основой
ragama «говорить громко, кричать». Таким образом амхарский язык через
арабский язык заимствовал новый глагол с четырехсогласным корнем
täräggomä «толковать, истолковывать, переводить (на другой язык).
Надо отметить, что арабизмы в амхарском языке претерпевают
значительные фонетические изменения. Это объясняется тем, что звуковой
состав амхарского языка, восходящий к общесемитскому звуковому
составу, сохранился с меньшей полнотой, чем в других языках Эфиопии –
тиграйском и других.
Например, наблюдается замена верхнефарингального фрикативного h на
нижнефарингальный фрикативный h:
араб.

амх.

hisāb

hisab

hakīm

hakim

В некоторых случаях наблюдается выпадение верхнефарингального h:
kuhl араб. kul амх. «сурьма».
За длительный период контакта с арабским языком амхарский язык
выработал определенные приемы ассимиляции арабизмов. Примером
полной ассимиляции нехарактерных фонем для амхарского языка
консонантов может служить трансформация заднеязычного увулярного
фрикатива (kh), характерного для арабского языка в k, например: rakhīş
(араб.) räkkaš (амх.) «легкий, дешевый», khawkh (араб.) kok (амх.) «персик
(дерево и плод), tārīkh (араб.) tarik (амх.) «история».
Согласные h, ‘ , ’ в арабизмах, существующих в амхарском языке,
отсутствуют. Однако необходимо отметить, что в амхарском языке
существуют два знака, которые передают гласную фонему (а) - alaf и ayn.
Очевидно, что раньше они обозначали разные звуки, со временем разница
в произношении стерлась, но сохраняется разница в написании: например,
слова säat «час», quran «Коран» и некоторые другие традиционно пишутся
с аун.
Веляризованные согласные арабского языка соответствуют в амхарском
языке смычно-гортанным (эйективным):
ṭūb ṭub «кирпич».
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Веляризованный согласный d заменяется на эйективный ş или ţ:
adm (араб.)

aşm (амх.)

«останки,прах»

qard

qäräţ

«пошлина»

При заимствовании арабских слов, содержащих эмфатические ş и d
наблюдается деэмфатизация:
эмфатический ş

зубной щелевой s

эмфатический d

переднеязычный d, например:

şundūq sänduq «сундук»
bayyada bäyyädä «паять».
Арабский согласный m заменяется на b:
mahrama mäharräb «носовой платок».
Кроме этого конечный удвоенный согласный арабского языка заменяется
на неудвоенный:
miqaşş mäqäs «ножницы».
В области гласных в процессе фонетического освоения наблюдаются
следующие явления:
a

ä

daftar

däbtär

«тетрадь»

u

ä,ə,i

muhandis

mähandis

«инженер»

		

jumla

jəmla

«сумма, итог, всё»

i

silk

səlk

«провод».

ə

В ряде случаев наблюдается стяжение долгих гласных:
араб.

амх.

mūz

muz «банан»

zabīb

zäbib «изюм»

Наряду с фонетическими изменениями многие арабизмы претерпевают
и семантические изменения в амхарском языке. Осваиваемое заимствование
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приходит в язык измененным не только по форме, но может приобретать
иное, чем в языке – источнике значение. При этом наблюдаются следующие
явления.
1. Расширение значения. Это переход от узкого, частного значения к
более широкому, например:
араб.

амх.

šurrāb «носок, чулки»

šurab «вязаное изделие»

qalam «карандаш»

qäläm «цвет, краска, обучение (гуман.)»

lisān «язык»

ləsan «язык, печатный орган»

2. Сужение значения. Оно заключается в переходе от общего значения к
частному, например:
madīnah «город»

mädina «столица, центр»

kīs «мешок»

kis «карман»

sūq «базар»

suq «магазин»

hadīd «железо»

hadid «рельс, колея»

3. Сдвиг значения. Этот процесс выражается в изменении значений,
например:
silk «провод»

səlk «телефон»

alama «знак, метка, признак» alama «цель, задача, миссия»
Большинство заимствований подчиняются правилам грамматики
и словообразования амхарского языка. Например, путем прибавления
суффикса očč образуется множественное число: säat «час» - säatočč «часы»,
zämän «эпоха, время» - zämänočč «времена».
При помощи аффиксов образуются производные существительные со
значением абстрактности, обозначающие названия профессий, деятельности
человека:
färäs «лошадь»

färäsäňňa «всадник»

mädf «пушка»

mädfäňňa «артиллерист»

(ср. в амх. tära «очередь, порядок» täräňňa «дежурный; тот, чья очередь
наступила»)
От имен существительных и прилагательных образуются глаголы по
амхарским моделям:
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hadis «современный, новый»
nabiyy «пророк, предсказатель»
mīzān «весы» 		
tārīkh «история» 		

haddäsä «обновлять»
tänäbäyyä «пророчествовать»
mäzzänä «взвешивать»
tärräkä «рассказывать».

От глагольных основ с помощью внутренней флексии и суффикса i
образуются имена деятеля:
tarik
«история»
tärraki «рассказчик».
Wäkkälä «представлять» wäkkil «представитель, уполномоченный»
wärräsä
«наследовать»
wäraš «наследник»
(ср. в амх. märra «вести, руковолить» märi «руководитель, глава»
zäffänä «петь» zäfän «певец»)
Таким образом, можно отметить, что арабские слова прочно вошли в
лексику амхарского языка – они участвуют в образовании грамматических
конструкций по правилам амхарского языка. Поскольку значительное
число заимствований восходят к семитскому корнеслову, общему как для
арабского, так и для амхарского языка, арабизмы воспринимаются как
исконные. Пополнение лексики амхарского языка арабскими словами в
настоящее время не наблюдается.
1.
араб.
samā
dam
nafs
madīna
amāna

амхар.
sämay
däm
näfs
mädina
əmnät

«небо»
«кровь»
«душа»
«город»
«вера, верование»

2.
араб. 		
di’b «волк» 		
dubb 		
zayt «оливковое дерево, маслина»
’ab «отец»
abba
ra’s
ras
‘аyn
ayn
lisān
ləsan
bayt
bet

амхар.
jəb «гиена»
dəb «медведь»
zayt «растительное масло»
«монашеский сан»
«голова»
«глаз»
«язык (анатомический)
«дом»
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3.
араб.
kīs
šurrāb «носок, чулок»
dukkān
raşāş
nišān
šurba «глоток»
libs
sukkar
daftar
aruzz

амх.
kis
šurab
dənkwan
ərsas
nišan
šorba
ləbs
sukkar
däbtär
ruz

«мешок»
«вязаное изделие, кофта»
«палатка, шатер»
«свинец, графит»
«орден»
«суп»
«одежда»
«сахар»
«тетрадь»
«рис»

4.
qaranful qərənfud «гвоздика» (пряность)
rummān roman «гранат» (дерево и плод)
lawz «миндаль» lowz «арахис»
5.
араб.
mismār
qufl
dast «котел»
bulād
kūz «кувшин, кружка»

амх.
məsmar
qulf
dəst
bulad
kuz

«гвоздь»
«замок, запор»
«горшок»
«кремень»
«кружка (металлическая).

qass

qes

«священник»

şalāt

şälot

«молитва»

6.

salām sälam «мир»
hayā həyaw «живой»
7.
араб.

амх.

sanjaq

sändäq

«знамя, древко, флагшток»

šanṭa

šanṭa

«чемодан»

jumruk

gumruk

«таможня»
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ţabanja ṭämänja

«ружье»

bāšā bašša

«военно-феодальный титул»

tanaka tanika

«жестяной бидон»

8.
араб.
mūz
'araq
burnus
šāš
ṭūb
almāz
şahn
şīniyy
qur’an
midfa'
daraja

амх.
muz
aräqi
bärnos
šaš
ṭub
almaz
sahən
sini
quran
mädf
däräja

«банан»
«алкогольный напиток»
«бурнус» (шерстяной плащ)
«косынка»
«кирпич»
«алмаз, бриллиант»
«тарелка»
«кофейная чашка»
«Коран»
«пушка»
«ступень»

9.
addala
šā’a
wakkala
maţana
rada’a

addälä
«распределять»
ša
«желать, хотеть»
wokkälä «назначать, делегировать, послать»
mättänä «мерить, измерять»
rädda
«помогать»

10.
tasallaţa «получить власть»
sulţat-un «господствовать»
sulţān-un «власть», «носитель власти, султан»
11.
араб.
hisāb
hakīm

амх.
hisab
hakim

kuhl араб. kul амх. «сурьма».
12.
ṭūb

ṭub «кирпич».
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13.
adm (араб.)
qard

aşm (амх.)
«останки,прах»
qäräṭ 		 «пошлина»

14.
şundūq
bayyada

sänduq
bäyyädä

«сундук»
«паять».

15.
mahrama

mäharräb

«носовой платок».

16.
miqaşş

mäqäs

«ножницы».

17.
a

ä

u
ä,ə,i
		
i
ə

daftar		

däbtär

muhandis
jumla 		
silk 		

mähandis «инженер»
jəmla
«сумма, итог, всё»
səlk
«провод».

18.
араб.
mūz
zabīb

амх.
muz
zäbib

«тетрадь»

«банан»
«изюм»

19.
араб.
šurrāb «носок, чулки»
qalam «карандаш»
lisān «язык»

амх.
šurab
qäläm
ləsan

«вязаное изделие»
«цвет, краска, обучение (гуман.)»
«язык, печатный орган»

mädina
kis
suq
hadid

«столица, центр»
«карман»
«магазин»
«рельс, колея»

20.
madīnah «город»
kīs «мешок»
sūq «базар»
hadīd «железо»
21.
silk «провод»		
alama «знак, метка, признак»

səlk «телефон»
alama «цель, задача, миссия»
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22.
färäs «лошадь»

färäsäňňa «всадник»

mädf «пушка» mädfäňňa «артиллерист»
(ср. в амх. tära «очередь, порядок» täräňňa «дежурный; тот, чья очередь
наступила»)
23.
hadis

«современный, новый»

haddäsä «обновлять»

nabiyy

«пророк, предсказатель» tänäbäyyä «пророчествовать»

mīzān

«весы» mäzzänä

«взвешивать»

tārīkh

«история»

tärräkä «рассказывать».

tarik

«история»

tärraki «рассказчик».

wäkkälä

«представлять»
уполномоченный»

wäkkil «представитель, 		

wärräsä

«наследовать»

24.

wäraš «наследник»

(ср. в амх. märra «вести, руковолить» märi «руководитель, глава»
zäffänä «петь» zäfän «певец»).
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К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
KUZMİNA, H. H./КУЗЬМИНА, Х. Х.
R. F., TATARİSTAN/ R. F., TATARSTAN/Р. Ф., ТАТАРСТАН
Возросший в последние годы интерес к лингвистическому анализу
текстов художественной татарской прозы требует от исследователей
решение ряда проблем, связанных с методологией вопроса. До недавнего
времени в татарском языкознании использовалась традиционная методика,
основанная на выделении из языкового материала текста лексических и
стилистических категорий (антонимов, синонимов и т.д.). В большинстве
случаев такая методика не приводила к желаемому всестороннему анализу
языка художественной прозы, не выявляла особенностей авторского
стиля, а лишь констатировала отобранные автором из языкового богатства
средства изобразительности. Сегодня настоятельной потребностью
становится разработка модели комплексного лингвистического анализа
художественного текста на основе фундаментальных достижений
лингвистики, и, прежде всего, когнитивной лингвистики. Общепризнанным
является понимание того, что не может быть одностороннего анализа текста
и объяснения его природы на одном основании (литературоведческом или
языковедческом) и что естественным и актуальным является формирование
новой интегральной научной дисциплины, которую в последнее время
принято называть как филологический анализ художественного текста.
В этой области хороших результатов добились русские лингвисты.
Разработки А. И. Горшкова, Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарина, Н. А. Купиной,
Н.А. Николиной, В.А. Масловой, А. Б. Аникиной, Н. А. Фатеевой, А.А.
Леонтьева и др. легли в основу многих научных исследований по анализу
языка художественных произведений. Настало время обобщения и принятия
опыта ведущих специалистов в этой области и татарскими языковедами,
тем самым открывая пути для дальнейшего развития и укрепления позиций
татарской стилистики.
«Текст создается ради того, чтобы объективировать мысль автора,
воплотить его творческий замысел, передать знания и представления
о человеке и мире, вынести эти представления за пределы авторского
сознания и сделать их достоянием других людей» [Бабенко, Л. Г., Казарин
Ю. В., 2006, 13]. Текст – речевое произведение, которое может быть
особой языковой единицей и соответственно предметом лингвистического
рассмотрения. Среди многих форм текста определенное (ведущее) место
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занимает художественный текст, который выступает в виде художественных
произведений различных жанров. На сегодняшний день наиболее
приемлемым методом анализа языка художественных произведений
является комплексный анализ, включающий в себя определение
функционально-стилевой принадлежности художественного текста, анализ
семантического пространства текста (концептуального, денотативного,
эмотивного пространств), анализ структурной организации текста
(членимости, связности), анализ коммуникативной организации текста
(характеристика коммуникативного регистра, текстовых рематических
доминант и др), характеристика приемов актуализации смысла (своеобразие
выбора лексических единиц, особенности порядка слов, использование
в тексте образных средств и стилистических приемов и др). Опираясь на
опыт ведущих русских лингвистов в этой области, мы попытаемся провести
комплексный анализ языка произведений выдающегося татарского писателяклассика Амирхана Еники на примере одного рассказа «Ночная капель».
1. Данный текст принадлежит к художественному стилю.
Жанр произведения (лирический рассказ) предполагает раскрытие
психологического
состояния
героя
посредством
языковых
и
стилеобразующих приемов татарского языка, которые будут рассмотрены
ниже.
2. Анализ семантического пространства.
2.1. Анализ концептосферы. Ключевые слова рассказа могут быть
разделены на несколько групп. К первой относятся слова, обозначающие
состояние любви, влюбленности: гашыйк булу, мәхәббәт тоту (влюбитьсяперевод Х. Кузьминой), хыялый мәхәббәт (сказочная любовь), мавыгу
(увлечение), ко второй группе можно отнести слова, передающие состояние
грусти: үкенечле һәм татлы сагыну (сладкая и печальная грусть), югалган
бәхет (потерянное счастье), соңга калган үкенү (запоздавшее раскаяние),
зарыгып сагыну (безмерная тоска) и др, к третьей – слова, обозначающие
определенное действие со смысловой нагрузкой: узды (прошел), утырып
тора (сидит), атлый (шагает), чайкалып китте (покачнулся), чигенгәндәй
итте (попятился) и др.
2.2.
Анализ
денотативного
пространства.
Событийная
микроструктура текста построена на описании встречи пожилого мужчины,
занимающего определенное положение в обществе, с женщиной - первой
настоящей любовью в молодости. Таким образом, глобальная ситуация
– любовь – выражена через призму внутренних переживаний героя.
Авторская точка зрения прямо не выражена, подана имплицитно в конце
рассказа. В тексте совмещены два типа пространства: психологическое и
географическое. Описание природы непременно проецируется “внутрь”
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героев, переносится на их состояние, ощущение, переживания и передается
звукоподражательным словом тып-тып (кап-кап): Апрель киче. Юеш,
җылы, томанлы. Караңгы, тын урамнарда тамчылар тама (Апрельский
вечер. Мокро, тепло, туманно. В темных, тихих улицах слышна капель);
... Тып-тып тамчылар тама. Тып-тып төнге тамчылар тама. Беркемең
дә юк синең, юк синең, беркемең дә юк, юк синең!... ( Кап-кап... капают
капли. Кап-кап капают капельки в ночи. Никого нет у тебя, нет у тебя,
никого нет, никого у тебя уж нет!...). Явление природы – весенняя капель
– в данном тексте несет основную смысловую нагрузку: равномерный,
однообразный, ритмичный звон падающих капелек – это олицетворение
такого же равномерного, однообразного, ритмичного строя жизни главного
героя, который не в силах разрушить обыденный покой и уклад даже ради
любви.
Языковыми средствами воплощения пространства в этом тексте
являются:
– топонимы: Казан (Казань), Чехов урамы (улица Чехова), Тәкәнеш
(Таканыш), Ленинград;
– антропонимы: Хәлил Ишмаев, Ләйлә, Мәрвәр ханым, Үзбәков и др.;
– лексика с пространственным значением: урам, шәһәр, базар, чат
(перекресток) и др.;
Пространство (место, где разворачивается действие) в повествовании
играет важную роль: в тексте с целью расскрытия характера главного героя
подчеркивается его деревенское происхождение (концепт гыйбадлык)
2.3. Анализ художественного времени и способы его воплощения.
Основной способ воплощения – прошедшее время глаголов. В рассказе
наиболее частотна форма давнопрошедшего времени –ган иде, которая по
значению соответствует замыслу повествования.
Надо отметить присутствие реально прошедшего времени, которая
подчеркнуто в следующем предложении:
Аның шактый югары урыннарда утырган ишле туганнары да шул
заманның (ягъни теге заманның) бик гайрәтле кешеләре иде (Ее
многочисленная родня, занимающая высокие посты, были сильными людьми
своего времени (т.е. того времени).
Быстротечность временного пространства показано при помощи
употребления повтора и концептуальных понятий: ...Күп еллар узды, күп
җилләр исте, күп сулар акты... (Много лет прошло, много ветров унеслось,
много утекло воды...).
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2.4. Эмотивное пространство.
В семантике анализируемого текста присутствуют эмоции радости,
печали, удивления, неожиданности, которые раскрываются при помощи
соответствующих лексических единиц (сагыш, сискәнү, үкенү, гаҗәпләнү
и.др) .
3. Анализ структурной организации текста.
3.1. Анализ членимости текста.
Рассказ состоит из двух частей, которые представляют разные временные
пространства: прошлое и настоящее главного героя. В тексте встречаются
все три вида авторской речи (описание, повествование, рассуждение),
преобладает описание.
3.2. Анализ связности текста.
Рассказ состоит из двух частей, которые представляют разные временные
пространства: прошлое и настоящее главного героя. В тексте встречаются
все три вида авторской речи (описание, повествование, рассуждение),
преобладает описание.
3.3. Анализ связности текста.
Текстообразующие логико-семантические связи:
Стилистические синонимические и антономические повторы: тып-тып
тамчылар тама, тып-тып тамган тамчыдай тукып торды; үкенечле һәм
татлы сагыну; зиһенемне җуйдым, диванага әйләнә яздым; кысыр хәсрәт,
мәгънәсез яну-көю һ.б.
Текстообразующие грамматические связи: часто повторяющееся
давнопрошедшее время глагола, деепричастные обороты, чередование
прошлого категориального и прошлого неопределенного времени глагола
и т.д.
4. Коммуникативная организация текста.
В тексте происходит сочетание информативного и репродуктивного
коммуникативного
регистра
с
превалированием
последнего.
Воспроизводятся переживания героя, речь персонажей оформляется в
реактивном регистрах.
Индивидуально-авторские приемы актуализации смысла: графические
средства (многоточие, знак вопроса, восклицательный знак), словаобращения (Йә, ничек яшәдең син моңарчы, профессор Хәлил Кәримович
Ишмаев? Профессор! Молодец!), риторические вопросы (Нәрсәне икән
соң, нәрсәне генә оныттың икән лә син, кеше?) и т.д.
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Таким образом, рассказ А. Еники “Ночная капель» представляет собой
целостный художественный текст с уникальным языковым комплексом,
присущим только стилю данного писателя.
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TÜRK VE AZERİ DİLLERİNDE DEYİMLER
MAHMUDOVA, Gatibe*
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН
Zannımızca, her bir dilin zenginliği onun içerisindeki deyimlerin çokluğu
ile tartılır. Her hangi bir dili mükemmel öğrenmeyin önemli göstegesi o dilin
deyimlerini derinden bilmektir. Genellikle, deyimler dilin en zor benimsenilen
katıdır. Dildeki deyimler dil taşıyıcılarının tarih ve etnografisini, yaşam tarzını,
örf ve geleneklerinin, psikolojisinin ve düşünce tarzının belirtisi gibi ortaya çıkar.
Bu andan her bir halkın dilindeki deyimlerinin dilcilik yönünden incelenmesi,
sonuçta, o halkın tarih ve etnografisinin, hayat ve yaşam tarzının öğrenilmesine
neden olur. Konu ettiğimiz Türk ve Azeri dillerindeki deyimlerin kıyaslanılması,
bir tek bu dillerin değil, aynı zamanda Türk ve Azeri halklarının kısmen bile olsa
farklı tarih ve coğrafisi, örf ve genelleklerine ışık tutacak.
Türk ve Azeri dillerinin, o sıradan da halkların ne kadar yakın ve öz olduğunu
bir daha vurğulamaya bizce gerek yok. Tarihin çesitli dönemlerinde bu halkları
bir birinden uzaklaştırmaya, ayırmaya çalışsalar da bunu başarmamışlar. Bu iki
halkın kalbinde bir birine duydukları sevgi ateşini hiç kimse söndürememiştir.
Sözsüz ki, halklar arasındakı bu yakınlık onların aynı dil ailesine ait
olmalarından iler gelir. Dil kadar insanları bir birilerine yaklaştiran ikinci etken
bulunamaz. Türk ve Azeri dilleri arasındakı bu aynılık ve benzerlik sözsüz ki,
dilde en karışık kat olan deyimler arasında da vardır. Bununla birge bu dillerdeki
deyimler arasında farklılıklar da vardır. Çünki bir deyim ait olduğu dilin ve halkın
kendine özgün özelliğini yansıtıyor. Azerbaycan ve Osmanlı Türklerinin karşılıklı
dil ilişkileri 20. yüzyılın başlanına kadar davam etmiştir. Bildiğimiz gibi Azeri
dili diğer türk dillerinden coğrafi yönden ayrılmışlar Osmanlı türkcesi’nden ise
Azeri dili hem de siyasal yönden ayrılmıştır. Yıllarca bu iki halk çeşitli sosyal
toplumlarda yaşamış ve doğal olarak bu da Azeri ve Türkiye Türkçelerinde izini
burakmıştır. Bu açıdan Türk ve Azeri deyimleri arasında benzerliklerle birge
farklılıklar da vardır. Bu farklılıklar kendisini anlamlarında da belirtiyor. Türk ve
Azeri dillerinin gramer bakımından ve düzenlerinde farkı yok.
Ortak kültür sahibi olan türkler deyimleri de ortak yapmışlar. Fakat tam
Azerbaycan ve Anadolu ortamında oluşan deyimlerin farklı özelliklerinin olması
da doğaldır. Türk deyimlerinin önemli özelliklerinden biri Türkiye’nin yerel deniz,
tarihî anıt adlarını kendisinde sergileyen deyimlerdir. Örneğin, Türk. Atı olan
Üsküdar’dan geçti (3, 404): Amasya’nın bardağı, biri olmazsa, biri daha
(3, 405); Herkes gider Mersin’e biz gideriz tersine (3, 407); Erzurum’un
*

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Doktora Öğrencisi. e-posta: kemale_ayten@mail.ru

1090

soğuğu, gelin beni Gerede’de bulun demiş (3, 643); Senin aradığın kantar
Bursa’da Kestane tartar (3, 407); Karadeniz’de fırtına, al pırtını sırtına
(3, 767); Ayasofya’da dilenip, Sultanahmet’te sadaka (zekat) verir (3, 495).
Amasya, Mersin, Erzurum, Karadeniz, Ayasofya, Sultanahmet kimi adlar Türkiye ile
ilgili olduğu için onlar yalnız Türk deyimlerinin içerisinde yaşamaktadır. Türkçede
içerisinde yer adları bulunan öyle deyimlere raslanıyor ki, onlar aynıyla Azericede
de kullanılıyor. Örnek: Türk. Burnu Kaf dağında (olmak) (3, 552) Azeri. Burnu
Kaf dağında (1, 89). Bu da çok ilginçtir ki, Türklerin ve Azerilerin düşüncesinde
Kafkasya dağı dünyanın en yüce dağıdır. “kendisinden razı, burnu havalarda,
kimseyi beğenmeyen insanlar.” hatta her iki halk “Sanki burunu Kaf dağında”
deyimini kullanır.
Bazan öyle duruma raslanyor ki, her iki dilde deyim olduğu gibi kullanıyor. Fakat
içerisindeki deniz, ırmak, dağ, şehir adları farklı olur. Türk edebiyatında bir deyim
var. “Karadeniz’de gemilerin mi battı?” (1, 708) Azerbaycan’da Karadeniz
bulunmadığı için, doğal olarak, Azericede de bu biçimde deyim yoktur. Onu yerine
“Hazar’da gemilerin mi batıb?” deyimi vardır. Azericede içerisinde yer, nehir,
deniz, dağ adları bulunan öyle deyimler var ki, onlara Türkçede raslanmıyor. Örnek:
“Araz aşığındandır, Kür topuğundan” (1, 155)
Başka ülkelerin, şehirlerin isimleri de Azericede ve Türkçedeki deyimlerin
içerisinde kendi yerini bulmuştur. Böyle deyimlerin birçoğu İslam dini ile ilgilidir.
Örnek: “İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri” (3, 751). “Medine
fukarası gibi dizilmek” (3, 811). Zannımızca, İslam dini ile ilgili Mekke, Kerbela
gibi adların kullanıldığı deyimler Azericede daha çoktur. Örneğin: Mekke belini
kırsın (2, 199), Kerbela belini kırsın (2, 170), Mekke’den gelen ben, haber
veren sen (1, 183) ve s.
Deyimlerin içerisinde yalnız yer adlarını değil, destan kahramanlarının, tarihi
kişilerin isimlerini muhafıza eden öyle anıtlarımız var ki, onlar Türk ve Azeri
halkları için ortak bir anıttırlar. Böyle anıtlardan biri de “Köroğlu” destanıdır. Bu
destanla ilgili deyimler Türkçede ve Azericede aynen kullanmaktadır. Örnek Azeri.
Koç Köroğlu (2, 187); Misri Kılıç (2, 196); Çünki oldun değirmenci, çağır
gelsin den Köroğlu (2, 87); Türk. Bir Köroğlu, bir Ayvaz (3, 409). Bazan,
Türkçede çok çeşitli kullanılan bir deyim Azericede bir çeşitli kullanılıyor. Örnek:
Türk. İmaret (mescit) yapılmadan dilenciler (körler) dizildi. Azeri. Mescit
tikilmemiş kor əsasını diredi. Türkçedeki deyimin içerisindeki “imaret” kelmesi
Azericedeki deyimde kullanılmamış.
Türkçede kullanan deyimlerin büyük bir kısmının içerisinde yabancı kelimeler
kullanılır. Bu yabancılar Arapçadan ve Farsçadan alınma kelimelerdir. Bu tür
deyimler içerisinde öyleleri var ki, onların içerisindeki yabancı kelimeler Azerice
anlaşılmamaktadır. Örnek: Türk. Belaya berzah (3, 521). Buradaki “berzah”
kelmesi Arapçadan alınmadır ve “sıkıntılı yer, cehennem” anlamındadır.
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Bazı hâllerde, Türkçede ve Azericede aynı anlamda kullanılan deyimlerden
birisinin içerisinde yabancı kelime kullanıldığı hâlde, diğer dilde aynı yabancı
kelime Türk kelimesi ile değiştiriliyor. Örnek: Türk. Hak ile yeksan etmek (3,
703); Azeri. Yer ile yeksan etmek.
Türkçede kullanılan; “peşinde dolaşmak (gezmek)”, “peşinde koşmak”,
“pesine takılmak”, “peşini bırakmak” (Bir kimseye bir şeyi izlemekten
vazgeçmek) deyimlerinin içerisindeki “peş” kelimesi Farsçada “arka” anlamına
geliyor. “Peş” kelimesi Azericede kullanılmıyor. “Peş” kelimesinin Azericede
çevrisi “arka” kelimesi olduğu için Türkçedeki “peş” hissecikli deyimler Azericede
“arkasınca dolaşmak”, “arkasınca gezmek” deyimleri gibi kullanılıyor.
İster Türkçede, isterse de Azericede içerisinde yabancı kelime bulunan
deyimlerin fazla bir kısmı İslam diniyle ilgilidir. Örnek: Türk. Anası (onu) Kadir
gecesi doğurmuş (3, 470). “Kadir gecesi” – Arap kelimesi olup Ramazan’ın 27.
gecesinin ismidir. Dine göre o gün en güzel günlerden biridir. Bugün dünyaya
göz açacak çocuk çox mutlu olur. Fakat İslam dini ile ilgili öyle deyimler var
ki, Azericede kullanmıyor. Örneğin: Türk. Arafat’ta soyulmuş hacıya dönmek
(Her şeyini kaybedip çırılçıplak ya da çaresiz kalmak) Arafat – kelimesinin
açıklaması böyledir – Hacıların Kurban bayramından bir gün önce Mekke
civarında saygı duruşunda bulundukları kutsal yer (3, 474). İslam dini ile ilgili
olup Türkçeden farklı olarak Azericede kullanılmayan deyimlerden biri de budur.
“Rufailer karışır” (Bu ise) (o işin nasıl yapıldığını, ya da yapılacağını kimse
bilmez) (3, 860). Rufailik Arap kelimesi olup, İslam dini ve tasavvufla ilgilidir.
Başka bir örneğe dikkat edelim. Türkçede anlamı “gayya kuyusu” deyimi de
kullanmaktadır. “Cehennemde bulunduğuna inanılan bir kuyu veya bir derin dere”.
Böyle bir deyim Azericede kullanılmaz. Fakat Azericede “cehennem kuyusu”,
“ele bir sesi cehennem kuyusundan çıkır.” kimi deyimler kullanmaktadır.
Türkçede İslam dini ile ilgili olmayan, fakat içerisinde yabancı kelime
bulunan öyle deyimler var ki, aynen Azericede de kullanmaktadır. Örneğin: Türk.
endazeye gelememek (ölçülenmemek, hesaplanamamak); Azeri. endazeden
çıkmak. “Endaze” Fars kelimesidir. Hangi ki, eskiden kullanılan 65 santim
uzunluğunda bir uzunluk birimi idi (3, 642) Her iki dilde kullanılan, fakat
içerisinde yabancı kelime bulunan deyimlere başka bir örnek verelim: Türk.
Ben diyorum hadınım, o diyor (sanıyor) oğul uşaktan neyin var? (3, 523):
“hadım” kelimesi Arapçadan alınmadır.
Türkçede öyle deyimler var ki, onların içerisinde eski Türk kelimeleri
kullanılıyor ve çok ilginçtir ki, Türkçede eski Türk kelimesi hesap olunan bu
kelime Azericede hiç de eski sayılamaz. Örnek: Biz attık sümük diye, el kaptı
ilik diye (3, 538) (Bizim işe yaramaz diye vazgeçtiğimizi, başkaları değerli
bularak kabul etti) “Sümük” kelimesi şu an çağdaş Türkçede farklı anlamada
kullanılıyor. Çağdaş Türkçede “sümük” kelimesi yerine “kemik” kelmesi
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kullanılıyor. Çağdaş Azericede ise “kemik” kelimesi kullanılmaz. “Sümük”
kelimesi çağdaş Azericede kullanmaktadır.
Türkçe ve Azericede aynı anlamda kullanılan, öyle deyimler var ki, onların
anlam yükü aynı olsa da içerdikleri kelimeler farklıdır. Örnek: Türk. Çantada
keklik (3, 404); Azeri. torbada pişik (kedi) var. Bu deyimler aynı anlamlı
olsalar da bir dilde “keklik”, o biri dilde “kedi” kelimesi kullanılmış. Bazı hâllerde
her iki dilde aynı anlamda kullanan kelimeler çeşitli sesleniyorlar. Örnek: Türk.
kulağına küpe olmak (3, 405); Azeri: gulağında sırğa olmak. Burada aynı
nesneyi her iki dilde çeşitli adlarla belirtilen deyimler bulunuyor.
Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde içerisinde insanın vücud üyelerinin
adları bulunan deyimler de çoktur. Bu tür deyimler dilin en eski çağlarına ait
deyimlerdir. Her iki dilde içerisinde “göz, kulak, baş, kol, bel, ayak, el” kelimeleri
bulunan deyimlere daha çok raslanıyor. Örnek; Türk.
Gözüm kaldı şu kaplanın postunda
Azrail de can almağın kastında
Döne döne teneşinin üstünde
Yumayınca tenim yağdan ayrılmaz.
			
(Karacaoğlan)
Ben seni severim canü gönülden
Kalktı kısmetimiz ne gelir elden
Yanağın çevresi tomurcuk gülden
Bezenmiş gerdanın hal kömür gözlüm
			

(Karacaoğlan)

Gafil olma aç gözünü,
Haluma bak öleni gör,
Kürelik etme dünyede
Yazukların dileni gör.
			
(Y. Emre)
Kimse gerçek mürid ola,
Bel bağlayın gelsin yola,
Bir yurekteki dert ola
Dostun camalun arzular
			
(Y. Emre)
Türk dilinde içerisinde vücud üyelerinin adı bulunan öyle deyimler var ki,
onlar olduğu kimi Azerbaycan Türkçesi’nde kullanılır.
Örnek: Ağza kilit vurmak, burnu Kaf dağında olmak, göz değmek, gözü
kalmak, bel bağlamak, bir kulağından girip, bir (öbür) kulağından çıkmak
vs.
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Buna rağmen Türk dilinde öyle deyimler var ki, onlar Azericede farklı
kullanılıyorlar. Örnek: Türk. Ağzına daş almak (konuşmamak, susmak); Azeri.
ağzına su almak. Türk. başının etini yemek (bir kimseden sürekli olarak ve
rahatsız edercesine bir şey istemek); Azeri. dabanın etini yemek (çok gezmek,
çox eziyet çekmek). Türk. kulağı kirişte (söylenecek sözü, denilecek haberi
dikkatlı bekleyen); Azeri. gulağı darı denleyen. Türk. ağzından dirhemle
çıkmak (çox az konuşmak); Azeri. söz ağzından naggaşla çıhır; Türk. eline
sağlık (yaptığın işe teşekkür ederim); Azeri. elin-golun var olsun. Türk. göz
alıcı (göze çarpan, güzelliği dikkat çeken, alımlı); Azeri. Göze gelimli. Türk.
göze göz, dişe diş (bir kötülüğü yapana, aynı kötülüğü yaparak öc alma yöntemi)
Azeri. gana-gan.
Bazen Türk dilinde kullanılan 3 deyim Azerbaycan dilinde bir deyimle
belirtilir.
Kulağın aşmak
Kulak kabartmak à qulağını şeklemek
Kulak kesilmek
Bazı hâllerde Türk dilinde içerisinde vücut üyelerinin adı kullanılan öyle
deyimler var ki, Azerbaycan dilinde ona hiç raslanmaz. İçerisinde hayvan adları
bulunan deyimler bütün dillerde olduğu kimi Türkiye ve Azeri Türkçelerinde de
önemli yerde duruyorlar (bulunurlar). Bu tür deyimlerin yaranması için kısa bir
zaman kesiği yeterli değildir. Bu tür deyimler yüzyıllar sonucunda oluşuyor. Türk
halklarının hayatında deve, at, koyun kimi ev heyvanlarının o kadar istisna bir
yeri vardır ki, Türkler hayvanlar âlemini gözleyebilmiş ve bu gözleme onlarlın,
hayatlarına girmiş ve sonuçta deyimler ortaya çıkmıştır. Örnek: Türk. ata et, ite
ot vermek (kişilere yaramayan şeyi, ya da ilgili olmadıkları görevi vermek);
At görür aksar, su görür susar (gördüğü her şey kendisine gerekmese bile,
edinmek istemek); Deve nalbanda bakar gibi (Hiç görmediği, yadırgadığı bir
şeye bakarcasına, ters ters); Deveyi havutuyla yutmak (her kesin gözü önünde
büyük hırsızlık yapmak, yasal olmayan yollardan büyük yarar sağlamak); it ite,
it de kuyruğuna (öyle uyuşuk, tembel kişiler ki, yapılacak işi, her biri ötekinin
yapmasını istiyor, iş yapmıyorlar).
İçerisinde hayvan adları bulunan öyle deyimler var ki, onlar Türk ve Azeri
Türkçelerinde farklıdırlar. Türkçede öyle deyimler var ki, onlar Azericede
kullanmıyorlar veya kullansalar da farklı anlam taşırlar. Örnek; Türk. Ata nal
çakıldığını görmüş; kurbağa ayaklarını uzatmış (değerli kimselerin hakkı olan
şeyleri buna layık olmayan da istiyor). Bu deyime Azericede hiç raslayamadık.
Türkçede; “at başı beraber” deyimi var. Bu deyim Türkçede “biri ötekinden
geri kalmadan” anlamında kullanılıyor ve Azericede hiç raslanılmaz. Türkçede
“deve kuşu gibi” deyimi de “iki özelliği bulunan kimse, kendisinden yapması
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beklenen bir işi, şu durumuna ters düştüğü bahanesiyle” anlamda kullanulır ve
Azericede hiç kullanmaz.
Bize sorula bilir ki, bir birilerine bu kadar fazla yakın ve öz deyimler arasında
yapılan bu kiyaslama neden gerekir? İlk önce onu belirtelim ki, uzun yıllardır
ortak Türk dili üzerinde tartışmalar yapılıyor, sempozyumlar düzenleniyor,
kitaplar, makaleler yazılıyor. 1992 yılının Mayıs ayında Ankara’da düzenlenen
dil kurultayı, aynı yılın eylül, ekim aylarında İstanbul ve Ankara’da düzenlenilen
Türk Dil Kurultayı, 1992 yılında Başkent’te düzenlenilen “Orta Türk”
sempezyumu buna örnek olabilir. Fakat yine de ortak bir düşünceye varılamıyor.
Zannımızca, yapay bir dil ortaya koymak ve bunu ortak Türkçe gibi sunmak
bütün Türkdilli halkları bu dilde konuşmaya zorlamak gerçekleşmeyecek. Aksi
hâlde bu dili hiç bir kimse öğrenmeyecek. Zannımızca, uluslar ve halklar arası
ortak Türkçe gibi Türk halklarının dillerinden birini seçmek daha doğru olurdu.
Zannımızca, biz Türkiye Türkçesini ortak Türkçe gibi kabul etmeliyiz. Çünkü,
100 milyon civarında kişi Türkiye Türkcesinde konuşuyor. Azerbaycan Türkleri,
Özbekler, Türkmenler, Gagavuzlar, Uygurlar ve s. Türkdilli halklar bu dili
kolaylıkla anlıyorlar. Türkiye Türkcesi bütün Türk dünyasının ortak Türkcesi
olmalı ve oluyor da. Eğer Türkiye Türkcesi ortak Türk dili gibi alınırsa ortaya
çıkan ilk zorluk Türk deyimlerinin benimsenilmesi olacaktır. Çünki deyimler
kendi özellikleri olan, aynen çevrilemeyen kelimelerdir. Bu yüzden Azeri, Türk,
Özbek, Türkmen, Uygur vs. Türk halklarının dilindeki deyimlerin araştırılması
ve bu deyimlerin sözlüklerinin oluşması önümüzde duran önemli sorunlardandır.
20. yüzyılın başlarından Türk ve Azeri bilim adamları deyimler üzerinde
araşdırma yapmışlar. Türk bilim adamları bu sorunu en çok pratik yönden
incelemişler. Bu yüzden de, Türk dilciliği deyimler sözlügü ile daha zengindir.
Azerbaycan bilim adamları ise deyimleri daha çok teoiri yönden araştırmışlar.
Bütün bu araştırmaların sonucu kimi “Azerice-Türkçe”, “Türkçe-Azerice”
sözlüğünün yapılması önde duran en önemli sorunlardandır.
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AN UIGUR DECREE OF TAX EXEMPTION
IN THE NAME OF DUWA-KHAN
MATSUI, Dai
JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ
INTRODUCTION
Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat, the great Turkish scholar in the field of Old
Turkic philology, dealt with great number of the Old Uigur secular documents
in the German-Turfan collection during his study at Berlin from 1928 to 1933.
Meanwhile he made many photographic reproductions of the Uigur documents
for his further researches, and took the photographs with himself back to Istanbul.
Quite a number of the originals of those Uigur documents were destroyed
during the World War II, and then the photographs taken by Arat have the great
importance to enable us to view the lost manuscripts (Sertkaya, 1996: 279-281).
The Uigur decree presented in this paper also belongs to the lost Berlin
collection. It is mentioned by Arat under his personal inventory number “77/01”
(Arat, 1964: 16), but he only placed a brief summary. Recently I had a fortune to be
offered from Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya (Istanbul University) the photograph
taken by Arat with the permission to use it for research, and I have mentioned to
its contents in my previous articles (Matsui, 2005: 72; Matsui, 2007a: 67). Again
expressing my sincere gratitude to Prof. Sertkaya for his kindness, here I would
like to provide fully annotated edition of the document with the photograph,
furthermore preliminary analysis from the viewpoint of philology and historical
study.
From the photograph, we can observe the site-number “T III Murtuq 253”
written on the upper-right of the document, which tells us that it was brought
by the Third German Expedition (1906-1907) from Murtuq, the site located at
ca. 20 km northward from the ancient capital of Uigur Kingdom,Qara-Qočo.
Unfortunately we have no information of size or color of the document, though
visible are four of vertical and three horizontal fold lines. A rectangle seal is
stamped on 9törüsin and 10yorïqï, but the inscription is too obscure to decipher
(see Chapter 6 below). The photograph shows another document fragment aside,
on which we find a large Brahmi (or ’Phags-pa?) character. According to Prof.
Sertkaya, Arat took the two manuscripts into a single frame and the fragment has
no direct connection with our decree.

1096

1. Text
01 ṭuw-a yrlq-ïn-tïn
02 [t](ü)män sözüm tü[kä](l)-ä adan-a ikigü-kä aḍaṅgïz-lar
03 qodmïš bitigni yorïḍmayïn qalan birim alïm
04 tip tarḍar ärmiš siz-lär bu altmïš-a qy-a05 -nïng oq [ü]ntürmiš bitiginčä qalan qaγuḍ
06 birim alïm tilämäng-lär aṅasïṅ-γa tapïnïp
07 yorïṣun tip bitig birtim • qalančï
08 alïm-čï m-ä bolsar altmïš-a-tïn tilämänglär
09 barẓ yïl aram ay otuz-qa il törüsin10 -čä aḍasï buyan-a-nïng bitigi yorïqï üčün
2. English Translation
01
By Duwa’s edict. 02Tümän, my word (i.e. decree). To the two of Tükälä and
Adana.
“We shall not let the document that your fathers (i.e. ancestors) left [for
you] pass (i.e. be valid). [Here are] qalan-labor services and birim-alïm-taxes
[on you]!”, 04thus saying, you have taken [from] (i.e. imposed taxes and labor
services on) [Altmïša-Qya].
02-03

According to the document that this Altmïša-Qya just presented,05-06never
charge qalan-qaγut-labor services nor birim-alïm-taxes [on Altmïša-Qya]!
06-07
Just let him pass in serving his mother! Thus saying, I gave [this] document.
07-08
Even if [Altmïša-Qya] should be qalan-labor worker or alïm-tax payer, never
charge on Altmïša[-Qya]!
04-05

On the 30th day, the 1st month, the year of Tiger. 09-10For the validity of the
document of his (i.e. Altmïa-Qya’s) father Buyana according to the law of the
country.
09

3. Notes
01, ṭuw-a yrlq-ïn-tïn: This phrase clearly shows that the document was
issued under the authority of the Chaghataid khan Ṭuw-a = Duwa (~ Duu-a
~ Du’a > Pers. Dū’ā, r. 1282-1307). Duwa, the descendant of the second son
of Chingghisqan Chaghatai, had allied with the Ögödeid prince Qaidu (12361301) in the military activities against the Yuan dynasty. But after Qaidu’s death
Duwa swept the Ögödeids in Central Asia to finally re-establish the hegemony
of Chaghataid khanate (Biran, 1997: 69-77). His name is written in the same
form TWW-’ as here in the inscription in memory of the Uigur Ïduq-quts (Geng/
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Hamilton, 1981: 16, 18), while as TWQ-’ = Duγ-a in the Mongolian letter of AD
1304 by the Ilkhan Ölẓeitü (Mostaert / Cleaves, 1962: 55).
The phrase as XX yrlq-ïn-tïn “by the edict of XX”, composed of yrlq ~ yarlïq
“edict” with +ïn (instructive) + tïn (locative-ablative), is attested in the Persian
decrees issued by the Ilkhanate (Herrmann, 2004: 14), and it should be the
corresponding to Mong. XX ǰarliγ-iyar “by the edict of XX”, the typical opening
phrase in the administrative documents (Matsukawa, 1995b: 40). In the Mongol
times, ǰarliγ “edict” is used only for the edict of the Yuan emperors, while üge
“word” is used for decree or commands of the other princes, princesses, nobles,
ministers, etc. (Sugiyama, 1990: 1; Matsukawa, 1995b: 26). Neither Chaghataid
khans nor the Ilkhans used the word ǰarliγ but üge for their own decrees, though
their subordinate officials or local inhabitants did not hesitate use the word ǰarliγ
for the decrees from their rulers regarding them as standing at parity with the
Yuan emperors (Matsui, 2008: 161).
02a, tümän: Uig. tümän (= Mong. tümen) means “ten thousand”, then “the
leader of the (military or administrative) unit of ten-thousand”, and we have some
attestation of tümän bägi or tümän noyïn “the leader of ten-thousand-unit” in the
Uigur texts (Matsui, 2003: 58-59). Here this Tümän is the name of the issuer, yet
it might reflect that he was the tümän-bägi (or tümän-noyïn) in the Turfan region.
02b, tükäl-a adan-a: They are whom the issuer, Tümän, informed about the
contents of the document.
02c, aḍaṅgïz-lar: Arat took this “your fathers” as those of Tükälä and
Adana (Arat, 1964: 16), though from the context we should regard as AltmïšaQya’s fathers (i.e. ancestors) and understand the text atangïz-lar qodmïš bitigni
yorïtmayïn as the claim by Tükälä and Adana in their imposing tax on AltmïšaQya.
03, qalan birim alïm: Here qalan and birim alïm are used as generic terms for
all kind of taxes and labor services (Matsui, 2005: 72). In a narrow sense, qalan
is a labor service corresponding to Mong. alban or Chin. 差役 chai-yi, and levied
on the laymen according to the land in their possession, while it was used also as
a generic term for several kind of labor services (Matsui, 2004: 20-21; Matsui,
2005: 72-73). Uig. birim alïm is also a common idiom for basic land tax paid in
produce, which covers several subcategories (Matsui, 2005: 72, 74).
04, altmïš-a qy-a: The demunitive qy-a is omitted in line 08.
05, qalan qaγuḍ birim alïm: qaγuḍ ~ qaγut (> qavuḍ ~ qavut ~ qavït) “a kind
of food made of millet” has been attested in an idiom qalan qavït in three Uigur
documents (Zieme, 1980: 219-220; Özyetgin, 2004: 145-147). I have assumed
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that qaγut ~ qavut ~ qavït is a kind of labor service to be included in qalan as a
generic term (Matsui, 2005: 73). Our document also lends support to me, since
it refers to both of qalan and qaγut here, while in lines 03, omitting qaγut, only
qalan is mentioned. See also Note 03 above.
09-10: Here is recorded the date of issuing, and then a “postscript” declares
the reason of issuing.
P’RZ = barẓ instead of P’RS = bars “tiger” may be a reflection of the
Mongolian orthography (cf. Yamada, 1993: Sa10, Mi02). Even though there are
only two candidates for bars yïl “the Year of the Tiger” during Duwa’s reign, i.e.
AD 1290 and 1302 AD, unfortunately we have no definite clue for final decision.
The postscript might be an influence by the Mongolian chancellery practice.
We have some Mongolian decrees that carry the postscript of the reason of
issuing, e.g. XX tula “For XX”.
10, yorïqï: Reading as YWRWXY = yoruqï is also possible. Uig. yorïq is
a deverbal noun from v. yorï- “to go, pass” and usually translated as “course,
behavior, character; way of progressing, life” (Clauson, 1972: 963; Erdal, 1991:
257). However, here we should follow Arat’s translation as “validity (yürürlük)”
(Arat, 1964: 16). Cf. yorïq böz “passable (i.e. valid in commerce) cotton cloth”
in Yamada, 1993: Sa07.
4. Formula of the Document
Most of the Uigur secular documents –– contracts, decrees and administrative
orders –– give their date at the beginning (Mori, 1961: 115-117; Yamada, 1967:
87-89; Zieme, 1981: Text A; Matsui, 1998: 1). From this viewpoint, the Uigur
decree presented here is rather rare one that gives its date at the end. I have already
noted that it should be influenced by the contemporary Mongolian chancellery
practice (Matsui, 2007: 67).
Furthermore, we can easily find that the formula of our decree parallels with
that of the edicts or decrees by the Chinggisid Mongolian emperors or princes.
According to the terms of the Mongolian decrees from Turfan and China
(Cerensodnom/Taube, 1993: 165-167; Matsukawa, 1995b: 36-44), we may
summarize the contents of our decree as follows:
(1) Autorisierung (01): Duwa, the Chaghataid ruler.
(2) Intitulatio (02): Tümän, seemingly the high-ranked governor in the Turfan
region.
(3) Publicatio (03): Tükälä and Adana, apparently the local officers (bägs) in
the Turfan region under Tümän.
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(4) Narratio (02-04): Unlawful levy of qalan-labor and birim-alïm-taxes on
Altmïša-Qya by Tükälä and Adana.
(5) Inscriptio: Altmïša-Qya
(6) Dispositio (04-08): Re-authorization of exemption from taxes and labor
services, which had been, bestowed Altmïša-Qya and his family.
(7) Schlußprotkoll: The date and the reason of issuing.
As the Turkic administrative decrees in Uigur script that follow such a
formula under the influence of the Mongolian chancellery practice, we can pick
up Toqtamïš’s decree of 1393 (Özyetgin, 1996: AI), Temür-Qutluγ’s of 1397
(Özyetgin, 1996: AII), Šāh-Ruḫ’s of 1422 (Deny, 1957; Ono, 2006) and Sultan
Umar-Šayḫ’s of 1469 (Melioranskij, 1904). However, all of the four are from the
post-Mongol times, while our document clearly belongs to Duwa’s reign (12821307) or the Mongol times. Consequently, our document is the oldest UigurTurkic decree of the Mongolian chancellery formula so far as ever known.
On the other hand, we can observe the difference in the ending formula. Most
of the Chinggisid Mongolian edicts and decrees declare the issuing place after the
date at the end (Cerensodnom/Taube, 1993: 166; Matsukawa, 1995b: 44), while
our document does not mention. In other words, the officers and the inhabitants to
read this decree knew the issuing place so well that they did not mention it: Most
probably, it was Qara-Qočo, the main capital of the Turfan region.
5. Chaghataid Domination of Turfan
The Qočo Uigur Kingdom in the Turfan region brought itself under the
domination of the Mongol empire at the beginning of the 13th century. Since
the latter half of the century the Turfan region became of the border between
the Mongol-Yuan dynasty in China and the Anti-Yuan Ögödeid and Chaghataid
princes headed by Qaidu. According to the Persian chronologist Rašīd al-Dīn (d.
1318), the Uigurs of Qara-Qočo or Turfan region were “on good terms with them
both and render service to both sides” in the end of the reign of the Yuan emperor
Qubilai, r. 1260-1294 (Boyle, 1971: 286).
After this period of neutrality, the Turfan region finally fell into the actual
domination by the Chaghataids, who had established the independence in Central
Asia after Qaidu’s death (Allsen, 1983: 258-261; Biran, 1997: 43-44). The
official map of AD 1330 compiled by the Yuan court recognizes that 畏兀兒地
Wei-wu-er-di “the land of the Uigurs” including Qara-Qočo, Lükčüng, Biš-Balïq
belongs to the Chaghataid khan Döre-Temür (Liu, 2006: 576-590). Still earlier, in
1326, the Chaghataid khan Kebeg issued a decree to a governor in Turfan, which
is the oldest one issued by the Chaghataid khanate as hitherto dated (Franke,
1962: 406; Cerensodnom/Taube 1993: Nr. 76). Moreover, an Uigur petition to the
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Chaghataid khan Tuγluγ-Temür (1346-63) refers to levy of qalan-labor service
in Turfan during Esen-Buqa’s reign, 1310-1318 (Arat, 1937). These documents
suggest that the Chaghataid domination in Turfan had begun by the late 1320’s.
Our decree throws a new light on the beginning of the Chaghataid domination
in the Turfan region. It confirms that during Duwa’s reign, 1282-1307, his
authority was certainly effective among the Uigurs in Turfan. It may give a
support to dating of the Chaghataid occupation of Turfan to the first years of the
14th century (e.g. Allsen, 1983: 259).
However, a close observation on the format of the decree does not allow such
simplified understanding on the historical situation in that period.
First, the Chaghataid khans and their subject officials adopted a mark shaped
like double-leaves, which is so-called “Chaghatai-Zeichen”, in their seals (Franke,
1962). Such seals with “Chaghatai-Zeichen” became popular also among the
local Uigur officers of the Turfan region in the mid-14th century (Matsui, 1998:
3-5, 8-9; Matsui, 2002: Texts A, B). Contrarily the seal on our decree apparently
does not have the “Chaghatai-Zeichen”
Second, the Chaghataid subordinate officials often used the “Chaghataid
honorific style”, a typical style in writing administrative documents. As a mark
of respect for the authority of the document (i.e. the Chaghataid ruler) at the
first line, they lift down the top of the following lines 2-4/5. Also, when “holy”
words –– e.g., qan “king”, oγlan “prince”, tngri “heaven, god”, the names of the
high government officials, or others concerning them –– appear in the text, the
top of the following two or three lines are to be laid down for the same reason
(Cerensodnom / Taube, 1993: 167; Matsukawa, 1995a: 112-115). Otherwise the
top of the lines are at same level with the top of the first line with the name of
the Chaghataid ruler (Cerensodnom / Taube, 1993: Nrn. 68, 70, 71, 72, 74, 76;
Dunhuang North B163:42 = Matsui, 2008: 161). Uigur local officers in Turfan
also adopted this method (Matsui, 1998: 8-11, 18-19, 27-28). From this point
of view, our decree lifts up the name of the ruler (01Duwa) to the highest and
the name of the governor (02Tümän) to the next, and keeps the top of following
lines beneath, seemingly following another style of chancellery practice than the
Chaghataids’.
Summing up, we may conclude that during Duwa’s reign the Chaghataid
domination in Turfan was not thoroughgoing enough to influence the local
chancellery system. It tallies that the six Uigur administrative orders socalled “Yalïn-texts”, which are dated to during 1319-1322, have no sign of the
Chaghataid domination (Matsui, 2003: 53-55).
Yet, it should be noted that the issuer of our decree, Tümän, seemingly the
contemporary governor of the Turfan region, disregards the Yuan-emperor but
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regards the Chaghataid ruler Duwa at the beginning. Our decree must be a new
source to witness that the Yuan domination in Turfan was on a decline during
Duwa’s reign.
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ТЕЗАУРУСНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
MEYRAMOVA, S. A./МЕЙРАМОВА, С. А.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН
ÖZET
Bilgisayar Teknolojisi ile Terminiloji Öğretmede Kavramlı ve Maksatlı
Metot
Bu makalede bilgisayar teknolojisi ile terminoloji öğretme sırasında dil
bilgisi ve idrak birliğini kendinde taşıyan ilerdeki uzman tezaurusunun üç
aşamalı (kavramsal - bilişsel, bilgiler toplamı ve konuşkan - profesyonel) olarak
oluşması söz konusu olmaktadır. Bununla beraber bir biriyle sezgisel bağlı olan
mantık-yapısal şemaya uygun çesitli konulara göre hiyerarşik düzende yardımcı
metinleri kullanarak, kavramlar dizisi prensibine göre yabancı dil sözcüklerin
gösterilmesini ve düzenlenmesini anlatan yaklaşım metodunu kullanma
faydacılığı hakkındadır. Bilgisayar teknolojisini kullanmada, müellif tarafindan
arastirma ve inceleme karakterindeki pratik ve yaratıcı işler hacminin artması
sırasında öğrenci şahsiyeti ve onların yaratıcı araştırmalarının gelişmesini el
birliği ve işbirliği prensibi sayesinde yönlendirmek ve desteklemek maksatındaki
öğretmenin rolü belirtilecektir. Ayrıca, bilgisayar fonksiyonu kbul, kabul ve
verim, verimli sözcüklerle ilgili becerilerden başka kabul ve verim durumunda
terim sözcüğünün oluşmasını kontrol etmesidir.
Anahtar Kelimeler: Kavramlar dizisi, kavramlı ve maksatlı metot,
bilgisasayar teknolojisi, yardımcı metinler, terimler, nesnenin bilişsel sekli.
ABSTRACT
Thesaurus-Aimed Approach in Terminology Teaching with the Help of
Computer Technology
The given article says about the three-staged (conceptual-cognitive,
information-accumulative, communicative-professional) formation of future
specialist’s thesaurus which represents itself the unity of cognitive and language
knowledge in terminology teaching with the help of computer technology. In
addition, it speaks about the effectiveness of thesaurus-aimed approach, which
means the organization and presenting the foreign language vocabulary according
to thesaurus principle by using hypertexts in hierarchic order on different themes
according to logic-structural scheme intuitively connected with each other. In
using computer technology the author, emphasizes the teacher’s role whose task
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is to support and direct the development of student’s personality, their creative
search based on principles of collaboration and cooperation with the increasing of
volume of practical and creative work of searchable and researchable character.
Moreover, computer function to control not only reception, reception-productive
and productive lexical skills but also the formation of the term shape in reception
and production aspects is distinguished.
Key Words: Thesaurus, thesaurus-aimed approach, computer technology,
hypertexts, terms, cognitive form of subject.
--Современный социум вносит серьезные коррективы в работу каждого
высшего учебного заведения, заставляет считаться с веяниями времени.
В связи с этим, все чаще и чаще муссируется проблема использования
современных компьютерных технологий в обучении ИЯ в высшей школе.
Возможности использования компьютерных технологий в обучении
значительно расширились, компьютеры перестали восприниматься в
качестве «умной» печатной машинки, а интернет-классы стали активно
использоваться не только для преподавания информатики или тестирования
знаний студентов во время экзаменов.
Включение современных информационных технологий в образовательный
процесс создает реальные возможности повышения качества образования.
Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы
преподавания, новый подход к процессу обучения. Представляется, что в
части развития информационных образовательных технологий главную
роль должна сыграть именно высшая школа, целью которой являются:
развитие дистанционного обучения и создание электронных библиотек,
модернизация и развитие существующей сетевой инфраструктуры.
Процессы информатизации актуализируют разработку подходов к
использованию технических и дидактических потенциалов информационнокоммуникационных технологий для развития личности студента,
повышения уровня его креативности, рефлексии, развития способностей к
альтернативному мышлению, формирования умений разработки стратегий
поиска как учебных, так и практических задач.
В этой связи нужны новые цели и задачи, определяющие направление
развития высшего учебного заведения:
‒ активизация использования аудиовизуальных и компьютерных
технологий;
‒ интеграция компьютерных технологий в систему развивающих занятий
для активизации познавательной деятельности студентов;
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‒ техническое оснащение кабинетов;
‒ подготовка специалистов для работы с компьютерными программами в
мультимедийном кабинете.
Положения, выдвинутые «государственной программой развития
образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы» определяют
стратегию
обновления
содержания
образования,
перехода
от
знаниецентрического к компетентностному подходу, на замену традиционной
системы организации учебного процесса - кредитной системы обучения,
стимулирующую самостоятельную деятельность студента, повышающую
его активность, его творчество.
Анализ теоретических работ в области теории и методики обучения
иностранному языку показал, что использование новых информационных
технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностноориентированных подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и
дифференциацию обучения. Примечательно, что за последние десятилетия
учеными освещались вопросы разработки теоретических основ для
приведения методики преподавания английского языка в высшей школе в
соответствии с развитием современных информационных технологий:
– формирование поликультурной языковой личности посредством
Интернет-коммуникаций (Л.П.Халяпина);
–
создания
компьютерно-информационной
иностранным языкам (Титова А. В.);

модели

обучения

– использования Интернет-технологий, компьютерно–опосредованной
коммуникации в процессе обучения иностранным языкам (Е. С. Полат, М.
Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, Л. А. Подопригорова, Е. И. Дмитриева, О.
П. Крюкова, J. Krajka, P. A. Lafford, B. A. Lafford);
В рамках вышеназванной проблемы тезаурусно-целевой подход
в обучении терминологической лексике занимает важное место.
Формирование тезауруса студента, будущего специалиста, способного и
готового к межкультурной коммуникации требует особого внимания, если
исходить с точки зрения, что тезаурус в содержательном плане представляет
собой «индивидуальную картину мира» [Залевская А. А.] или «систему
знаний, представленных языком» [Леонтьев А. А., Серова Т. С.].
Когнитивная подсистема тезауруса специалиста представлена
единицами в форме понятий. Вбирая в себя целый пласт познавательных
системных связей, понятие содержит их в свернутом виде, отражая объекты
в их существенных признаках. Таким образом, тезаурусом в нашем
понимании является некоторый семантический словарь «упорядоченных
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наборов терминов» [термин Майтла К.] и представляющий собой единство
когнитивных и языковых знаний.
Тезаурусно-целевой подход подразумевает организацию и подачу лексики
по принципу тезауруса, понятийного-словаря-минимума, заключающегося
в том, что понятия, воплощенные в точные словесные формы и
определения принятые с той или иной области знаний, даются со всеми
их многообразными связями с другими понятиями. И если формирование
тезауруса строить с использованием гипертекстов в иерархическом порядке,
где помещается примерно 25 словарных понятийных статей по разным
темам соответственно логико-структурной схеме, ситуативно-связанных
между собой, это в свою очередь, позволит упорядочить, нормализовать
лексику по теме специальности и выявить систему понятий данной области
знаний.
Физиологи утверждают, что в основе наших знаний лежат временные
связи, возникающие в коре головного мозга. Прочность этих связей в
значительной степени зависит от силы процессов возбуждения и торможения
в коре головного мозга. В свою очередь (применительно к обучению),
процессы возбуждения и торможения связаны с опытом студентов, с их
активностью в момент получения знаний. Чем активнее студенты, тем
прочнее их знания. Однако полученные связи быстро угаснут, если их не
закреплять и не усиливать. Наука доказала, что в процессе закрепления
связей, а стало быть, упрочения знаний велико значение наглядных пособий,
особенно – динамичных. Материализуя в языковой форме специальные
знания, термины используются как типовые когнитивно-информационные
модели, необходимые в процессе конкретной профессионально-научной
деятельности, осуществляемой общностью людей, к которой принадлежат
специалисты той или иной отрасли знания, говорящие на одном языке. С
позиции современных исследований, типовые когнитивные структуры,
соответствующие распространенным и общепринятым ситуациям
в коммуникативной общности, к которой принадлежит говорящий,
определяются как сценарии или фреймы [Володина М.Н.]. Название фрейм
(от англ. frame – «рамка») манифестирует в своем значении ограничение,
предназначенное семантике терминов в языке.
Нас интересует вопрос, насколько термины могут участвовать в
воссоздании и отображении реальной картины мира и являться тем самым
неотъемлемой частью терминологического тезауруса, который, как мы
считаем, играет самую непосредственную роль в процессе построения особой
концептуально-информационной модели окружающей действительности в
человеческом сознании. Мы полагаем, что отражение и воспроизведение
действительности в мышлении человека, обусловленное взаимодействием
субъекта и объекта в процессе практической деятельности, результатом
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чего является новое знание о мире, можно интерпретировать как познание.
Володина М.Н. пишет, что «значение слов, отражающее познавательный
опыт конкретного человеческого сообщества, говорящего на одном языке,
обеспечивает человеку возможность конвенциональной ориентации в
мире». Как отмечают методисты, достаточный объем оперативной памяти,
вероятностного прогнозирования, скорость языкового общения и выявления
языкового правила и слуховая дифференциальная чувствительность
оказывают положительное влияние на успешность овладения ИЯ в
системе многоязычного образования. Таким образом, в этом аспекте
термины определяются, как языковое выражение специальных понятий,
представляющих собой особый способ репрезентации профессиональнонаучного знания.
Из психологических исследований известно, что ключевые словатермины могут относиться большей частью к существительным как
наиболее частотным и употребительным среди слов-терминов, и именно
они выступают чаще всего в роли «смысловых вех» [Соколов А. Н.].
Следует отметить справедливое замечание Кузнецовой Т. Д. о том, что
изолированное слово само по себе не существует, так как способность
человека к ассоциациям - бесспорная психологическая данность. Эта система
ассоциативных связей позволяет найти связующее звено между словом
и текстом, а также преодолеть противопоставление уровней понимания «уровня слова» и «уровня текста». В этой связи интересной и самоочевидной
представляется взаимосвязь и взаимозависимость процессов формирования
психологической структуры значения слова и понимания текста: чем беднее
лексикон для общения, чем беднее ассоциативное окружение слова и
осведомленность индивида об имеющихся ассоциативных связях, тем ниже
уровень понимания текста.
Эксперимент Hoffmann L [1980] и наш педагогический опыт убедительно
доказывают, что ситуационно связанные слова (субъект действия, объект
и инструмент) припоминаются быстрее, чем понятия, не связанные с
ситуацией. Следовательно, цепочки слов, связанных единой деятельностной
ситуацией, формируются значительно быстрее, чем при другой организации.
Это происходит на основании того, что у чтеца срабатывает способность
создания когнитивного образа о предмете, обозначаемого термином, т.е. он
понимает, о чем он читает и одновременно срабатывает оперативный образ
термина в контексте. В данном случае, оперативность срабатывает на уровне
предметного действия. И языковая картина мира представляется словесными
знаками полнозначных лексем, зашифрованных в определенную систему
знаков и символов, которыми и являются термины.
В этой связи, использование современного компьютера представляет
собой эффективное средство оптимизации условий обучения иностранному
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языку, а именно терминологической лексике, в любом его проявлении.
Р.
Вильямс и К. Макли в своей статье «Компьютеры в школе» пишут: «Есть
одна особенность компьютера, которая раскрывается при использовании
его как устройства для обучения других, и как помощника в приобретении
знаний, это его неодушевленность. Машина может «дружелюбно» общаться
с пользователем и в какие-то моменты «поддерживать» его, однако она
никогда не проявит признаков раздражительности и не даст почувствовать,
что ей стало скучно. В этом смысле применение компьютеров является,
возможно, наиболее полезным при индивидуализации определенных
аспектов преподавания».
Мотивационный аспект имеет решающее значение для активизации всех
психологических процессов - мышления, восприятия, понимания и усвоения
иноязычного материала. Для этого необходимо повышать уровни мотивации,
способствуя развитию познания и интеллектуальной деятельности у
студентов, стремясь в конечном итоге повысить эффективность процесса
обучения, при этом успешность овладения ИЯ в его когнитивной
функции способствует формированию языкового чутья; удовлетворение
собственно познавательных и профессиональных мотивов. Формирование
устойчивого уровня мотивации учения обязывает преподавателя отбирать
учебный материал, использовать Интернет для получения информации о
последних событиях в мире, которые представляют собой когнитивную,
коммуникативную,
профессиональную
ценности,
стимулирующие
креативность студентов по принципу контекстно-прагматической
значимости.
Широко известная в мировой практике форма изучения с самостоятельным
доступом к информации (self-access learning) позволит студенту высшей школы
обеспечить соответствующий его когнитивному стилю интеллектуальный
уровень и организационные формы работы. Так, например, использование
материалов Интернет посредством перевоплощения аудитории в агентство
новостей, а своих студентов – в первоклассных репортеров позволит
студентам получить объемное чтение, продемонстрировать искусство
интерпретации, беглую речь, тем самым, повысить качество и собственную
ответственность за результат. Можно предложить студентам посетить
страничку Media Links, предлагающую ссылки ко множеству изданий.
Например, в плане овладения межкультурной компетенцией онлайновая
газета позволит студентам окунуться в гущу мировых событий, увидеть
происходящее практически в текущий момент и оценить происходящее
с различных точек зрения. Особенно ценными для аудиторной работы
является ссылка – send us feedback, осуществляющая интеракцию читателя
с издательством, благодаря разделу «сегодняшние журналисты» (“Today’s
Columnists”) можно высказать свое мнение относительно прочитанного и
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лично побеседовать с автором определенной статьи. Кроме того, CNN World
News (http://cnn.com/world) также предоставит студентам информацию
на нескольких языках и двойную классификацию статей с аудио и видео
сопровождением. Обмен мнениями можно осуществить в рамках рубрики
Discussion (дискуссия), где есть своя доска объявлений (Message Boards),
комната для беседы (Chat) и связь с редколлегией (Feedback). Работа в малых
или больших группах обеспечивает полную вовлеченность всей аудитории
в сочетании с дифференциацией заданий: сильные студенты могут заняться
исследованием более трудных статей по специальности, в то время как более
слабым можно поручить текст общественно-политической значимости. Все
это позволяет автоматизировать навыки чтения и говорения, параллельно
расширяя и обогащая тезаурус студента. Относительно последнего, можно
также предложить студентам составить словарно-понятийные статьи,
опираясь на прочитанную информацию. Возможно приобретение новых
грамматических навыков, примеры которых встретились в статьях.
Результатом такой работы может стать создание своей странички,
посвященной одному конкретному событию или явлению, где студентам
предоставляется возможность проявить свое творчество, выразить свое
видение и решение проблемы, основываясь на анализе информации
различных новостных агентств. После проделанной работы необходимо
провести дискуссию или телеконференцию, когда поделившись результатами
своей работы и сложив их в единое целое, студенты получат многогранную
картину события, которая позволит им понять причины происходящего и
настроит их на поиск оптимального решения – ведь понимание, установление
причинно-следственных связей – это единственно правильная основа для
выхода из конфликта. Основным достоинством такой работы является то,
что студенты получают доступ к информации из первых рук, и оказываются
вовлеченными в гущу мировых событий, самолично оказывая на него
влияние.
Следует отметить, что как чрезмерная концентрация внимания на
языковой форме, так и интерес только к содержанию текста, являются
помехой для формирования правильной профессиональной установки
человека, изучающего иностранный язык. Первое ведет к формальным
знаниям, поскольку овладение иноязычным языковым материалом
происходит в отрыве от смыслового контекста; второе – препятствует
постоянному накоплению словарного запаса, так как у обучаемых не
сформированы умения, связанные с восприятием и активной переработкой
представленных текстом графических элементов, лексических значений,
т.е. умения устанавливать буквенно-звуковые соответствия, умения
опознавать знакомую лексику и морфемно-синтаксические связи, умения
догадываться о значении знакомой и незнакомой лексики и т.д. Если
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обычное общеупотребительное чаще всего многозначно и реализует свое
конкретное значение только в определенном контексте, то термин связан
не с контекстом, а с терминологическим полем, заменяющее ему контекст.
«Контекст» - это законченный в смысловом отношении отрезок письменной
речи, позволяющий точно установить значение входящего в него слова или
фразы [Ахманова Д. С., Сулейменова Э. Д.].
В связи с этим, необходимо выделить умения 1-й подгруппы, связанные
с особенностями процесса восприятия лексического материала с опорой
на предшествующий речевой опыт студентов в родном и иностранном
языках, и умения 2-й подгруппы, связанные с особенностями процессов
осмысления лексического материала с опорой на предшествующий речевой
опыт студентов в иностранном языке.
Анализ изученной литературы по вопросам принципов обучения
иноязычной лексике [Щукин А. Н., Берман И. М., Гальскова Н. Д.,
Гез Н. И, Пассов Е. И.] позволил нам определить принципы обучения
терминологической лексике для чтения аутентичной литературы по
специальности. 1) Принцип контекстно-центрированного обучения
специальной иноязычной лексике. 2) Принцип тезаурусно-целевой
направленности обучения специальной иноязычной лексике. 3) Принцип
поэтапной методической организации обучения специальной иноязычной
лексике для чтения литературы по специальности.
В психологической и психолингвистической литературе существует
точка зрения, согласно которой тезаурус является средством понимания
текста [Караулов Ю. Н. и др.]. Брудный А. А. отмечал, что «понимание
текста прямо зависит от того, насколько богат тезаурус читателя». При
чтении текста один тезаурус (автора), стоящий за некоторым текстом,
противостоит другому тезаурусу (читателя), на основе которого текст
интерпретируется. В этом случае тезаурусы накладываются один на другой
с определенным «сдвигом», но условием взаимопонимания становится
наличие общего ядра всех индивидуальных тезаурусов. Отсюда, степень
развития иноязычного субъектного тезауруса является фактором большей
значимости для понимания текста по сравнению с объемом лексикона.
Предполагается, что уровень понимания учебного текста будет тем выше,
чем больше его структура будет соответствовать структуре субъектного
тезауруса обучаемого, работающего с данным текстом. С другой стороны,
достичь полного и глубокого понимания текстов на ИЯ можно только на
основе знаний языка. Читающий должен владеть определенным объемом ЛЕ,
которые входят в состав текста, ибо лексика является основным каркасом,
на котором строится все здание семантики текста. Следовательно, при
обучении ИЯ, усвоение лексических единиц будет лучше, если принципы
организации вводимого материала будут соответствовать способам

1113

организации знаний в памяти обучаемого и структуре учебных текстов, в
состав которых они входят. При этом обучение терминологической лексике
на начальных этапах можно предлагать на основе материалов текстов в
«усеченном виде», текстов с ограниченной идиоматикой или инофонных
текстов различных композиционно-речевых форм (описание, информация,
спецификация, определение и др.), так называемых текстов малых форм,
соотносимых с функцией сообщения путем восхождения от простого или относительно простого в языковом плане - к сложному. Поэтому от
преподавателя требуется умение провести функционально-стилистический
анализ материала, чтобы вести преподавание, понимая и учитывая
специфические проблемы, возникающие у студента при переходе от
уровня “restricted scientific English” к стилистически нейтральным научнотехническим текстам.
Коммуникативный подход – стратегия, моделирующая общение,
направленная на создание психологической и языковой готовности к
общению, на сознательное осмысление материала и способов действий
с ним, а так же на осознание требований к эффективности высказывания
прочитанного. Для пользователя реализация коммуникативного подхода
в Интернете не представляет сложности. Коммуникативное задание
представляет собой вопрос или проблему для обсуждения, где студенты не
просто делятся информацией, но и оценивают ее, используя при этом все
свои знания и умения. Коммуникативный подход в значительной степени
направлен на обучаемого, отвечая основному критерию современной
дидактики. Нельзя не согласиться с И.Л.Бим, что коммуникативность
«не сводима только к установлению с помощью речи социальных
контактов, к овладению туристским языком. Это приобщение личности
к духовным ценностям других культур – через личное общение и через
чтение». Этот подход, реализуемый в Интернете, привлекает студентов
путем сосредоточения на интересующих их темах и предоставления им
возможности выбора текстов и задач для достижения целей программы.
Более того, коммуникативная способность студентов развивается через
Интернет путем вовлечения их в решение широкого круга задач и ситуаций,
максимально приближенных к реальным событиям в жизни, успешное
завершение которых доставляет удовлетворение и повышает их уверенность
в себе. Бесспорно, что создание коммуникативности в Интернете требует
времени. Необходима поддерживающая социально-психологическая
атмосфера, в которую вовлекается студент; уверенность, что его уважают
как личность со своими собственными взглядами, интересами, сильными и
слабыми сторонами.
Одним из новых требований, предъявляемых к обучению
иностранным языкам с использованием Интернет-ресурсов, является

1114

создание взаимодействия на занятии, что принято называть в методике
интерактивностью, с помощью которых студенты приобретают знания,
развивают социальные и интеллектуальные навыки, вырабатывают
критическое мышление. Интерактивные методики (от англ. interact–
взаимодействовать, т.е. находиться во взаимодействии, действовать,
влиять друг на друга) предполагают совместное обучение (обучение в
сотрудничестве): студенты и преподаватель являются субъектами обучения.
Согласно определению отечественного исследователя Р.П. Мильруда
интерактивность – это «объединение, координация и взаимодополнение
усилий коммуникативной цели и результата речевыми средствами».
Согласно этому определению, можно сделать вывод, что интерактивный
подход в виртуальном пространстве служит одним из средств достижения
коммуникативной цели на занятии. Кроме того, владение этими методиками
и формами работы может пригодиться студентам не только во время изучения
темы «Права человека» например, но и в процессе их профессиональной
деятельности. Таким образом, использование информационных ресурсов
сети Интернет, позволяет интегрируя их в учебный процесс, более
эффективно решать целый ряд дидактических задач на занятии английского
языка применительно к нашим целям и задачам:
а) формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя
материалы сети разной степени сложности (http://www.washingtonpost.
com/ http://cnn.com/world);
б) пополнять и расширить свой тезаурус, являющийся основой
специальности;
в) совершенствовать умения монологического и диалогического
высказывания на основе проблемного обсуждения, представленных
преподавателем или кем-то из студентов, материалов сети;
г) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или
письменно составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов,
сочинений, эссе, других эпистолярных продуктов совместной деятельности
партнеров;
д) формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности
студентов на занятии на основе систематического использования «живых»
материалов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и
актуальных проблем, интересующих всех и каждого.
При работе с компьютерными технологиями меняется и роль преподавателя,
основная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности
студента, их творческий поиск на принципах сотрудничества и совместного
творчества. В этих условиях наблюдается увеличение объема практических
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и творческих работ поискового и исследовательского характера. Кроме
того, компьютер дает возможность контролировать не только рецептивные
и продуктивные лексические навыки, но и сформированность образа словатермина, как в рецептивном, так и в продуктивном аспектах. Все виды
контроля осуществляются на понятийно-когнитивной, информационноаккумулятивной и коммуникативно-профессиональной стадиях обучения
терминологической лексике, (стадии определены автором), при этом были
выделены следующие параметры сформированности лексических навыков
и стратегий чтения: 1) узнавание графико-акустических и структурных
признаков слова-термина (префиксов, суффиксов, основ, окончаний,
ударения); 2) группировка ЛЕ по семантическим и формальным признакам;
3) соотнесение значения известного слова со смыслом контекста; а также
соотнесение его значения со значением проблемного (незнакомого) слова;
4) установление логических связей между компонентами производных,
сложных и сложнопроизводных слов; 5) определение коммуникативной
функциональной адекватности проблемного слова в контексте; 6)
применение комплекса операций при понимании проблемных слов; 7)
соотнесение значения проблемного слова со значением символа или
термина-посредника; 8) определение ключевых слов в тексте как опоры
«смысловых вех».
Итак, рассмотрим, рецептивный аспект. На I понятийно-когнитивной
стадии формирования тезауруса будущего специалиста на основе 4-6
базовых аутентичных текстов малых форм, таких как текст-дефиниция,
текст-описание, текст-доказательство, текст-определение, при решении
коммуникативных задач студентами применяются коммуникативные
стратегии: а) стратегии запоминания: восприятие текста, создание
мыслительных связей (ассоциации); распознавание кодового и графического
образа слова, их закрепление в памяти, идентификация терминов и
фрагмента текста, определение семантических полей и создание «карт для
запоминания», регулярное повторение; б) когнитивные стратегии - практика
(тренировка звуков и письма; получение информации; в) компенсаторные
стратегии - разумная догадка, преодоление ограниченности знаний в
иноязычной коммуникации (использование родного языка, перифраз
выражений, использование описания и дефиниций); г) метакогнитивные
стратегии - определение главной задачи в работе с изучаемым иноязычным
материалом, организация и планирование своего научения. Умения восприятие, формирование понятийно-терминологического аппарата по
теме, формирование лексических навыков в упражнениях на подстановку,
на сужение, расширение, парафраз и др.
Рецептивно-продуктивный
аспект.
аккумулятивной стадии формирования

На
II
тезауруса

информационноспециалиста на
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основе дополнительных аутентичных текстов объемом 1200-2000 слов
сфера действий стратегий, предпринимаемых студентами расширяется:
а) стратегии запоминания - семантическое и когнитивное понимание
текста как лингвистического целого, систематическое повторение; б)
когнитивные стратегии - практика (использование языковых формулобразцов, комбинирование известных языковых элементов), получение
информации (быстрое улавливание идеи печатного текста), анализ и
рассмотрение причин; в) компенсаторные стратегии - разумная догадка
(опора на экстралингвистические и паралингвистические элементы
сообщения); г) метакогнитивные стратегии - определение главной задачи
в работе с изучаемым иноязычным материалом (обобщение и связь с
изученным материалом), организация и планирование своего научения. При
этом на данной стадии формируется операционный состав лексических
умений рецепции и репродукции в заданном контексте при расширении
информационной базы, фокусирующей внимание студентов на определенной
теме, подтеме и повышается познавательный интерес к предмету;
развиваются стратегии на самообучение чтению текстов, осуществляется
накопление информационного банка данных по заданной специальности,
осуществляется внутренний синтез и аналитическая обработка этой
информации, требующей как можно большего объема сведений по
профессиональным проблемам на когнитивно-коммуникативном уровне.
Продуктивный аспект. На III коммуникативно-профессиональной
стадии формирования тезауруса специалиста при выполнении студентами
коммуникативных задач реализуются коммуникативные стратегии: а)
стратегии запоминания - постоянное, систематическое повторение,
выявление и запоминание ключевых слов с тем, чтобы использовать
их в собственном текстопорождении; б) когнитивные стратегии коммуникативная практика, интерпретация информации в контексте, анализ
и рассмотрение причин (анализ фраз и выражений, перевод, парафраз),
использование «когнитивных операций» конкретного/абстрактного
характера и «оперативного мышления» для компенсирования «пробелов»
в своей лингвистической компетенции, построение структуры для ввода/
вывода информации (выделение важных моментов, написание аннотации,
резюме, эссе); в) компенсаторные стратегии - разумная догадка (опора на
экстралингвистические и паралингвистические элементы сообщения);
г) метакогнитивные стратегии - оценка и самооценка своего процесса
изучения ИЯ; д) социальные стратегии - эмпатия (т.е. развитие понимания
иноязычной культуры, достижений в области науки и техники). При
этом развиваются коммуникативно-прагматические умения реализовать
прагматическую установку читающего и контроль фрагментарного,
глобального и критического понимания; обеспечивается коммуникативное

1117

взаимодействие в рамках контекстно-предметной обусловленности через
инофонные тексты (объем 1200-2300 слов) и серию интерактивных заданий
на определение известной/новой, важной, интересной информации;
нахождения сходства/различий с реалиями учебно-профессиональной
действительности и т.д.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить,
что тезаурусно-целевой подход в обучении терминологической
лексике способствует 3-х (понятийно-когнитивной, информационноаккумулятивной,
коммуникативно-профессиональной)
стадийному
формированию тезауруса будущего специалиста при помощи компьютерных
технологий для решения коммуникативных задач при чтении аутентичной
литературы по специальности с использованием коммуникативных и других
стратегий.
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THE ROLE OF PERSIAN AND
TURKISH LANGUAGES IN THE NATIONAL IDENTITY
OF THE MIDDLE ASIA
MOGHADAM, Mehyar Alavi
İRAN/IRAN/ИРАН
ABSTRACT
The entrance of republics of middle Asia to expanded, politic geography area
in southwestern countries of Asia gave many changes in traditional and regional
meanings. Many political, economical, social and cultural structures have been
changed. In spite of some racial, national and lingual distinctions in a few past
centuries and new political borderlines from 1917 A.D. to the fall of soviet union
of Russia, agreement, and coreligionist, of Middle Asia's people with Iranian
and Turkish people have created so unity that there is no objection to break this
relationship and co genial.
Certainly, cultural relationship and lingual links have played an important
role in the continuation of cultural integration between the nations of this region.
Persian Language has played as an effective factor in the firmness of cultural
relationship between Persian - speaking nations. (Especially in Iran, Afghanistan,
and Tajikistan) All of countries in the region and will be effective in national
identity. Among this, Turkish language causes to spread riches of culture and
identification, especially in Turkish- speaking nations.
To recognize lingual and national identity in Middle Asia, firstly must
recognize historical and cultural backgrounds. Cultural process of Middle Asia
can divide to four periods:
(3000-1000B.C): Mad and Pars tribes, Sekaee
(1000 B.C. - 600 A.D.): Soghdia, Kharazmian, Tokharestan and Easter Iran
cultures.
(600- 1917A.D): from 6 century A.D. to grow Russia in Middle Asia.
(1917- appearance to independent republics of Soviet Union lingual identity of
Middle Asia is related to Turkmen, Ozbak and Tajik languages. In this article, we
cast a glance to perspective of these languages and Persia and Turkish language
in Middle Asia.
Key Words: Persia and Turkish language, National identity, lingual and
cultural process of Middle Asia.
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INTRODUCTION
The entrance of the Middle Asian Republics to the political and geographic
widespread districts of the countries of the southwest of Asia, after breaking
the former Union of Soviet Socialist Republics up, caused various changes in
the traditional regional concepts. Many of the political, economical, social and
cultural structures of the region have changed. An interval round eighty years long
kept the Iranians away from Persian speaking acquaintances in the middle Asia
- and now, we, Iranians, are faced to this very old cultural and intellectual area
of the Greater Khorasan and Transoxiana. Undoubtedly, the common language,
literature and men of letters and of art as well as the common friendly atmosphere
are considered as the main foundations of this new structure in uniting the Middle
Asia and Qafqaz with their cultural interconnections. Despite some lingual
and ethnical differences in the few past centuries as well as the new political
demarcations since 1917 till the collapse of the Soviet Union, the same religion
and congeniality of the Middle Asian people with Iranians has united them so as
to all of the preventive factors have not been able to rupture this union, unanimity
and confederacy.
There’s no doubt that cultural combinations and common lingual connections
have played a very important role in the continuation of cultural union of these
nations. Here, Persian language along with Turkish, as the communicating factor,
plays a significant role in the consolidation of cultural relations of the other nations
speaking this language. Strengthening of this common cultural factor unites and
connects people of this region with each other. Persian language is a factor which
has a special function in the concept of national identity and leads to a kind of
national and cultural development in the three Persian-speaking districts: Iran,
Afghanistan and Tajikistan.
But to understand the common national identity of Iranians and the other Persianspeakers, we should consider the cultural collection of the Greater Khorasan and
Transoxiana as an interdependent one with its specific characteristics. The first
characteristic of this collection is its culture-based orientation which one of its
efficient factors is language.
To achieve this goal, firstly the lingual structure of the Middle Asian people
should be studied well to have a deep knowledge of their lingual process and
its relationship with Iran and Turkey, since the Middle Asian Republics are still
faced to such problems as determining national identity and presence of lingual
and ethnical challenging factors. Lingual identity has always been one of the
most important parameters of the international politics. To understand the lingual
identity in the Middle Asia, first of all, understanding the historical and cultural
background is necessary.
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I. The Cultural Process of the Middle Asia
Preceding the collapse of the former Soviet Union, it is possible to divide this
process into four phases and to investigate each phase in the southern republics
of the Middle Asia separately as follows:
1. The first phase: from 3000 Bc to 1000 Bc, the common culture of Caspianblack sea had covered this area from the north of black sea to the northeast of Oxus
(Amu Darya). Indian and Iranian tribes such as Cits, Sakas, Sarmads and Alans
included this common culture. From the beginning of the second millenium BC,
Iranians were separated from their other Aryan ethnic groups, Indians and Sakas,
gradually and set foot in the centre of the Iranian Plateau from the east of this
plateau where once was their Aryan homeland.1
2. The second phase: from 1000 Bc to the end of the sixth century, Median
and Parthian tribes were separated from the Iranians of the east of Iran and were
expanded in the west of Iran . With the passage of time, Medians and Parthians
established a united new governmental system and tried to be released from the
dominance of the Ashorian Empire.2 This phase coincides with the establishment
of the Achaemenian dynasty. In 600 Bc, Tajikistan , Uzbekistan and Modern
Turkmenia were considered as some parts of this dynasty. At that time, four great
cultural centers had been formed in this region.3
A. Saqdi culture: in the ancient days, this culture was the most widespread
one in this region. Probably, Sakadians were an Iranian tribe in origin, and
possessed an outstanding culture. They resided in Bukhara, Samarkand and Panj
kont, but by the entrance of the Arabs to these areas, they migrated to such more
suitable areas as Chach (Tashekand) and Farkaneh.
Some of Sakadians were resided in Samircheh, Chinese Turkistan, China
and Mongolia due to their job as a merchant. Sakadian language is one of the
languages of the Middle Iran’s eastern group. It was the widespread dialect in
sakad, a place between Jaxartes and oxus, in 1000 Ad. This language was the
most famous Middle Iranian language in the Middle Asia; Also the linguafranca
in this region. It was like a communicational bridge between the cultures of the
west and the east of Asia and its influential domain had been extended to china.
A lot of such words as lapidation, ornament, tip, etc have been entered into the
ancient Persian dialect from Sakadian language. Some of these loanwords are
available in Asadi Tosi's dictionary named Loghat-Al-Fors.
1

For more information, look at Mac Evedi,Calin, The Historical Atlas of the World, Translated
by Fereidon Fatemi, Markaz Publication, Tehran 1985 ,P. 43-79.

2

The Same Source.

3

This classification is based on: Varahram, Qolamreza, The Cultural, Geographical And
Historical Process in the Middle Asia, (the 4th century of Lunar Hijira), Geographical
Researches Quarterly, vol. 25, Summer of 1992, P.5.
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B. Kharazmian culture: This cultural center was expanded in the southern and
eastern parts of Uromia and the southern parts of Oxus. According to Kharazmi’s
yearbook, Kharazmian government dates back to 100 Ad. Kharazmians also had
a great civilization in the east of Iran until 900 Ad. The language of the residents
of this region was Kharasmian which had a close affinity with Sakadian language
and culture. Merchants and their economical and political relationships were the
important factors in developing Kharazmian cultural center which itself was one
of the Iranian cultural centers.
C. Takharistanian culture: At the end of the first millennium Bc, Sakaian
tribes passed a large area of the Middle Asia, but after a while, “ue chi” tribes
pushed them back to the South and India.4 It coincides with the beginning of the
Christian era. Takhars reached this district which was known as Bakteriya. And
from then on, this region was called Takharistan. One of the Takharian tribes
conquered the other tribes and established Kushan Empire.5 From 100 to 300 Bc,
Kushan was considered as the strongest government in the Middle Asia. Takhrian
culture was also called Bakhtar which was divided into two parts: the northern
Bakhtar in the northern areas of Oxus and the southern Bakhtar in the southern
areas. The names of these areas were derived from a river named Bakhtar. Its
famous city was Bakhtar which was later called Balkh.6 After residing in the area,
Takharians accepted the Iranian language soon. At the beginning of Islam their
cultural and geographical realm was spread even to the eastern areas of Balkh.
D. The culture of Iran’s eastern areas: The influencing realm of this culture
was limited to Harat, Marv and its surrounding areas. Iranian culture and specially
Zoroastrian traditions in Marv and Harat had a great influence on migrants from
India and also on the residents other than Aryans. By Islam’s genesis, this process
has been stronger and has continued up to the present time. Marv was the military
center of the east of Iran in the Sassanid's border and was of more importance
politically and culturally. In the south of Marv, Harat had a similar cultural status.
At the end of 300 Ad, Kushan Empire was faced to decadence and in 425 Ad; the
aggressive Bakterian Houns exiled the last governor of this empire.7 In 600 Ad,
the two great worldwide governments, china and Rome, alienated and competed
against Iran. The eastern Roman Empire was satisfied with the Turk’s entrance
to the Middle Asia, and it fought against Iran Empire and its supporters, the
eastern Khaqenat and Adars, by being united with Chinese empire, the western
Khaqenat and Khazaran. The main residents of a large area of the middle Asia
4

Refer to, Akiner, Shirin, The Moslem Tribes of the Soviet Union, translated by Ali Khazaie
Farid, the cultural assistance to Astane Qudse Razavi, Mashhad, 1987, p. 367.

5

The Same Source, p. 368.

6

Refer to, Varharam, Qolamreza, the same, p.7.

7

Refer to, Akiner, Shirin, the same, p. 68.

1123

communicated by the Iranian languages (the eastern group), but by the entrance
of Turkish aggressive migrants to this area, the Turkish culture was mixed with
the Iranian culture.
3. The third phase: From the end of 600 Ad to the beginning of the process
of Russianizing the middle Asia. In the middle of the seventh century, Moslems
ruled over the middle Asia. In the tenth century, the Turkish Qarakhanians and in
the eleventh and twelfth century, Seljukians went toward this area. In addition, at
the beginning of the sixteenth century, Uzbeks attacked this area from Ghabchan
Plain. In fact the Turkish Uzbeks’ attack on the region and their residence in the
land is the exact time of expanding the Turkish language and culture in the land.
But in spite of cultural dominance and ruling over some parts of the Middle Asia
by means of the Turks, the cultural language of the land and its non-migrant
residents was Persian till the beginning of the 20th century and therefore Turkish
could not set aside Persian.
In the sixteenth century, Uzbeks, Shah Esmael Safavi and Baber fought for
appropriating Transoxiana and some parts of the middle Asia so that these regions
were passed on among these three authorities. In the eighteenth century, Uzbak
Khanat was established as some rather independent and small local governments,
and Khanat of Khive in Kharazm, Astrakhan in Bukhara and Khuqand in Farqaneh
fought against each other endlessly up to the Russians’ supremacy.8
4. The fourth phase: The onset of Russianizing process of the Middle Asia
and communist authority to the establishment of the independent Republics; The
phase has started since the end of the 18th century, ie the time of Russians’ gradual
predominance over the Middle Asia and Transoxiana. Russians and, later on, the
soviets used several methods to supervise the region and to expand their authority.
They tried to wipe off native Islamic atmosphere in the region by compulsory
prevalence of Orthodox (at the time of Tezar government) and MarxismLeninism (at the time of Bolsheviks) as the only religion of the land. Some of
these methods were as follows: vanishing the Islam, compulsory migration, using
rough treatments, Russianizing the region and exercising central supervision.
II. The lingual identity of the Middle Asia
A. Turkmenistan: The language of Turkmen is Turkman which is based on
the group of the southern Turkish languages and is a subdivision of the QozTurkman group. Turkman includes some loanwords from Arabic, Persian and
Russian. The new Turkman vocabulary has been enriched by using the special
potentiality of its words and direct loaning from the other languages, especially
Russian. Also, Turkman dialects helped developing standard Turkman to a large
extent9.
8

Refer to, the Same Source, pp. 328-329.

9

Cf. The New Encyclopedia Britannica, vol. 18, Eds. 15, 1978, pp. 400.
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According to the statistics, at the beginning of the 8’’s, 98.7 % of Turkmen and
at the beginning of the 70’s, 65.3 % of them used their native language. Up to the
independence of Turkmen Republic, the amount of using Turkman in the southern
Republics of the Middle Asia was less than that of using other native languages.
Arabic alphabet was used in Turkmenistan until 1929, but Turkmen used Latin
between 1929 and 1940 and from then on Cyrillic alphabet and language has been
used.
The characteristics of Cyrillic language: Its alphabet is a combination of
Latin and Greek ones which centuries ago had been created for Slavic language .It
contains thirty- nine symbols that each symbol signifies just one sound. Cyrillic
script should be read in the same way as it is written and also follows phonetic
rules. In comparison to Persian script, Cyrillic has some advantages:
1. It is free from some defects of the ancient scripts such as signification of
one symbol to various letters.
2. It is so easy to learn Cyrillic script so that can be learned in a few sessions.
Although Cyrillic script can depict Turkman phonetics and loanwords to some
extent, its using is accompanied by some defects:
1. Since dialects and modes of speech were reflected in Cyrillic script,
contrary to previous characters, each person preferred to write words in his own
hometown’s dialect. So, many words had several written forms, and there were
disagreements in writing words thanks to the existence of various dialects. For
example, the word “chador” was written in three ways, “chadar” in one dialect,
“chador” in the other and “chader” in the third one.
2. In Cyrillic script, some words due to their situation in the sentence or the
reader’s preference were read in several ways. For example, “vav” as a conjunction
could be read in four forms.
3. We can’t show the difference between the short and long vowels by Cyrillic
alphabet.10
B. Uzbekistan: Uzbek language is based on the eastern Turkish group that is
a subdivision of Karlok-Kharazm. This language includes various dialects and is
divided into two main groups: The first group includes the central dialects which
are those of Tashkent, Samarqand, Bukhara, Andijan and Khuqand. There is no
phonetic harmony in these dialects. They contain just six phonemes. Dialects of
the second group which are in harmony phonetically contain ten phonemes.
Uzbek vocabulary is mainly Turkish, but it also consists of lots of Arabic and
Persian loanwords. Now in Uzbek language, there is a balance between Russian
words and words loaned from Arabic and Persian. Due to borrowing the language
10

Refer to, Akiner, Shirin, the same, pp. 392-394.
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changing factors from other subdivisions of Turkish, Uzbek lingual understanding
has been damaged to some extent. So, a Turkish in turkey may understand an
Uzbek to a large extent, but an Uzbek can’t understand what a Turkish means.11
According to the statistics, 65.4% of Uzbeks learned their native language in
70’s and 98.5% of them learned it at the beginning of 8’’s.12 Uzbeks script and
alphabetical differences are similar to those of Turkman.
C. Tajikistan: The language of Tajik tribe is called Persian Tajiki which
is based on the south-west group of Iranian languages. Originally, Dari (the
ancient Persian language) has been the source of the three other prevalent Persian
languages, ie Farsi. Tajiki and Afghan Dari. But since 200 years ago, some
changes have been seen in these three united languages. So, in studying these
three languages we encounter to one language having a common practicality in
surface and deep structures in Iran, Afghanistan and Tajikistan. It is called Persian
in Iran, Dari in Afghanistan and Tajiki in Tajikistan.
Generally speaking, there are there systems in each language named phonetics,
semantics and syntax. One language can not be considered as two or three ones
in accordance with its phonetics and semantic differences. Differences among
Persian, Tajiki and Dari results from their differences in phonetics and semantics,
and there is no difference in their syntax.
III. Turkman, Uzbek and Persian Tajiki Outlooks
It was mentioned that Uzbek and Turkman are based on the group of Turkish
languages, and Persian, Arabic and Russian languages have lent them a lot of
words. Although Uzbek and Turkman languages have some similarities with
the modern Turkish etymologically, and all of them are based on the group of
Altaian languages, nowadays, Turkish, Turkman and Uzbek are so different that
understanding Uzbek and Turkman is an arduous task for the Turks and so is the
opposite.
All ethnic groups and nations who have lived in these districts for hundreds of
years could not live without Persian language and culture. Developing under the
influence of Persian language and culture, smaller languages have received all
cultural characteristics influenced by the Persian language, literature and culture.
Due to constant relationships during the centuries with the deep and rich Iranian
culture and the capable Persian language, all non-Khorasanians, non-Iranians and
even ghazes, the valiant Turkish people, have been impressed. As the result, they
have developed a kind of Korasanian and Iranian identity. With a short glance at
the Turkish works of Amir Alishir Navaie and some Uzbek writers we soon find
11

For more information, look at: Mirzaov, Thoughts About Tajik Dictation, Sedaye Shargh
Publications, 1989, Vol. 10.
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out the great influences by the Persian language and culture as well as the Persian
speakers. Even in the poetry of the poets of Transoxiana, there are a lot of Persian
poems that have been composed at the time of Sheibani Uzbeks.
Uzbeks’ high culture and history coincide with Persian, Iranian and also
Turkish languages and cultures. The beginning of Turkish written literature in the
Middle Asia under the influence of Persian language, literature and culture dates
back to the time of Seljukian and Qarakhanian dynasties. Amir Alishir Navaie,
the father of Turkish literature, wrote under the influence of Persian language and
literature. Many of his works are the translations of Nezami and other Persian
poets. He had practiced many Persian themes and motifs in his works. Even in
Asia Minor, we can easily see the effects of the poems of Rumi and Sultan Valad,
who were brought up in the Persian cultural atmosphere, on the works of all
Turkish poets. Up to the beginning of the twentieth century, Persian was at least
the cultural language of the non- migrants in the Middle Asia, but Turkish was not
the region’s cultural language and could not outrun Persian.
Even in the two non-Persian-speaking Republics, Uzbekistan and
Turkmenistan, there are some districts which are the smaller realms of Persian
language separately. Such districts as Samarqand, Bukhara and Farqaneh in
Uzbekistan and Abiverd, Meihaneh, Nesa and Marv, in Turkmenistan are the
smaller examples of the old cultural and lingual realms of Persian language,
literature and culture.
Considering the old cultural background of Uzbekistan and Turkmenistan and
their affinities with the Persian language and culture in one hand, and centrality of
Persian in Iran, Afghanistan and Tajikistan as well as its influence on the Uzbek
and Turkman languages on the other hand, it can be believed that Persian shall
be the standard language in Uzbekistan and Turkmenistan, also in all non-Persian
regions of the Middle Asia. Using Persian, the residents of these regions can
find a stable identity and communicate with the modern world better. They can
also use their cultural and literary background as new weapons for utilizing the
modern technologic, economic and scientific achievements more skillfully.
The significance of each language in each district is in fact dependant on the
historical, political and cultural situations of that district. Due to the richness
and ancient history of the Persian language, also its influence on the common
culture in the Middle Asia, as well as the common history, literary authorities and
friendly relationships with this area, it can find a more important status.
Persian language has been one of the most stable factors in our vernacular
relations for centuries. By the help of Iranian culture, tradition and language the
Greater Khorasan and Transoxiana have been unchanging and everlasting. So
for encountering with the new problems of the modern world we should attempt
more to strengthen the foundations of our national and intellectual identities.
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In the new world and its coming new world order, political borders (in its
traditional concepts) will give their places to the cultural borders and cultural
capabilities. This new system is not definable just by such traditional criteria as
economy and technology. Human and cultural factors have a notable propriety.
From now on, political challenges will take new forms. Cultural and intellectual
attitudes, thinkers and the educated play a very important role in solving the
individual and social problems. Cultures and thoughts are reflecting the world
and contain an ideology, while language and literature reflect cultures and
thoughts. Since Persian language has carried the load of traditional, cultural and
national believes of Khorasan and Transoxiana’s people, and its richness and
depth has played an important role in deepening and enriching these regions'
national culture, it can play its specific role in the cultural stability and national
identification of this area.
But what is identity truthfully? National identity is a common psychological
sense among a number of people in a common geographical unit ruled over by
a national government. National identity possesses a common culture, religion,
language and race during the history. The Iranian’s national identity also belongs
to this group. This national identity, which was dept into weakness, lassitude
and consternation after Sassanid's decadence and Arab’s entrance to Iran, became
stable again by its two characteristics: Persian language and history. Iranians
who had lost their political independence, could regain their national identity
by recognizing their history in one hand and restoring Persian language on the
other. Language reinforced the national sense of being an Iranian and united
the scattered people and made an allied and consolidated nation. Iran has got a
new tradition since accepting Islam. Iranians followed Islam, but they had other
history and language, so wrote and composed poems in their own language. They
were different from other Moslems. They were independent. When all attempts
and methods for wiping off the Iranian nationality and identity were abortive,
Iranians returned to their history once more. They stood under the protection of
their language. So, Iranians were nationalized in the fourth century. They rescued
and were grown up by a bag of history on the land of Persian language, the tree
of Iranian identity and the Islamic climate.
Undoubtedly the authority of Persian language has an inevitable effect on
the authority of the Persian-speakers' culture; also attempts in qualifying and
productivity of the Persian language play an important role in developing and
strengthening the political and cultural relations among the three Persian-speaking
regions, Iran, Afghanistan and Tajikistan, from one hand, and among these three
regions with Uzbekistan and Turkman Republics on the other hand. Generally,
these attempts have a notable effect on increasing the region’s political authority.
Iran, thanks to sharing a common language and nationality with Afghanistan and
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Tajikistan, should function as a communicating bridge between Afghanistan and
Tajikistan in one group and the two other Republics in the southern Middle Asia
in the other group. Doubtlessly, Turkish and Persian languages play a notable role
in the national identity of the Middle Asia.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ РИТМА ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА
НЕРОДНОЙ ЯЗЫК
MURZİNA, L. A./МУРЗИНА, Л. А.
UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА
KRAVÇUK, S. V./КРАВЧУК, С. В.
AVUSTURALYA/AUSTRALIA/АВСТРАЛИЯ
Edebî Eserlerin Yabancı Dile (Anadile Değil) Çevirisinde Ritim
Çalışması
Bu çalışma, ana dilden yabancı dile yapılan şiir çevirilerindeki yaratıcı
yaklaşımı ortaya koymaktadır. Ritim, tonalite, vurgu; dilbiliminin yeterince
üzerinde durulmamış konularıdır. Ritim, tonalite, vurgu; tercümenin anlaşırlığı
ve verdiği mesajın bilişsel yönüleriyle bağlantılıdır. Yazarın vurgulamak istediği
nokta; ünlü ve ünsüz çıkışlarının çeviride aynı biçimde gösterilmesinin edebî
eserin yarattığı duygunun verilmesinde önemli bir rolü olduğudur. Şiirin ölçüsünü,
durasız hecelerin, duraklı hece ritmini ve dizedeki vurgulu heceleri belirler
Fruye’nin formülü, orijinaldaki ve çevirideki duygu yansımalarındaki farklılığı
gösterir, bu sonucu, 0’ın vurgusuz 1’in de vurgulu hece olarak gösterlildiği
şemanın yardımıyla görebiliriz .
T. G. Şevçenko’nun P. G. Antokolskıy ve İ. V. Zvyagintseva tarafından
cevirilmiş olan ‘Meni odnakovo…’ ve ‘Kavkaz’ adlı eserlerinin çevirisi buna
canlı bir örnektir.
Çevride, ünlü ve ünsüzler arasındaki yer değişikliği, dinleyiciyi duygusal
anlamda etkilemektedir.
Anahtalar Kelimeler: Dilbilimi, ritim bilgisi, pes (müzik) sinyal, bilgisayar
teknolojisi, çeviri.
ABSTRACT
The Study of Rhythm in Translation of Literary Works into a Foreign
(Not Native) Language
The study represents the innovative approach in translation of poetry from
native into a foreign language. The questions of rhythm, tonality, stress are the
problems of linguistics which are not have been studied enough. The problems
of rhythm, tonality, stress are connected with cognitive aspects of the message
translation and understanding. The author came to the point that interchange
of consonants and vowel graduation in translation sets an important emotional
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mood. The size of the poem dictates syllable-tonic rhythm of atonic syllables
and stressed syllables in the line. Furies formulary reflects different emotions of
the original and the translated variant, this result can be seen with the help of the
chart, where ‘’0’’ – is an atonic syllable; ‘’1’’ – is the stressed syllable.
The poem of Shevchenko “Meni odnakovo,…”and ‘Kavkaz’ translated by
Antonovsky could be a vivid example.
The interchange of consonants and vowel gradation in translation makes the
listener emotionally susceptible, even the size of the poem can not be the same.
Key Words: Linguistics, rythmology, low signals, computerized technology,
intefication of the translation.
ВВЕДЕНИЕ
Прослеживая историю науки, мы не перестаем удивляться тому, как,
казалось бы, старые, давно известные идеи и концепции вновь и вновь
становятся актуальными. Примером может служить взаимоотношение так
называемых «точных наук» и «гуманитарных». Ни античные философы,
первыми применившие логику к познанию окружающего мира, ни
выдающиеся мыслители эпохи Возрождения, заложившие фундамент
науки в современном понимании, не противопоставляли научное и
гуманистические мировоззрение, сочетая оба подхода в своих взглядах
на мир. Выражаясь современным языком, философы прошлого видели
окружающий мир в диалектическом единстве, т.е. не противопоставляя
человека, общество и природу.
Конец XVIII века и весь XX век становится периодом стремительного
развития точных наук, таких как физика и математика. Это было вызвано
в первую очередь спросом на новую технику и технологию со стороны
бурно развивающейся промышленности, а также необходимостью
совершенствовать средства ведения войны из-за обострившейся
конкуренции за территории, источники ресурсов и рынки сбыта. Все это
в совокупности привело к рождению в конце XX века нового, невиданного
ранее, конгломерата финансов, промышленности, науки и армии,
известного в современной терминологии, как «военно-промышленный
комплекс». Положительный эффект указанного процесса – небывалый
рост производительности труда, глобализация человеческих отношений,
ускоренный обмен информацией, внедрение в повседневную жизнь
различных передовых технологий, – сопровождался формированием
новой парадигмы, согласно которой человек возвысился над природой
и присвоил себе моральное право безответственно её эксплуатировать.
Окружающая среда превратилась в источник сырья, а человеческое
общество все в большей степени становиться обществом потребителей. В
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следствии этого общегуманитарные идеи отступают на второй план, и мы
стали свидетелями начинающегося глобального кризиса – стремительно
возрастающего количества тяжелых техногенных аварий, экологических и
гуманитарных катастроф, раскручивания спирали локальных конфликтов,
– что в итоге может привести к гибели современной цивилизации даже без
применения ядерного оружия. Рождается новая парадигма миропонимания,
человечество на пороге ее появления, осмысливания и оформления как
новой философской доминанты ХХI века
По мнению ведущих ученых современности, и в первую очередь
таких, как Дмитрий Сергеевич Лихачев и Никита Николаевич Моисеев,
существует единственный выход из создавшегося кризиса – гуманизация
фундаментальных наук и технического прогресса. Фактически, мы должны
опять признать диалектическое единство гуманитарного и научного
мировоззрения. Действительно, как наука, так и искусство вынуждены по –
новому осмыслить взаимосвязи в окружающем мире и наше место в нем. В
настоящее время встречаются разные названия нового способа мышления:
«психозойская эра» в естествознании (Д., Ле Конт, П.Тейяр де Шарден,
В.И.Вернадский), «системный анализ динамических процессов биосферы»
(Н.Н.Моисеев), «неклассические и постнеклассические парадигмы»
в физике (В.С. Степнин и др.), «информационная культура» (Д.Белл,
А.И.Ракитов и др.).
«Новая, рождающаяся на наших глазах парадигма может быть
описана различными способами, - пишет Ф.Копра. – Ее можно назвать
холистическим мировоззрением – видением мира как единого целого, а не
набора отдельных частей».[8].
Интересно отметить, что первые признаки поворота к новой целостной
картине мира появились во второй половине XX века, практически
одновременно с возникновением новой науки об информации. Видимо,
это не случайно – для подъема на принципиально новый уровень развития
определяющим становится информационная мощь. А человеческий язык
снова становится главным и важнейшим способом передачи и сохранения
информации. Именно тогда перед лингвистами, филологами и математиками
открылась новая перспектива – необходимость разработки лингвистических
основ кибернетической обработки языковой информации.
В частности, современные компьютерные технологии, на наш взгляд,
позволяют качественно и по-новому преодолевать языковый барьер
между людьми. Применение современных вычислительных средств не
только ускоряет перевод произведения с одного языка на другой, но и
дают возможность выявлять в режиме реального времени определяющие
параметры, которые являются основными и сохраняют эмоциональную
окраску и колорит переводимого текста.
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Проблема перевода в докибернетическую эпоху
Перевод – одно из древнейших занятий человека. Уже ораторы
Древней Греции использовали слово «interprets» в значении «объяснять»,
«толковать», «интерпретировать», «переводить». Едмон Кари в свое время
отмечал: «Становится привычкой провозглашать наш век – веком перевода».
Действительно, такого типа деятельность выступает неотъемлемой
составляющей нашей каждодневной жизни, хотя большинство людей, считая
должным его существование, никто не обращает на него внимание вообще,
а если и обращают, то лишь эпизодически. В действительности же перевод,
к какому бы виду он не относился, прежде всего - художественное творение,
и оставлять его без внимания мы привыкли только потому, что сильно
укоренилось в нашем представлении его идентичность с первоисточником.
В настоящее время ученые разных стран отмечают особенную роль
перевода в формировании национальных культур. Культурное наследие
европейских стран, идеи восточной философии, древние эпосы народов
мира и произведения современных авторов, что отражают новейшие течения
в литературе – вся эта сокровищница становится нам доступной благодаря
деятельности писателей и поэтов – переводчиков.
Так, благодаря переводческой деятельности украинских писателей,
поэтов, культурных деятелей, украинский читатель «интегрировался»
в культуры многих народов мира. Говоря про переводчиков поэзий –
выдающихся украинских поэтов, нельзя забывать о том, какой щедрый
подарок не только отдельному читателю, но и науке перевода оставил
каждый из них. Исследуя каждый конкретный пример перевода поэтического
произведения, мы получаем возможность определить метод сравнений, те
или иные способы достижения эквивалентности, способы сохранения рифм
и ритмов, проанализировать различные методики перевода и, в конечном
счете эстетическое воспитание читателя.
Переводческая поэтическая традиция на Украине существует примерно
с XVII века. Именно тогда на Украине появляются переводы с латинского,
итальянского языков (басни Эзопа, отдельные новеллы с «Декамерона»
Боккаччо). Интересным примером украинской переводческой литературы
XVIII века стали переводы Г.Сковороды с Овидия и Горация. Первые
десятилетия XIX века ознаменовались целым рядом таких поэтических
переводов: «Гарасовські пісні» (перепевы от Горация), П. Гулака –
Артемовского, переводы поэмы А.Пушкина «Полтава» Е.Гребинко.
Одновременно появляются переводы романтической поэзии – М.Костомаров
перевел лирику Байрона, О. Шпигоцкий – сонеты А.Мицкевича, внедрив тем
самым этот жанр в украинскую поэзию. Имели место переводы античных
авторов – «Илиада» Гомера и «Энеида» Вергилия в переводе Николая
Старицкого.
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В XIX веке видный писатель, поэт, публицист Иван Франко ввел
некоторые инновации в процесс перевода. Владея всеми стилистическими
регистрами украинского языка, он сформировал собственный подход
к переводу, используя научный анализ, художественную интуицию. До
него украинские переводчики работали исключительно с произведениями
европейских авторов, он же начал переводить произведения всемирно
известных поэтов древнего Востока. Здесь уместно отметить, что в его
работе «Із секретів поетичної творчості»[5] впервые обращено внимание на
различие творчества художника, музыканта и поэта. Это в большей степени
определило наш интерес именно к исследованию особенностей поэта, как
творческой личности.
Стоит отметить и личность Павла Грабовского, который приблизительно
в тот же период уже перевел около сотни лирических стихотворений
с разнообразных языков, сохраняя смысловое содержание оригинала,
достаточно вольно относился к его художественному своеобразию. В
1898 г. Павло Грабовский подготовил к печати книгу «Песни Украины»,
составленную из переводов на русский язык стихов лучших украинских
поэтов: Котляровского, Шевченко и др.
В этот же период известными мастерами художественного перевода были
и Леся Украинка (Данте, отрывки из Гомера, лирика Гейне), В.Г. Щурат
(эпос «Песня о Роланде»), А.Крымский (произведения Саади, Гафиза и др.
поэтов Востока) и много других.
Весомый и практически неоценимый вклад в развитие украинской
науки перевода сделал Максим Рыльский, которому удавалось передавать
тончайшие нюансы содержания первоисточника в сочетании с особенностями
его художественной формы – то, что и сегодня редко кому удается в переводе
поэзии. М. Рыльский много переводил — из Ван-Лерберга, Брюсова, Фета,
Анненского, Мицкевича, Верлена, Маларме и других. В 1927 году вышел
в его украинском переводе с польского языка «Пан Тадеуш» Мицкевича,
брался Рыльский и за французскую классику — произведения К. Расина, Н.
Буало и др.
Мне приятно сообщить, что в Киевском национальном университете
имени Тараса Шевченко на кафедре тюркологии работает турецкий ученый
Омер Дерменджи, который в 2006 году презентовал перевод романа
П.Загребеьного «Роксалана», над которым работал несколько лет.[2].
Проблема передачи ритма при поэтическом переводе
Данная работа обсуждает передачу ритма при переводе литературных
произведений, в частности поэзии, на неродной язык. Под ритмом понимается
повторяющаяся вариация длины и акцента в серии произносимых звуков.
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Вопросы ритма, ударения и тональности в речи являются, в числе прочих,
предметами лингвистики; однако широко известных работ, касающихся
обращения с ритмом при переводе поэзии с родного языка на неродной,
практически нет.
Восприятие ритма играет огромную роль в нашей жизни, выходя
далеко за пределы собственно искусства; например, апеллирование
именно к чувству ритма позволяет музыке передавать эмоции и вызывать
сопереживание у слушателей, разделенных языковым, а часто и культурным
барьером. Слушатель воспринимает как основной ритм (чередование
тактов), так и вариации длительности интервалов между тактами, которые
могут выражать, например, настроение или идиому [14]. Интересно, что
слуховое восприятие ритма развито в человеке, по-видимому, сильнее, чем
зрительное [16].
Несмотря на важность ритма как составляющей коммуникации между
людьми, до сих пор неясен механизм влияния внешнего ритма на наше
восприятие. Возможно, способность чутко реагировать на ритм закрепилась
в ходе эволюции: прилив энергии, вызванный услышанным ритмом, и
желание «пуститься в пляс» на самом деле являются рудиментами далекой
эпохи, когда, заслышав топот ног соплеменников, наши предки должны
были либо бежать от опасности вместе с ними, либо драться. Это объяснение
часто приводится в популярной литературе (см [18]), однако нам оно
кажется поверхностным; к тому же «эволюционные» теории не объясняют
удовлетворительно важность ритма как средства коммуникации.
В своих дальнейших рассуждениях мы отталкивались от предположения,
что восприятие ритма художественного произведения слушателем
является частным случаем фундаментального природного явления,
называемого синхронизацией. Благодаря синхронизации из хаоса
возникают упорядоченные структуры материи на самых различных уровнях
организации, от субатомного до галактического, причем как в неживой,
так и в живой природе. Общие вопросы освещены в книге Строгатза [17];
сейчас мы ограничимся лишь явлениями, происходящими в мозгу человека.
Согласно последним результатам исследований, изложенным, в
частности, в монографии Бузсаки [13], мозг человека можно в определенном
смысле моделировать сетью связанных частично синхронизированных
очагов активности мозга, осцилляторов. Накопленный экспериментальный
материал позволяет предположить, что спектр частот синхронизации
влияет на способность мозга воспринимать и обрабатывать получаемую
информацию. Оставляя в стороне вопрос о конкретных механизмах
реализации такой синхронизации, а также дискуссию о границах
применимости такой модели (читатель может обратиться к упоминавшейся
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монографии [13] и библиографии из нее), отметим, что такая гипотеза,
на наш взгляд, гораздо полнее объясняет важность ритма как средства
коммуникации, особенно для передачи эмоций.
Отметим, что поскольку в поэтических произведениях ритм выражен
значительно сильнее, чем в прозе, перевод стихов оказывается более
сложной задачей, чем перевод прозы. Действительно, переводчик, кроме
передачи смысла, должен заботиться и о близкой передаче ритма, иначе
нарушается эмоциональный настрой слушателя. По этой причине мы
выбрали в качестве объекта исследования поэтический перевод как более
трудный вид художественного перевода.
Описание методики
В силлабо-тоническом стихосложении ритм стихотворного произведения
задается его размером – последовательностью чередования ударных и
безударных слогов в строке. Согласно изложенной выше гипотезе, слушатель
или читатель, кроме смысловой нагрузки, получает низкочастотный сигнал,
настраивающий его на определенный эмоциональный лад. С нашей
точки зрения, этот невербальный сигнал так же важен для понимания
стихотворного произведения, как и собственно слова произведения.
Обратим внимание, что, поскольку частичная синхронизация осцилляторов
идет на нескольких частотах, для восприятия важны все частоты спектра
ритмического сигнала. Разумно предположить, что компоненты с большей
энергией оказывают большее влияние на слушателя или читателя.
Для целей данного исследования мы выбрали представление
ритмического сигнала строки стиха в виде последовательностей нулей
и единиц: нули соответствуют безударным гласным (слогам), единицы –
ударным гласным (слогам). Энергетический спектр ритмического сигнала
из N ударных/безударных слогов xj = {0, 1} рассчитывается по стандартным
формулам Фурье-преобразования [5]:
N −1
 2πkj  ,
i
Ak = ∑ x j exp
(1)
 N −1 
j =0

(2)

E k = Ak ⋅ Ak*

,

Где j, k – индексы, пробегающие значения от 0 до N – 1, i – мнимая
единица, Ak – k-й коэффициент Фурье, Ek – энергия k-й компоненты спектра,
звездочка * означает комплексное сопряжение.
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В соответствии с нашей гипотезой, чем ближе энергетический спектр
перевода к оригиналу, тем точнее переданы эмоции поэта и тем ближе к
замыслу поэта происходит восприятие произведения. Интересно отметить,
что в силу свойств преобразования Фурье энергетические спектры прямого
и обращенного во времени сигнала совпадают, то есть можно ожидать, что
обратный порядок чередования безударных слогов настраивает слушателя
или читателя на нужный эмоциональный фон, хотя формально размер
может оказаться нарушен.
Пример анализа перевода
В качестве примера рассмотрим известную поэму Т. Г. Шевчеко
«Кавказ»(отрывок) и стихотворения «Мені однаково, чи буду...» [10] в
переводе П. Г. Антокольского [11] и В. Звягинцевой [12] соответственно.
Таблица 1 («Кавказ», отрывок)
Строка

Оригинал

Перевод

1

Не нам на прю з тобою стати!

Не нам с тобой затеять распрю!

2

Не нам діла твої судить!

Не нам дела твои судить!

3

Нам тільки плакать, плакать,
плакать,

Нам только плакать, плакать, плакать

4

І хліб насущний замісить

И хлеб насущный замесить

5

Кровавим потом і сльозами.

Кровавым пОтом и слезами.

6

Кати знущаються над нами,

Кат издевается над нами,

7

А правда наша п`яна спить.

А правде – спать и пьяной быть.

8

Коли вона прокинеться?

Так когда ж она проснётся?

9

Коли одпочити

И когда ты ляжешь

10

Ляжеш, Боже, утомленний?

Опочить, усталый боже,

11

І нам даси жити!

Жить нам дашь когда же?

12

Ми віруєм твоїй силі

Верим мы творящей силе

13

І духу святому,

Господа-владыки.

14

Встане правда! встане воля!

Встанет правда, встанет воля,

15

І тобі одному

И тебя, великий,

16

Помоляться всі язики

Будут славить все народы

17

Вовіки і віки.

Вовеки и веки.

18

А поки що течуть ріки,

А пока – струятся реки,

19

Кровавії ріки!

Кровавые реки!..
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Таблица 2 ( «Мені однаково»)
Строка

Оригинал

Перевод

1

Мені однаково, чи буду

Мне, право, всё равно, я буду

2

Я жить в Україні, чи ні,

На Украине жить иль нет.

3

Чи хто згадає, чи забуде

Забудут или не забудут

4

Мене в снігу на чужині –

Меня в далёкой стороне –

5

Однаковісінько мені.

До этого нет дела мне.

6

В неволі виріс між чужими

В неволе вырос меж чужими

7

І, неоплаканий своїми,

И, не оплаканный своими,

8

В неволі, плачучи, умру

В неволе, плача, я умру –

9

І все з собою заберу,

И всё в могилу заберу.

10

Малого сліду не покину

Не вспомнят обо мне в кручине

11

На нашій славній Україні,

На нашей славной Украине,

12

На нашій, не своїй землі.

На нашей, не своей земле.

13

І не пом`яне батько з сином,

Родной отец не скажет сыну

14

Не скаже синові: „Молись!

О том, как я в неволе жил:

15

Молися, сину! За Вкраїну

«Молися, сын, за Украину

16

Його замучили колись”.

Когда-то он замучен был».

17

Мені однаково, чи буде

Мне всё равно, молиться будет

18

Той син молитися, чи ні.

Тот сын иль нет… И лишь одно,

19

Та не однаково мені

Одно лишь мне не всё равно:

20

Як Україну злії люди

Что Украину злые люди,

21

Присплять, лукаві, і в огні

Лукавым убаюкав сном,

22

Її, окраденую, збудять.

Ограбят и в огне разбудят…

23

Ох, не однаково мені!

Ох, это мне не всё равно!

Ритмический сигнал для приведенных отрывков выглядит так:
Для таблицы 1
Строка

Оригинал

Перевод

1

010101010

010101010

2

01010001

01010001

3

010101010

010101010

4

01010001

01010001

5

010100010

010100010
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6

010100010

100100010

7

01010101

01010101

8

01010100

00101010

9

010010

001010

10

10100010

00101010

11

010010

101010

12

01001010

10001010

13

010010

100010

14

10101010

10101010

15

010010

001010

16

0100100

00101010

17

010010

010010

18

01001010

00101010

19

010010

010010

Для таблицы 2
Строка

Оригинал

Перевод

1

01010001

01010101

2

01010001

00010101

3

01010001

01010001

4

01010001

01010001

5

00010001

01000101

6

01010001

01010001

7

00010001

00010001

8

01010001

01010001

9

01010001

01010001

10

01010001

01000101

11

01010001

01010001

12

01000101

01000101

13

00010101

01010101

14

01010001

01010101

15

01010001

01010101

16

01010001

01010101

17

01010001

01010101

18

01010001

01000101
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19

00010001

01000101

20

00010001

00010101

21

01010001

01000101

22

01010001

01000101

23

00010010

10010101

Энергетический спектр, расcчитаный по алгоритму (1), (2), выглядит
так:
Для таблицы 1
Строка

Оригинал

Перевод

1

0.283 0.426 1.000 8.291

0.283 0.426 1.000 8.291

2

1.000 1.000 1.000 9.000

1.000 1.000 1.000 9.000

Совпадение
спектра (да/
нет)
Да
Да

3

0.283 0.426 1.000 8.291

0.283 0.426 1.000 8.291

Да

4

1.000 1.000 1.000 9.000

1.000 1.000 1.000 9.000

Да

5

0.468 1.653 3.000 3.879

0.468 1.653 3.000 3.879

Да

6

0.468 1.653 3.000 3.879

0.468 1.653 3.000 3.879

Да

7

0.000 0.000 0.000 16.000

0.000 0.000 0.000 16.000

Да

8

1.000 1.000 1.000 9.000

1.000 1.000 1.000 9.000

Да

9

0.000 4.000 0.000

1.000 1.000 4.000

Нет

10

1.000 1.000 1.000 9.000

1.000 1.000 1.000 9.000

Да

11

0.000 4.000 0.000

0.000 0.000 9.000

Нет

12

0.172 1.000 5.828 1.000

1.000 1.000 1.000 9.000

Нет

13

0.000 4.000 0.000

1.000 1.000 4.000

Нет

14

0.000 0.000 0.000 16.000

0.000 0.000 0.000 16.000

Да

15

0.000 4.000 0.000

1.000 1.000 4.000

Нет

16

0.198 3.247 1.555

1.000 1.000 1.000 9.000

Нет

17

0.000 4.000 0.000

0.000 4.000 0.000

Да

18

0.172 1.000 5.828 1.000

1.000 1.000 1.000 9.000

Нет

19

0.000 4.000 0.000

0.000 4.000 0.000

Да

Для таблицы 2
Строка Оригинал

Перевод

Совпадение
спектра (да/нет)

1

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

да

2

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

3

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да
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4

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

5

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

6

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да

7

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да

8

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

9

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

10

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да

11

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да

12

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

13

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да

14

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

15

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да

16

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

17

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да

18

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

19

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

20

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да

21

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

22

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

0.2831 0.4260 1.0000 8.2909

Да

23

0 0 0 16

0 0 0 16

Да

Итак, сравнивая два текста произведения «Кавказ» (отрывок), мы
можем сделать вывод на основании объективного критерия (сохранение
энергетического спектра), что первой части (до строки 9) перевод правильно
передает ритм, а следовательно, эмоциональный настрой («энергетику»)
оригинала. Во второй части наблюдаются частые нарушение исходного
энергетического спектра, и следовательно, эмоциональный настрой
произведения искажается при переводе.
Обратим внимание, что речь идет именно об «энергетике» текста;
сохранение спектра при использовании другого размера (например, ямба в
переводе вместо хорея в оригинале), согласно нашей гипотезе, правильно
передаст настрой произведения.
А для второго произведения «Мены одинаково, …» перевод можно
считать «идеальным», т.к. получили полное совпадение энергетического
спектра.
Выводы
Нами предпринята попытка применения современной методики в
семиотических исследованиях качества перевода поэтических произведений.
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Отметим, что такого типа работа выполнена ранее в основном для
выяснения концепта художественных текстов типа проза [7].
Другой отличительной особенностью предлагаемой методики является
то, что нам удалось, используя системный подход, расширить область
применения методологии численного эксперимента на случай изучения
особенностей такого гуманитарного объекта как поэтический образ и
учесть при анализе большее число параметров текста, чем при других
применяемых ранее методик. [1].
Указанный подход открывает возможность построить методику
сравнения качества перевода, основанную не только на смысловой
(текстуальной) точности, но и на эмоциональной (ритмической) близости
перевода и оригинала.
Возможные направления работ, как представляется авторам, связаны,
во-первых, с серьезным обоснованием выдвинутой гипотезы о роли ритма
в восприятии поэзии; во-вторых, с подбором правильного алгоритма
определения ритмического рисунка – построчно, как в данной работе, по
интонационным паузам, или другим образом; в-третьих, с распространением
исследований на неславянские языки; и, в-четвертых, с созданием
автоматизированных (программных) средств исследования и сравнения
ритма в поэзии.
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ORTA ÇAĞ AZERBAYCAN TERCÜME SANATI
NAĞISOYLU, MUHSİN
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН
ÖZET
Azerbaycan’da tercümenin eski tarihi olsa da, bu sanat XV-XVI. yüzyıllarda
daha geniş yayılmıştır. Bu devirin tercüme eserleri esasen Fars dilinden
yapılmıştır ve hem nazımla, hem de nesirledir. Klasik Azerbaycan tercüme
numunelerinin bir hissesi tasavvufa aittir, diğer bir hissesi ise dini mazmunludur.
XV. yüzyılın en degerli tercüme örnekleri Şirazî’nin “Gülşen-i raz” (1426) ve
Ahmedî’nin “Esrar-name” (1478) tercümeleridir. Her iki tercüme eseri fars
dilinden çevrilmiştir. XVI. asırın meşhur tercümeleri sırasında ise Nişatinin
“Şüheda-name” (1539) ve “Şeyh Safi Tezkeresi” (1543) tercümeleri hususiyle
ehemmiyetlidir. Bu tercüme eserleri nesirledir. Klasik tercüme örnekleri dilinin
sadeliyi ve umumhalk konuşma diline yakınlığı ile seçilir. Onların dilinde
birçok eski Türk sözlerinin kullanılması da dikkatı çekir. Orta Çağ Azerbaycan
mütercimleri Arap ve Fars dillerinden tercüme zamanı söz yaratıcılığı sahesinde
semereli fiiliyat göstererek yazılı edebî dili yeni-yeni söz ve anlayışlarla daha da
zenginleştirmişler.
Anahtar Kelimeler: Tercüme, Azerbaycan, Şirazî, nazım, nesir.
ABSTRACT
Although literary translation has an ancient history in Azerbaijan, this field
developed extensively in XVth-XVIth centuries. The translation works of that
period were done in Arabic and Persian, both in versification and prose. One part
of classic Azerbaijanian translation samples belong to tasavvuph and the other
part is of religious content. The most valuable translation samples of the XVth
century are “Gulshani-Raz” (1426), by Shirazi and “Asrarname” (1478) by
Ahmadi.
Among famous translation examples of the XVth century “Shuhadaname”
(1539) and “Sheykh Safi tezkiresi” (1543) translation works are of great
importance. These transation examples are in prose.
Most of the classic translation examples are distinguished with simplicity of
their language. The usage of some archaic turkish words in their language is quite
noticeable.
Azerbaijanian translators of the Middle Ages played a great role in the field of
word formation while translating from arabic and persian languages and enriched
written literary language with new words and expressions.
Key Words: Translation, Azerbaijan, Şirazi, poetry, prose.
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Azerbaycan Türklerinin asırlar boyunca araplarla ve farslarla sık edebimadeni alakada olması, müşterek islam kültürünün yaranmasında bilavasite
iştirakı tercüme sanatının tarihi zarurat gibi ortaya cıkmasına sebep olmuştur.
Azerbaycan’da tercümenin eski tarihi olsa da bu sanat XV-XVI. yüzyıllarda daha
geniş yayılmıştır. Bu devirde Azerbaycan-Türk millî edebî dilinin güclü inkişafı,
hususiyle güclü Safeviler devletinin ilkin çağlarında ana diline gösterilen kayğı
ve himayenin daha da artması kadim ve zengin örfü olan tercüme edebiyatının da
yükselişinde, geniş vüsat almasında mühüm rol oynamıştır. XV-XVI. yüzyıllara
ait Azerbaycan tercüme edebiyatı numuneleri esasen arap ve fars dillerinde
yazılmış bedii ve kısmen de elmi eserlerden edilmiş tercüme numunelerinden
ibarettir. Klasik Azerbaycan tercüme numunelerinin bir hissesi tasavvufa aittir,
diğer hissesi ise dinî mazmunludur.
XV. yüzyılın en değerli poetik tercüme edebiyatı numunelerinden biri Şeyh
Veli (Elvan) Şirazinin “Gülşen-i raz” mesnevisidir. Orta asır tezkerelerinde
ve diger eski kaynaklarda Şeyh Veli (Elvan) Şirazi hakkında verilmiş kısa
bilgilerde şair-tercümanın ata-babasının aslen Şiraz şeherinden olması ve XV.
yüzyılın ortalarında Osmanlı Türkiyesi’ne göçerek burada yaşaması kayd olunur.
Kaynaklarda şair-tercümanın daha çok “Gülşen-i raz” tercümesi ilə şöhret
tapması ve aslen Şiraz şeherinden olduğu için1 Şirazi tahallüsü ile lirik şiirler de
yazması gösterilir.
Şirazinin hayat ve yaratıcılığı ile bağlı bilgiler gösterir ki, bu istedadlı
Azerbaycan şairi ve mütercimi takriben 1376-1377. yıllarda doğulmuş ve
“Gülşen-i raz” tercümesini 1426. yılın baharında tamamlamıştır.Sonuncu
tarih Şirazinin “Gülşen-i raz” tercümesinin giriş hissesinde kayd olunmuştur.
Şirazinin “Gülşen-i raz” tercümesinin giriş hissesinde nazımla yazdığı notlardan
aydın oluyor ki, o, tercüme sanatına yüksek kıymet vermiş ve tercümesini onun
Farsça orijinalına yani Mahmud Şebüşterî’nin aynıadlı eserine beraber tutmuştur.
Şair-mütercime göre, bu iki eser arasındakı başlıca fark onların dillerindedir:
Sibahet kesb eyledüm selefden,
Çıkardum işbu dürri bir sedefden.
Budur bu hükkede dürri-Edendür,
Hasan ne tonda olursa, Hasandur.
Şirazi kaleme aldığı bu mısralarında mana denizine – tasavvuf alemine dalmağı
selefinden – Şebüsteriden ögrendiyini kaydetsede, onun adını göstermiyor,
ustadının kitabındakı sedefden dürr çıkardığını dile getirir ve tercümesinin en
kıymetli bir dürr olduğunu kaydediyor. Şirazî “Gülşeni-raz” tercümesinin giriş
hisesinde iki yerdə kendi adının Veli olduğunu da kaydediyor:
1

İndiki İran erazisinde yerleşen bu kadim şeherde eski çağlardan beri Azerbaycan-Türk
tayfalarından olan Kaşkayların yaşaması melumdur.
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Veli Şiraziyi hayr ile yad et,
Duayiyle anun ruhini şad et.
“Gülşən-i raz” tercümesi ile Şebüsterinin aynıadlı mesnevisinin metinleri
üzerindeki mukayeseler gösterir ki, Veli Şirazi Farsça metini evvelden başlayarak
sonadek, demek olar ki, tam dakiklikle çevirmeye can atmış, hatta bir sıra
hallarda ustadının işletdigi bir çok kafiye ve sufi istilahlarını tercümesinde olduğu
gibi almıştır. Bununla böyle, tercüme ile onun Farsça asılı arasında çarpacak
farklar da vardır ki, bu da ilk önce her iki eserin hacimi ile bağlıdır. Böyle ki,
Şebüsterinin “Gülşen-i raz” mesnevisindeki beyitlərin sayı 1000 beyitə yakın
olduğu halde, bu rakam Şirazi’nin tercümesinin ayrı-ayrı elyazmalarında Farsça
metinle mukayesede üçkata beraberdir: 2800-3000 beyit arasındadır.
Şirazi “Gülşen-i raz” tercümesinde ister klasik Müslüman Şark edebiyatından,
isterse de ana dilinin zengin halk yaratıcılığı hazinesinden uğurla kullanmıştır.
Tercüme bir tarafdan dilinin sadeliyi ve anlayışlı olması, diger tarafdan ise yüksek
bedii sanatkarlığı ile seçiliyor. Kitapta bütün eser boyu bol-bol işlenen cinaslar,
atalar sözleri ve frazeoloji birleşmeler, aforizm seciyeli deyim ve ifadeler bunu
açık şekilde sübut ediyor. Örnegin:
İşinü tezrak tut, koma gecə,
Geceyi gündüz et, gündüzi gecə...
Bu yol anın degildir kim, erine,
İki addımdurur ol aşk erine...
Yenə tutdum od içində bir oda
Ki, pərvanə bigi yanam ol oda...
Ağız tatlumı olur bal demekden?
Meger lezzet gele anı yemekden...
Kilimincə uzatğil ayağuni,
Ayağundan sıyırmağil bağüni...
İkindüyə demedi kimsə öyle,
Dediler egri otur, doğru söyle...
Tavuk yumurtasından toğmaz ördek,
Ne diksen, anı bitürür çegirdek...
XV. asırın değerli poetik tercüme numunelerinden biri de Ahmedî Tebrizî adlı
şair-mütercimin kaleminden çıkmış “Esrar-name” tercümesidir. Tezkerelerde
ve orta asırlara ait diger kaynaklarda Ahmedî Tebrizî’nin hayatı ve yaratıcılığı
hakkında heç bir melumata rast gelmiyoruz. Bununla böyle, Ahmedî Tebrizî
“Esrar-name” tercümesinin sonunda kitapın tamamlanma tarihini ve yerini
dakik gösterir: Hicri 889. Miladi 1479. yıl, Tebriz. Kaydetmek istiyoruz ki, şairmütercim “Esrar-name”de kendini yalnız Ahmedî gibi tanıtır. Bununla böyle,
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bazı tedkikatçılar tercümenin Tebriz’de tamamlandığını nazara alarak şairmütercimi şerti olarak Ahmedî Tebrizî ve ya Tebrizli Ahmedî adlandırmışlar (9,
4-8; 15, VII). Türk araştırıcısı Nihat Azamat ise şairimizden bahs ederken onu
Akkoyunlu Ahmedî gibi tanıtır. (bax:14;347-364). “Esrar-name” tercümesinin
bazi elyazmalarında şair-mütercim asıl adının Kemal olduğunu da kayd ediyor
(9, 4).
Ahmedî Tebrizî “Esrar-name” tercümesini Akkoyunlu hükümdarı Sultan
Yakub (1478-1490) zamanı “emirül-ümera” (baş emir) olmuş ve “atabey” tayin
edilmiş Halilullah adlı yüksek rütbeli saray adamına ithaf etmiştir.”Sufi Halil”
lakabı ile meşhur olan Halilullah Akkoyunlular sarayında yüksek makam tutmakla
yanaşı, hem de tasavvufa meyilli bir şahs gibi ad çıkarmış, elm-sanat adamlarına
rağbet göstermiş ve onları himaye etmiştir. Ahmedî’nin tasavvuftan bahs eden
tercümesini de Halilullaha ithaf etmesini bu amille izah etmek olar. Bunu nazara
alarak Ahmedî’nin Akkoyunlu sarayına bağlı bir şair olduğunu da düşünmek olur.
Ahmedî Tebrizî İran sufi şairi Feriddedin Attarın “Esrar-name”sinden ancak
üç manzum hikâyeni seçib ana diline çevirmesine baxmayarak, tercüme kitabını
“Esrar-name” adlandırmıştır:
Farsiden çün türke kıldım tercüme,
Yadigâr olmak içün hər encüme.
Çünki Attarın sözi oldı temam,
Ahmediye düşdi növbet, ey hümam.
Dinle anın dahi bir dem sözini,
Nece kul etmiş bu yolda özini.
Huşeçini-hərməni –Attar olub,
Yola düşmüş nazimi-esrar olub.
Ruhinə Şeyhün qıluban etimad,
Eylədim Allah adıyla anı yad.
Ahmedî Tebrizî’nin “Esrar-name”sindeki manzum hikâyelerin onların Farsça
orijinalları ile mukayesesi gösterir ki, şair-tercüman bir tarafdan ustadına sadik
kalmağa, Farsça metini olduğu gibi çevirmeye qayret gösterse de diger bir tarafdan
müeyyen sarbestliye yol verir, tercümeye kendi düşünce ve fikirlerini ilave ediyor.
Tercümedeki manzum hikâyelerin bir çokunda Ahmedî Tebrizî klasik tercüme
sanatının serbest-yaratıcı kolunun numayendesi gibi çıkış ediyor. Bu manzum
hikâyelerin tercüme hüsusiyyetleri gösteriyor ki, Ahmedî ustadı Attar’ın küçük
hacimli, yığcam hikâyelerinin mazmununu daha geniş şekilde artırımlar ederek
çeviri yapmağa daha çok meyilli olmuş, bu yolla hadiselerin daha geniş ve etraflı
açıklanmasına can atmıştır. Ahmedî’nin kitabın sonunda birkaç yerde kendinin
“nazım” adlandırmasını da bu amille izah etmek gerekir.
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Şirazinin “Gülşen-i raz” tercümesi gibi Ahmedî’nin “Esrar-name”si de
klasik mesneviler gibi, ananevi başlıkla-Allah’ın, sonuncu Peygamberin ve dört
halifenin (“çar yar-i güzin”in) tarifi ile başlanır ve Hatime adlanan sonlukla
bitiyor. Ümumi hacimi 126 beyit (54 beyit mukadimede və 72 beyit Hatimede)
olan bu hisseler, tabii ki, Ahmedî’nin kendi kaleminin mahsuludur.
Tercümenin metininin esas hissesini küçükhacimli 40 manzum hikâye teşkil
ediyor ki, bunlarda da terki-dünyalık, sufi düşünceleri tebliğ olunuyor. Hikâyelerin
bir hissesinin kahramanları kitapda, “divane”, “deli” adları ile takdim edilen sufi
dervişleridir. Daha çok ahlakî-didaktik mazmun taşıyan hikâyelerde Beyazid
Bistami, Cüneyd Bağdadi, Hasan Basri, Şeyh Şibli ve b. gibi meşhur sufi şeyhleri
ile yanaşı, Nuşirevan, İskender, Mahmud Qaznevi gibi hükümdarların hayatı ile
bağlı epizodlardan da söz ediyor. Ahmedî eserinde çağdaşlarına – okucularına
da müraciat yaparak onları kitapdakı hikâyelerden ibret dersi almağa, nefse
uymamağa, ulu Tanrıya bağlılığa çağırır.
Ahmedî Tebrizî’nin ana dilinde yazdığı “Yusuf ve Zeliha” adlı orijinal eseri
de vardır. Ahmedî Tebrizî mesnevî şeklinde yazdığı bu eserini de Akkoyunlu
devletinde emirül-ümera olmuş Halilullaha ithaf etmişdir. Mesnevî’nin
Türkiye’deki Marmara Üniversitesinin Fen-Edebiyat Fakültesi kütübhanesinde
korunan tek bir elyazma nüshasında eserin Tebriz şeherinde elli yeddi günde
tamamlanması ve 4035 beyitden ibaret olması gösterilir (15;IX-X). Ahmedî
Tebrizî’nin bu eserinin mevcut elyazması nakisdir: cemi 2990 beyitden ibaretdir
ve indiyedek neşir olunmamıştır.
XVI. asırda Azerbaycan’da tercüme sanatı daha geniş inkişaf etmiştir. Önceki
asırla mukayesede bu asıra ait tercüme numuneleri sayca çokluğu ile yanaşı, hem
de mevzu ve janr farklılığı ile seçilir. XVI. asrın Azerbaycan tercüme edebiyatı
nümunelerinin tam olmayan siyahısı aşağıdakı gibidir:
Muhammed Fuzulî’nin “Hadis-i erbain” tercümesi, Hazini adlı şairtercümanın kalaminden çıxmış “Hadis-i erbain” tercümesi, Muhammed
Nişatî’nin “Şüheda-name” ve “Şeyh Safi tezkeresi” adlı irihacimlı nesir
tercümeleri, Abdulhadi Bevazici’nin “Kevamilüt-tebir” tercümesi, Maksudî’nin
“Muciz-name” adlı poetik tercüme eseri, Mahmud Şirvanî’nin “Heridetülecaib ve feridetül-karaib” tercümesi, namelum mütercimin kaleminden çıkmış
“Menakıbi- Şeyh Safi” tercümesi.
Bu asırın poetik tercümeleri sırasında Muhammed Fuzulî’nin kudretli
kaleminden cıkmış “Hadis-i erbain” (Kırk hadis) tercümesi hüsusi yer tutur.
Hz. Muhammed Peygamberin (s) mübarek kalamlarını ve o hazretin banzersiz
mukaddes hayatı ve amelleri ile bağlı rivayetleri kendinde birleşdiren hadisler
(lüğevi anlamı “yeni söz”, “yeni haber” demektir.) İslam dininin, müslüman
hukukunun en möteber kaynaklarından biri sayılmakla yanaşı, ayni zamanda
Müslüman Şarkı edebiyatının inkişafı ve zenginleşmesinde müstesna rolu olmuş
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mevzulardan biridir. Peygamberimizin hadisleri içerisinde kırk hadis daha çok
meşhur olmuş ve bu mevzuda çoksaylı eserler yazılmıştır. İlk önce Arap dilinde
yaranan kırk hadislerin sonralar fars ve türk dillerinde de bir sıra numuneleri
ortaya çıkmıştır. Orta asırlarda yalnız muhtelif Türk dillerinde kaleme alınmış
“Hadis-i erbain”lerin sayı sekseni geçiyor (11,189-190). Bu eserler sırasında
en yüksek zirvede Özbek şairi Ali Şir Nevaî’nin (1441-1501) ve Muhammed
Fuzulî’nin “Hadis-i erbain” tercümeleri duruyor.
Fuzulî “Hadis-i erbain”i Fars-Tacik edebiyatının görkemli numayendesi
Abdurrahman Camî’nin (1414-1492) Fars dilinde kaleme aldığı “Çehel hedis”
(Kırk hadis) eserinden dilimize çevirmiştir. Melumdur ki, Cami sonuncu
islam Peygamberine (s.) ait kırk möteber hadisi seçerek, onların her birinin
mazmununu bir kıta şeklinde fars dilinde nazma çekmiştir.Fuzulî de böyük
ahlakî-didaktik mazmun daşıyan Caminin kıtalarını ana diline çevirmiştir. Fuzulî
“Hadis-i erbain”e nesirle yazdığı küçük mukaddemede onun tercüme sebebini
böyle açıklıyor: “... bu kırk hadis-i möteberdir, belki kırk daneyi-gövherdir kim,
ustadi-girami Mövlana Abdurrahman Cami (r.a.) intihab edib, farsi mütercem
etmiş... ümumfeyz için tercümeyi-Türki olunur”. Göründüyü gibi, Fuzulî burada
“gövher” adlandırdığı hadisleri her kesin faydalanması için türkçeye tercüme
etdiyini bildirir.
İslam ahlakının bir sıra mühüm keyfiyetlerini kendinde eks etdiren, terbiyevînasihatamiz fikirler aşılayan bu kıtaların tercümesine Fuzulî büyük mesuliyetle
yanaşarak onları yüksek sanatkârlıqla, nisbeten sade, anlayışlı bir dille ana diline
çevirmiştir. Fuzulî’nin “Hadis-i erbain” tercümesi ile Camî’nin kıtalarının
mukayeseli tahlili gösterir ki, dahi şairimiz tercüme sanatına yüksek kıymet
vererek Farsça kıtaları ana dilinde esasen dakik olarak tercüme etmeye çalışmıştır:
Camî’de:
Ey şode mehrem-e mecales-e raz,
Raz-e her meclesi emanet-e tost.
Mekon efşa-ye raz-e her mecles,
Zanke efşa-ye an hayanet-e tost
Fuzulî’de:
Ey ki her meclis içre mehremsen,
Sende meclis sözü emanetdir.
Etmə ifşayi-razi-her meclis
Ki, bu siret büyük hayanetdir
Göründüyü gibi, Fuzulî’nin tercümesi mazmunca Camî’nin kıtası ile üst-üste
düşüyor. Fuzulî’nin burada Camî’nin işletdiyi bazi sözleri: “meclis”, “mehrem”,
“emanet”, “ifşa”, “hayanet” tercümede də aynıyla işletmesi da dikkatı çekir.
Bununla böyle, Fuzulî’nin “Hadis-i erbain” tercümesinde ele kıtalar de vardır ki,
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mazmunca Cami kıtalarına yakın olsalar da, sanatkarlık hususiyetleri bakımından
daha üstündür. Bu meseleye hususi dikkat eden meşhur Türk âlimi Abdulkadir
Karahan yazır ki, Fuzulî “Hadis-i erbain”de kendi banzarsız sanatkarlığı ile
Camiden daha yüksekde duruyor (11,169).
XVI. asra ait olan daha bir Azerbaycan tercüme eseri kırk hadis mevzusundadır.
Bu, son zamanlarda aşkara çıkarılmış Hazinî adlı şair-mütercime mahsus “Hadis-i
erbain” tercümesidir. Ahmedî Tebrizî gibi, Hazini hakkında da tezkerelerde ve
orta asırlara ait diğer kaynaklarda heç bir melumata rast gelmiyoruk. Şimdiyedek
neşr olunmamış Hazinî’nin “Hadis-i erbain” tercümesi elyazma şeklinde de
geniş yayılmamışdır: tercümenin cemi iki elyazması Türkiye kütübhanelerinde
(11, 61-63) biri ise Bakü'de-Azerbaycan MEA M. Fuzuli adına Elyazmalar
Enstütüsünde korunur (B-2873). Bu tercümenin Bakü nüshası son vaktlaradek
Ahmedî Tebrizî’ye ait ediliyordu.. Buna sebep elyazmanın mevcud son sahifasında
Ahmedî’nin “Esrar-name”sinin son sekkiz beyitinin yazılması olmuştur.
Elyazmanın dikkatle öyrenilmesi gösterdi ki,son varak istisna olmakla onun
esas hissesinde Hazinî’nin “Hadis-i erbain” tercümesi yazılmıştır. Elyazmanın
evvelinde tercümenin adı böyledir:				
Araya geldi “Hadis-i erbain” 					
Bir kaç söz nakl olundı, ey emin.
Hazinî’nin “Hadis-i erbain” tercümesini aynı mevzuda kaleme alınmış diğer
eserlerden başlıca farklı ceheti budur ki, burada evvelce hadisin kendi (Arap
dilinde) kayd olunur, sonra ise onun mazmununa uyğun bir veya iki manzum
hikâye türkçe numune olarak verilir.Yüksek ahlakî-terbiyevî fikirler aşılayan bu
hikâyelerin büyük bir hissesi Hz. Muhammed Peygamberin (s.) hayatı ile bağlı
hadiseler üzerinde kurulmuştur. Hikâyelerin bir kısmında ise Hazret Fatime (a.),
İmam Ali (a.) Halife Ömer (r.a.) ve meşhur evliyaların hayatından konuşulur..
“Hadis-i erbain” tercümesi de bu mevzuda yazılan diğer eserler gibi
ahlakî-didaktik mazmunludur ve nasihat seciyyesi taşıyır. Eserin dil-üslub
hususiyyetlerine geldikde ise, Hazinî’nin tercümesi de orta asırlara ait diğer
poetik tercüme örnekleri gibi ümumhalk konuşma uslubunda, sade ve anlaşıklı
bir dilde kaleme alınmıştır.
Tercümenin dilçilik bakımından araştırılması bu yazılı abidenin edebî dil
tarihi için zengin bir kaynak olduğunu ve bir sıra kadim ve nadir türk menşeli
sözlerin onun dilinde korundugunu yüze çıkartdı. (5,161-193).
XVI. asırın poetik tercümelerinden biri de Maksudî’nin “Muciz-name”
tercümesidir. Tezkereler ve orta asır kaynakları ne bu şair-mütercim hakkında,
ne de onun “Muciz-name” tercümesi hakkında heç bir malumat vermiyor.
Tercümenin cemi iki elyazması Bakü’de- Azerbaycan MEA M. Fuzulî adına
Elyazmalar Enstitütüsünde bulunmaktadır. (B-6680, B-7269).
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XVIII. asırda hazırlanmış her iki elyazmada mütercimin adı yalnız Maksudî
gibi gösterilir. Elyazmanın sonundakı bir kayıttan aydın olur ki, tercüme 6150
beyitden ibarettir ve hicri 921. (miladi 1515.) ilde tamamlanmıştır:
Altı min yüz elli beyit oldı temam,
Tokuz yüz yigirmi birde vessalam.
Tercümenin elyazmalarında kitapın adı “Muciz-name” gibi kayd olunur
ve onun fars dilinden tercüme edildiyi gösterilir. Elyazmadan aydın oluyor ki,
tercüme eseri Hz. Muhammed Peygamber’in (s.) mucizeleri, İmam Ali (a.) ve
diger mükaddes islam şahsiyetlerinin hayatı ile bağlı karib ve mucizeli olaylardan
bahsediyor, buna göre de mütercim onu “Muciz-name” olarak isimlendirmiştir.
Mesnevî şeklinde kaleme alınmış, “Muciz-name” forma ve mazmununa göre
bir tarafdan Ahmedî Tebrizî’nin “Esrar-name”sini, diger tarafdan ise Hazinî’nin
“Hedis-i erbain” tercümesini hatırlatır. Böyle ki, Maksudî’nin “Muciz-name”si
de sözügiden eserler gibi manzum hikâyeler toplusudur. Maksudi “Mucizname”nin tercüme eseri olduğunu açık-aşkar kayd etse de, heç bir yerde onun
Farsça orijinalının adını çekmiyor. Görünür, Maksudî de selefi Ahmedî Tebrizî
gibi kitapını Ferideddin Attar’ın veya başka Fars dilli müelliflerin muhtelif
eserlerinden seçme yolu ile ana diline çevirerek kitap şeklinde tertib etmiş ve ona
“Muciz-name” adını vermişler.
Orta yüzyılların diger tercüme örnekleri gibi, “Muciz-name”de ümumhalk
konuşma üslubunda kaleme alınmıştır. “Mücüzname” mazmun ve dil
hususiyetlerine göre “Esrar-name” ye çok yakın olduğu için katipler Ahmedî
Tebrizî’nin sözügedən tercüme kitabında olan bazı beyitleri yanlış olarak burada
da vermişler (8,17).
Maksudî’nin “Muciz-name” tercümesi orta asırların Azerbaycan poetik
tercümeleri sırasında hacimine göre en büyüktür.
XVI. asırda Azerbaycan’da nesir tercümeleri de geniş yayılmıştır. Melum
olduğu gibi, millî Azerbaycan bediî nesiri nazma nisbeten az inkişaf etmiş ve
nisbeten sonralar yaranmıştır. Bundan ilave kafiye ve eruz vezninin taleplerine
göre müeyyen mehdudiyyetlerle üzleşen nazmla mukayesede nesirde dilin ifade
vasıtaları tam serbestlik kazanır ve onun için geniş meydan açılıyor. Bu bakımdan
XVI. asıra ait Azerbaycan nesir tercümeleri ister, ümumiyyetle, millî bedii nesir
tarihimizin, isterse de bedii dil tarihinin hartaraflı araştırılması için evezedilmez
degerli kaynaklardır. Bu devire ait nesir tercümelerinden biri Arap dilinden,
digerleri ise Fars dilinden çevrilmiştir..
Mahmud Şirvanî “Heridetül-ecaib ve feridetül-karaib” (Mucizeler
mirvarisi ve kariblikler incisi) tercümesini Arap dilinden çevirmiştir. Tercümenin
aslı XV. asır müellifi Ömer ibn el-Verdinin kalemine mahsustur. El-Verdi tarihî
coğrafiyaya ait bu faydalı eserini 1419. yılda bitirerek onu Haleb kalasının
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reisi Şahin el-Müeyyede ithaf etmişdir. Mahmud Şirvani ise hemin eseri
1562. yılda türk diline çevirerek onu Osman şah ibn İskender Paşa’ya takdim
etmiştir. Bu değerli tercüme abidesinin dünya elyazması hazinelerinde bir kaç
nüshası bulunmaktadır ki, onlardan biri – Sankt Peterburq nüshasi (B-790;
fotosureti Elyazmalar Enstütüsünde korunur) daha kadim ve nefisdir: nakışlı
miniatürlerle süslenmiştir. XVI. asırın sonlarında hazırlanmış bu elyazmanın lap
ilk koşa sahifasında dünyanın haritesi verilmiştir ki, burada ülkemizin ismi de
“Aderbayqan” şeklinde yazılmıştır..
Mahmud Şirvanî tercümeye yazdığı ön sözdeki bir şiir parçasında hayatından
acı-acı konuşur:
Gece-gündüz keçirdüm ruzigari,
Edüb Yakubi-Kenan kibi zari.
Güşade olmadı kalbim ebed hiç,
Teessüf kıldı tebim piç der piç.
Bu gözüm yaşını silmedi kimse,
Derdimin yarasın bilmedi kimse.
Karib oldı ki, sinnim ola mö’tad,
Bu müddet içre bir gün olmadım şad.
XVI. asır nesir tercümelerinden ikisi devirinin istedadlı mütercimi ve mahir
hatt ustadı olmuş Muhammed Nişatî’nin kaleminden çıkmışdır: Bunlar “Şühedaname” ve “Şeyh Sefi Tezkeresi” adlı tercüme kitaplarıdır. Nişatî bu tercüme
eserlerinden birincisini 1539. yılda, ikincisini ise ondan dörd yıl sonra -1543.
yılda tamamlamıştır. Nişatî hakkında kaynaklarda heç bir bilgi verilmese de, onun
1530. və 1545. yıllarda yazdığı elyazmalara, aynı zamanda sözügeden tercüme
eserlerine göre bu istedadlı şair-mütercim ve hattatın XVI. asırın evvellerinde
Şiraz şeherinde doğulmasını, burada yoksul hayat sürmesini, ömrünü-gününü
Allah’a ibadette geçirmesini, yaratıcılığının en verimli devirinin bu asırın
ortalarına tesadüf etmesini demek olar.Bundan ilave, ister “Şüheda-name”nin,
isterse de “Şeyh Sefi tezkeresi”nin şiire, sanata yüksek kıymet veren, kendisi
de şiirler yazan, ince zevkli Safevi hükümdarı Şah I Tehmasib’in (1524-1576)
emri ile ana dilimize tercüme olunduğunu nazara alsak, Nişatî’nin XVI . asırın
tanınmış ve tercübeli mütercimlerinden, istedadlı kalem sahiplerinden biri olması
kanaatına gelmek olar.” “Şeyh Sefi tezkeresi”nin mukaddemesinde Nişatî’nin
adının evvelinde Mevlana lakabı da (Mevlana Muhammed Katib Nişatî) bu
fikri kuvvetlendirir. Belli olduğu gibi, Mevlana lakabı orta asırların Müslüman
alimleri, hususile de ruhanî âlimleri için kullanırdı. Nişatî artık yaşadığı devirde
hatta nüfuzlu bir din hadimi, möteber ve savadlı bir şahıs gibi tanınıyordu.
Nişatî “Şüheda-name”ni devirinin meşhur ilahiyyatçı alimi ve yazıcısı gibi
tanınan Hüseyn Vaiz Kaşifî’nin (öl. 1504.) ömrünün sonlarında, yani 1502.
yılda yazdığı “Rövzetüş-şüheda” (Şehidler bağçası) eserinden ana diline
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çeviri yapmıştır. Orta asırlarda hususile de XVI. asırda geniş şöhret kazanmış
“Rövzetüş-şüheda” dinî mazmun taşıyır: imam Hüseynin (a.) Kerbala
müsibetine hasrolunmuştur. Eserin esas mazmununu Kerbala vakiesi ile bağlı
hadiseler teşkil etse de, kitapta başı belalar çekmiş bezi Peygamberlerin (ə.),
Hz. Muhammed Peygamber’in (s.), ve o hazretin kızı Hz. Fatime’nin (a.) İmam
Ali (a.) ve oğlu İmam Hasan’ın (a.) hayatı ile bağlı facieli hadiselere de yer
ayrılmıştır. “Rövzetüş-şüheda” esasen nesirle yazılsa da, müellif yeri geldikce
esere lirik şiir parçaları da ilave etmiştir.
“Şüheda-name” de aynı “Rövzetüş-şüheda” şeklinde kurulmuştur: tercüme
de onun Farsça orijinali gibi “dibaçe” adlanan giriş hissesinden ve on babdan
(bölümden) ibaretdir. Tercümede de Farsça orijinalde olduğu gibi, nesirle nazım
arka arkaya sıralanır: nesir arasında yeri geldikce nazım parçaları da verilir. Nişatî
“Şüheda-name”nin evvelinde kitaptaki şiirlerin ona mahsusluğunu aşağıdakı
mısralarda bildiriyor:
Ebyat ki, bu nüshada oldu merqum,
Menşuri-gögün üsne durur misli-nücum.
Heç kimseden anı ariyet istemedi,
Qamu özünündür ki, qılupdur manzum.
Nişatî “Şüheda-name”ye yazdığı mukaddemede “Rövzetüş-şüheda”nı Qazi
xan Saru Şeyhin oğlunun (Nişatî’nin doğulduğu ve yaşadığı Şiraz şehrinin hâkimi
olmuşdur) buyuruğu ilə Hicri 945. (Miladi 1539.) yılda “türkiye dönderdiyini”de
haber veriyor.
Nişatî “Şüheda-name”nin evvelinde Şah I Tahmasib’in de adını çekiyor
ve tercümesinin sifarişcisi bu Safevî hükümdarı olduğunu bildirmekle yanaşı,
onun medhine şiir parçası da hasredir. Bu da önemlidir ki, “Şüheda-name”ni
fars dilinden tercüme ettiyini (“dönderdiyini”) açık-aşkar bildiren Nişatî kitabını
“tercüme” yok, “tesnif” isimlendirir ki, bu da klasik tercüme sanatının kendine
mahsus seciyyevi husussiyeti ile izah edile biliyor.
“Şüheda-name” ile “Rövzetüş-şüheda”nın metinleri üzerindeki mukayeseli
tahlil gösterir ki, Nişati Farsça metine sadik kalmağa çalışmış ve ekser hallarda onu
tam dakikliyi ile çeviri yapmağa daha çok meyilli olmuştur. Bu da tabiidir, çünki
“Rövzetüş-şüheda” o devirde Kerbala olayı mevzusunda yazılmış en meşhur
ve möteber bir eser sayılırdı ve tanınmış ilahiyatçı âlimin kaleminden çıkmıştır.
Bundan ilave hemin eser bilavasite ülkenin birinci adamının –hükümdarın sifarişi
ile tercüme olunuyordu. Bütün bu amiller, tabii ki, Nişatî’ni tercüme zamanı son
derece dakik olmağa vadar ediyordu ve mütercim de buna demek olar ki, emel
etmiştir.
Nişatî “Şühedaname”ye yazdığı küçük ön sözünde “Rövzetüş-şüheda”nı
Fars dilini bilmeyen “Türk oymağlarının” sakinleri için “Türkiye dönderdiyini”
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de haber veriyor. Bu amili dikkata alan mütercim yüksek üslubda yazılmış
“Rövzetüş-şüheda”nı bütün vatantaşların anlayacağı bir dille tercüme etmeye
çalışmış ve buna nail olmuştur. Tercüman bu maksadla ana dilinin zengin ifade
vasıtalarından, bir sıra sözlerin ince mana çalarından, bazan de mahalli sözlerinden
(daha çok Tebriz lehçesinde olan dialektizimlerden) büyük ustalıq ve meharetle
istifade etmiştir. Nişatî tercüme üzerinde işlerken hem de çalışmıştır ki, Farsça
metinde olan her bir sözü onun türkçe karşılığı ile versin. Bu meyilin neticesi
olarak, o hatta bu gün böyle edebi dilimizde işlenen bir sıra arap-fars sözlerinin
yerine onların Türkçe karşılıklarını işletmiştir. Misal olarak: arzu-dilek, cennetuçmak, cehennem-damu, katil-kanlı, kabile-oymağ, kadim-eski, düşmen-yağı,
zehir-ağu, emr-buyuruq, mektub-biti (bitik), mübarek-kutlu, nehayet-sonuc,
payız-güz, sıfet-beniz, şahid-tanık vs.
Nişatî “Şüheda-name”de az da olsa, müeyyen sarbestliye de yol vermiştir.
Böyle ki mütercim orijinaldakı küçük epizodları ve 300 beyite yakın şiir parçasını
bırakmış ve kendinin yazdığı ümumi sayı 36 beyitlik ayrı-ayrı şiir parçalarını
tercümenin metinine ilave etmiştir. Bununla böyle, orta asırların poetik tercümeları
ile mukayesede “Şüheda-name” ile onun Farsça asılı arasındakı fark çok azdır.
Nişatî’nin “Şüheda-name” tercümesinin yegane elyazması mütercimin kendi
eli ile 1539. yılda Şirazda hazırlanmıştır. Hazırda Elyazmalar Enstütüsünde
korunur. Edebî dil tarihimiz için evezsiz kaynak olan bu nadir elyazma dilçilik
yönünden geniş araştırılsa da, hâlen neşr olunmamıştır.
Nişatî’nin ikinci tercüme eseri “Şeyh Sefi tezkeresi” Safevîye tarikatının
kurucusu, Safeviler sülalesinin ulu babası Şeyh Safieddin Erdebilî’nin (12521334) hayatından bəhs edir. Tercümenin Farsça aslı-“Sefvatüs-sefa” XIV asır
Azerbaycan yazarı İbn Bezzaz Erdebilî ’ye mahsustur. İbn Bezzaz Erdebilî
çocukluk yıllarında Şeyh Safieddin Erdebilî’ni görmüş ve bu eserini şeyhin
oğlu ve canişini Şeyh Sadreddin’in tevsiyesi ile yazmağa başlamış ve onu
1357. yılda tamamlamıştır. Esasen Şeyh Safieddin’in hayat ve kerametlerine
hasr olunan “Sefvatüs-sefa”da XIII-XIV. asırlarda Azerbaycan’da baş verən
ayrı-ayrı hadiseler, devirün ictimai-siyasi durumunun ümumi manzarası ve bir
sıra hususiyetleri, halkımızın hayatı ve maişeti, günlük kayğıları, muhtelif iş
sahiplerinin inanç ve düşünceleri, elece de etnoqrafya, felsefe ve edebiyatla ilgili
bir sıra ince makam ve metlepler de kendi eksini tapmıştır. Eserde bir sıra Kur’an
ayetlerinin tefsiri, elece de Attar, Mevlana, Senai gibi sufi şairlerinin ayrı-ayrı
beyitlerinin şerhi hususi marak doğurur. “Sefvatüs-sefa” Şeyh Safieddin’in
yakın adamlarının, onu tanıyanların dilinden söylenilmiş küçük hikâyeler
şeklinde kurulmuştur. Mütercim ananeye göre metin arasında küçük şiir parçaları
da vermiştir. “Sefvatüs-sefa” dibaçe ve muhtelif fasıllara bölünmüş 12 babdan
ibaretdir.
Nişatî’nin “Şeyh Sefi tezkeresi” ilə “Sefvatüs-sefa”nın metinleri üzerinde
yapdığımız tahlil gösterir ki, Şirazlı mütercim “Şühadaname”de olduğu gibi, bu
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tercüme eserinde de Farsça metini, esasen dakik çeviri yapmağa can atmış, orta
asırlarda geniş yayılmış harfi tercüme kaidesine üstünlük vermiştir. “Şeyh Sefi
tezkeresi”ni orta yüzyılların harfi tercüme numunesi gibi degerlendirmek olar.
Nişatî Farsça metindeki ayrı-ayrı cümleleri ana diline çeviri yaparken harfi tercüme
ananesine o kadar alude olmuştur ki, bazan onların mazmununu tam dakiklikle
kavramak müeyyen zorluk yaratır. Böyle hallarda Farsça metin yardıma geliyor
ve tercümedeki ayrı-ayrı metleplere aydınlık getirir. Ümumiyyetle, Nişatî’nin
başlıca tercüme yolu Farsça metindeki bütün sözleri onların ana dilindeki
karşılıkları ile vermek olmuştur. Nişatî buna nail olmadıkda, hemin sözlerin Arap
veya Fars dillerindeki diger karşılıklarını-sinonimlerini işletmiştir.Maraklıdır ki,
Nişatî bazan Farsça metindeki şahs adlarını da olduğu gibi yazmayarak, onları
türk diline çeviri yapmağa can atmıştır. Mesela, o, “Şüheda-name”de İbn Ziyad
şahs adını Ziyadoğlu gibi, “Şeyh Sefi tezkeresi”nde ise Tebrizî, Tusi, Seravî gibi
nisbeleri Tebrizlü, Tuslu, Seravlu gibi çevirmiştir.
Nişatî “Şeyh Sefi tezkeresi”nde de “Şüheda-name”de olduğu gibi, kitapdaki
şiir parçalarının ona mahsus olduğunu bildirir. Her iki eserdeki şiir parçalarının
mukayesesi ise gösterir ki, Türkçe metinde olan şiir parçalarının, demek olar ki,
hepisi Farsça metindeki şiirlerin tercümesidir.
“Şeyh Sefi tezkeresi” orta asırlara ait Azerbaycan tercüme edebiyatı
numuneleri içerisinde hacimına göre en büyüktür: Tercümenin Nişatî tarafından
yazıya alınmış elyazması 445 varakdan ibarettir.Edebi dil tarihimizin degerli
yazılı abidesi olan “Şeyh Sefi tezkeresi” ilk defa Baküde neşr olunmuştur (10).
İbn Bezzaz Erdebilinin “Sefvatüs-sefa” eserinin XVI. yüzyıla ait daha bir orta
asır tercümesi malumdur. Tercümenin ön sözünde ananeye göre kendini “zayıf”
adlandıran, adı bilinmeyen mütercim yazıyor: “Bu zayıfı-nehifden bazi eshab
iltimas etdiler kim, Sultan Şeyh Safieddin menakıbi kim, lisan-ı-Farsî üzerine
telif etmişlerti, anı tercüme edib türkiye dönderem ve tashil edem, ta ki faydası
amm ola”.Göründüyü gibi, adı bilinmeyen mütercim bu notlarında Şeyh Safieddin
hakkında fars dilinde yazılmış kitapı “Menakıb” adlandırır. Kaydedək ki, İbn
Bəzzazın “Sefvatüs-sefa” kitapı orta asırlarda “Menakıbi-Şeyh Safi” adı ile
de tanınmıştır. Bu amili nazara aldıkda “Şeyh Safi menakıbı” tercümesinin de
aslının “Sefvatüs-sefa” olduğu kanatına gelmek olar. “Şeyh Safi menakıbı”
tercümesi ile “Sefvatüs-sefa”nın mukayeseli tahlili de bunu sübut ediyor.
“Şeyh Safi menakıbı” hacim bakımından hem “Sefvatüs-sefa”dan, hem de
“Şeyh Sefi tezkeresi”nden çok küçükdür. Burada İbn Bezzaz’ın eserinin yalnız
müeyyen seçme hisseleri tercüme olunmuştur. Məhz buna görə də “Şeyh Safi
menakıbi”nin mütercimi onu “muhtasar” adlandırmıştır.
“Şeyh Safi menakıbi” üzerindeki müşahidelerden aydın oluyor ki, bu klasik
tercüme eseri XVI. asırda Şah İsmail Hataî (1486-1524) devirinde hazırlanmıştır.
Böyle ki, elyazmada Safevîler sülalesinin şeceresi de verilmiştir ki, burada birinci
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yerde Şah İsmayıl Hataî’nin adı yazılmıştır. Demek tercüme Safevîler Devleti’nin
kurucusu Şah İsmayıl Hataî devirinde yazılmıştır.
“Şeyh Safi menakıbi” tercümesinde de aynı Nişatî’nin “Şeyh Sefi
tezkeresi”nde olduğu gibi, nesir arasında şiir parçaları da verilmiştir. Maraklıdır
ki, burada şiir parçaları evvelce orijinalın dilinde-Farsça verilir, sonra ise onun
nesirle tercümesi kayd olunur.Farsça bazi şiir parçalarının ise Türkçeye hem
nesirle, hem de nazımla tercümesi verilmiştir. “Şeyh Safi menakıbi”de “Şeyh
Sefi tezkeresi” gibi canlı umunhalk konuşma üslubunda kaleme alınmıştır. Onu
da bildirmek isterdik ki, “Şeyh Sefi tezkeresi”nde açık-aşkar nazara çarpan herfi
tercüme hallarına “Şeyh Safi menakıbi”nde, demək olar ki, rast olmuyor. “Şeyh
Safi menakıbi” nin cümle kuruluşunda, bütövlükde sintaksisinde Fars dilinin
tesiri yok derecesindedir.
XVI. asırın degerli tercümelerindenn biri de Bağdad yakınındaki Bevazic
kasabasında doğulmuş Ebdülhadi Bevazicî’nin “Kevamilüt-tabir” tercümesidir.
Röya yozmaya hasr olunmuş bu degerli eserin Farsçası XII. asırın meşhur
Azerbaycan âlimi Hübeyş Tiflisî’ye mahsusdur ve “Kevamilüt-tabir” adlanır.
Dahi Fuzulî’nin asırında yaşamış ve onun hemveteni olan Bevazicî “Kəvamilüttəbiri” 1547. yılda tamamlamıştır. Bevazicî’nin yazdığına göre o, “Kevamilüttabir”i tercüme ederken mevzu ile bağlı başka kaynaklardan da istifade etmiş,
buna göre de tercümeye “Kevamilüt-tabir” (En kamil rüya yorma) adını
vermiştir.
“Kevamilüt-tabir” tercümesi Azerbayca'nın tarihî etnoqrafyasını, hususile
de edebi dil tarihini öyrenmek bakımından degerli bir kaynakdır. Kitapta
tercümenin mevzu ilə bağlı topladığı küçük etnoqrafik hikâyeler, elece de rüyada
görülen eşyaların Arapça-Türkçe sözlüğü de verilmiştir.
Son olarak şunu bildirmek istiyoruz ki, Azerbaycan Türklerinin İslam
medeniyetinin vasıtasız alakası olan diğer Müslüman halklarla – Arap ve
Farslarla birbaşa ictimaî-siyasî, medenî-edebî alakalarının mantıkı neticesi gibi
ortaya çıkan XV-XVI. asırlar Azerbaycan tercüme edebiyatı numuneleri ister
millî edebiyatımızın yeni-yeni mevzu, forma ve ideyalarla zenginleştirilmesinde
isterse de yazılı edebî dilimizin inkişafında müstesna rol oynamıştır.
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