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Ankara

Program

BİLGE TONYUKUK SALONU
1. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 10.00-11.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz
10.00-10.15

Prof.
	
Cengiz
Alyılmaz
Tonyukuk
ve Yazıtları’’
Prof.Dr.
Dr.
Cengiz
Alyılmaz
Prof.‘‘Bilge
Dr. Cengiz
37
Alyılmaz
37

10.15-10.30

Prof.
Ceval
Kaya
‘‘ń (ny)38Prof.
Sesine Dair’’
Dr. Ceval
Prof.Dr.
Dr.
Ceval
Kaya

10.30-10.45

Prof.
	
Mert
‘‘Bilge
ve
Prof. Dr. Yazıtları’nın
Osman Mert
Prof.Dr.
Dr.Osman
Osman
Mert
75Tonyukuk
Osman Mert
Anıt
Mezar
Günümüzdeki
Durumu’’
Prof.
Dr. Kompleksinin
Osman Mert
75Prof. Dr.

10.45-11.00

D
oç. Dr.
Hunutlu
‘‘Bilge
Kağan
Tonyukuk’un
İç
Doç.
Dr.Ümit
Ümit
Hunutlu
Doç.
Dr.
149
ÜmitveHunutlu
149
Cümlelerinin
Mukayesesi’’
Doç. Dr. Ümit
Hunutlu 149

11.00-11.15

TARTIŞMA

Kaya

YUNUS EMRE SALONU
1. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 10.00-11.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Leylâ Karahan
10.00-10.15

TDK
KÖKEN
(ETİMOLOJİ)
Prof. “TÜRKÇENİN
Dr. Gürer Gülsevin
‘‘TDKBİLGİSİ
‘Türkçenin
Köken Bilgisi
SÖZLÜĞÜ
PROJESİ”
HAKKINDA
(Etimoloji) Sözlüğü
Projesi’
Hakkında’’ 48

10.15-10.30

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın ‘‘Eren Türk Dilinin
Etimolojik Sözlüğü’nün (Etdes) Yayımı ve Dizini Üzerine’’

10.30-10.45

Prof.

10.45-11.00

Prof.

11.00-11.15

TARTIŞMA

Dr. Günay Karaağaç ‘‘Köken Bilgisi Çalışmalarında
Başka Dillerin Eski Bilgi-Yeni Bilgi İlişkisine Başvurma’’
Dr. Hatice Şirin Prof.
‘‘Türkçenin
Köken
Bilgisi
Dr. Hatice
Şirin
51
Sözlüğünde
Alıntı
Sözcüklerin
Yazımına
Dair
Notlar’’
Prof. Dr. Hatice Şirin 51 Prof. Dr. Hatice Şirin

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
2. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 11.30-12.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun
11.30-11.45

	
Prof. Dr.

Osman Fikri Sertkaya ‘‘Köl Tigin ile Bilge
Kağan Yazıtlarında Geçen Dağ Silsilesinin Adını
k(a)d(ı)rk(a)n mı Yoksa k(a)dr(a)k(a)n mı Okumalıyız?’’

11.45-12.00

	
Prof. Dr.

12.00-12.15

Doç.
	
Dr. Gerelmaa Namsrai ‘‘Eski Türkçe Klasik Eserleri
ile Küçük Yazıtları Çerçevesinde Sözcüklerin Anlam
Değişmesi’’

12.15-12.30

Doç.
	
Dr. Mehriban Alizade ‘‘Tonyukuk Abidesi’nin Dilinde
Kullanılmış Fiillerin Yapısal-Anlamsal Özellikleri’’

12.30-12.45

TARTIŞMA

Şaban Doğan ‘‘Moğolistan Kültürel Miras
Kurumunun Faaliyetleri ve Kurumun Şine Us, Tes, Tariat, 1.
Karabalgasun Yazıtları ile İlgili Son Çalışmaları Üzerine’’

YUNUS EMRE SALONU
2. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 11.30-12.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati Develi
11.30-11.45

Doç. Dr. Gudsiyya Gambarova ‘‘Tonyukuk Anıtı ve
Azerbaycan Dilinin Kelime Hazinesi’’

11.45-12.00

Doç. Dr. Gülnara Aliyeva-Koşkun ‘‘Orhun Yazıtları Dil
Özelliklerinin Azerbaycan Türkçesi Ağızlarındaki İzleri’’

12.00-12.15

Dr. Öğr. Üyesi Elza Alışova Demirdağ ‘‘Azerbaycan
Türkçesinde Özel Sözcük Türü Olarak Vokativ (Vokatif)
Sözlerin Lengüistik Özellikleri’’

12.15-12.30

Arş. Gör. Orhan Baldane ‘‘Azerbaycan Türkçesindeki
Bazı Oğuzca Dışı Unsurlar Üzerine’’

12.30-12.45

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

5

Program

BİLGE TONYUKUK SALONU
3. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 13.00-14.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Mert
13.00-13.15	Prof.
Prof. Dr.
ŞenŞen
‘‘Eski79
Türkçe
Dr.Serkan
Serkan

lara Dayalı Aktarımlar’’

Deyimlerde Davranış-

13.15-13.30	Prof.

Dr. Salide Şerifova ‘‘Orhun-Yenisey Yazıtlarının
Türü Hakkında Bilimsel Tartışmalar’’

13.30-13.45	Doç.

Dr. Gızılgül Abdullayeva “Tonyukuk’un Dilinde Gramerleşen Şahıs Zamirlerinin Şahıs Ekleriyle Eş Değerliliği’’

13.45-14.00	Dr.

Öğr. Üyesi Aleksandra Perednya ‘‘Bilge Tonyukuk
Anıtı’ndaki -(y)n Üzerinde’’

14.00-14.15

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
3. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 13.00-14.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik
13.00-13.15

 rof. Dr. Aynur Öz Özcan ‘‘Özbek ve Türk Atasözlerinde
P
Mübalağa’’

13.15-13.30

 rof. Dr. Lutfullayeva Durdona Esonovna “Özbek-Türk
P
Dilleri Çağrışımsal Sözlüğü’nü Yaratmanın İlmî-Pratik Önemi’’

13.30-13.45

 rof. Dr. Shoira Usmanova ‘‘Özbek Türkçesi ve Türkiye
P
Türkçesinde ‘nan/ ekmek’ Konsepti’’

13.45-14.00

 r. Öğr. Üyesi Tuğba Bilveren ‘‘Özbekçede –Yam (-am)
D
Morfemi’’

14.00-14.15

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
4. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 14.30-15.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Argunşah
14.30-14.45

 rof. Dr. Ahmet Buran ‘‘Türkçede Uzun Ünlüler ve Bir
P
Terim Önerisi’’

14.45-15.00

 oç. Dr. Hüseyin Yıldız ‘‘Eski Türkçe Külçir-(mek) Fiili ve
D
/çXr-/ Ses Grubuyla Biten Fiiller Üzerine Notlar’’

15.00-15.15

 oç. Dr. Şebnem Hasanlı-Garibova ‘‘Orhun Yazıtları’nD
dan 13-16. Yüzyıl Bilim Eserlerine Astronomi Terimlerinin
Gelişimi’’

15.15-15.30

 r. Öğr. Üyesi Ferdi Güzel ‘‘Eski Türkçe Teŋ- Fiilinin TürD
kiye Türkçesindeki Varyant ve Türevleri’’

15.30-15.45

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
4. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 14.30-15.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan Uygur
14.30-14.45

 rof. Dr. Naile Hacızade ‘‘Türklerde Yasak Bir ‘Kadın
P
Dili’ Olmuş mudur?’’

14.45-15.00

 oç. Dr. Faik Elekberli ‘‘Kuzey Azerbaycan’da Millî Dil
D
Meselesi: Azerbaycan Dili mi, Yoksa Türk Dili mi?’’

15.00-15.15

 oç. Dr. Leman Süleymanova ‘‘XX. Yüzyılın Başlarında
D
Türkiye’de Eğitim Almış Azerbaycan Aydınlarının Ortak
Dil Politikası’’

15.15-15.30

 zge Çağlama ‘‘Batı Türkçesinde Donuklaşmış Bir
Ö
Morfem: -n Vasıta Hâli Eki’’

15.30-15.45

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

7

Program

BİLGE TONYUKUK SALONU
5. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 16.00-17.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice Şirin
16.00-16.15

Prof. Dr. Mustafa Uğurlu ‘‘Kış Kelimesi Üzerine’’

16.15-16.30

 rof. Dr. Ayşe İlker “Yokla- Fiilinin Eski Türkçeden GünüP
müze Ontolojik Görünüşü’’

16.30-16.45

 oç. Dr. Baba Muharremli ‘‘Türk Dillerinin Eski Söz
D
Varlığı’’

16.45-17.00

 r. Öğr. Üyesi Filiz Kılıç ‘‘Kül Tigin, Bilge Kağan, TonyuD
kuk Yazıtlarında Delile Dayalılık’’

17.00-17.15

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
5. OTURUM
27 Eylül Pazartesi, 16.00-17.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur Öz Özcan
16.00-16.15

 rof. Dr. Fikret Turan ‘‘Türk Dili Tarihçiliğinin Kuruluşu
P
Bağlamında Ahmet Caferoğlu’nun Türk Dilinin Doğuşu ve
Erken Dönem Lehçeleri Üzerine Görüşleri ve Kaynakları’’

16.15-16.30

Prof. Dr. Mukhabbat Kurbanova Matyakubovna ‘‘Özbek
Edebî Metinlerinde Tarihî Şahıs Adları’’

16.30-16.45

 rof. Dr. Zilola Khudaybergenova ‘‘Özbek Türkçesi
P
ve Türkiye Türkçesi Dil Biliminde Fiil Kiplerinin Tasnif
Kriterleri’’

16.45-17.00

Arş. Gör. Gülşah Tuğlacı ‘‘Özbekçe Agar (Eğer) Bağlayıcısının Söz Dizimsel ve İşlevsel Analizi’’

17.00-17.15

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
6. OTURUM
28 Eylül Salı, 10.00-11.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Karadoğan
10.00-10.15

 oç. Dr. Hakan Akca ‘‘Türkiye Türkçesinde Bir Anlam
D
Kötüleşmesi Örneği: Çakma’’

10.15-10.30

 oç. Dr. Elman Mirzayev ‘‘Azerbaycan Dili Şivelerinde
D
Bazı Türk Kökenli Etnonimlerin Tarihî-Dil Bilimsel Tahlili’’

10.30-10.45

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şimşek Umaç “Kör Sözcüğü Üzerine’’

10.45-11.00

 r. Öğr. Üyesi Hasene Aydın ‘‘Yapısal ve Anlamsal Açıdan
D
İki Sözcüklü Yüklemler’’

11.00-11.15

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
6. OTURUM
28 Eylül Salı, 10.00-11.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. G. Leylâ Uzun
10.00-10.15

Prof. Dr. Ketevan Lortkipanidze ‘‘Orta Çağ Gürcü Edebî
Eserlerinde Saptanan Bazı Türkçe Alıntılar Hakkında’’

10.15-10.30

 rof. Dr. Dilnoza Kalanova ‘‘Korece Konuşan Öğrenciler
P
İçin Özbek Dili ve Kültürü Eğitimi Üzerine Bir Araştırma’’

10.30-10.45

 r. Öğr. Üyesi Uluhan Özalan ‘‘Mançucadaki Türkçe
D
Kelimeler’’

10.45-11.00

Dr.
Meherremova177
Dr. Aygünve
Meherremova177
Dr. Aygün Meherremova
‘‘Azerbaycan
Türk Folklorunun
Dr.
Aygün
Meherremova177
Dr. Aygün
Meherremova177
Dilinde
Anlamı
Genişlemiş Arapça
Kökenli
Alıntılar”

11.00-11.15

TARTIŞMA

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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11.30-11.45

BİLGE TONYUKUK SALONU
7. OTURUM
28 Eylül Salı, 11.30-12.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Öner
Prof. Dr. Celal Demir ‘‘Al- (mak) Fiilinin Semantik Karakteristiği Üzerine’’

11.45-12.00

 oç. Dr. Eshboy Xojaniyazov – Doç. Dr. Shakhlo Yuldasheva
D
‘‘Babur Sözcük Anlamı ve Etimolojisi Konusunda (“Baburname” Eseri Üzerine)’’

12.00-12.15

Dr. Öğr. Üyesi Ayten Ahmedova Arzulla Kızı “Destan-ı
Ahmet Harami Eserinde Eski Türk Sözleri’’

12.15-12.30

Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer ‘‘Türkçede Kılıç Adları’’

12.30-12.45

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
7. OTURUM
28 Eylül Salı, 11.30-12.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep Toparlı
11.30-11.45

 rof. Dr. Nevzat Gözaydın ‘‘Kişi Adlarının Değiştirilmesi
P
Üzerine’’

11.45-12.00

Doç. Dr. Reyhan Habibli ‘‘Türk Onomastiğinde Ad Verme
Gelenekleri’’

12.00-12.15

 oç. Dr. Murat Küçük Doç.
D
“Türkçede
Kişi Adlarının
KuruluDr. Murat
Küçük
131
şunda
Morfolojisinin
Doç. Çekim
Dr. Murat
KüçükRolü”
131

12.15-12.30

Ayşegül Gözel ‘‘Uygurcada Koyun”

12.30-12.45

TARTIŞMA

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
8. OTURUM
28 Eylül Salı, 13.00-14.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Azmi Bilgin
13.00-13.15

 rof. Dr. Erdoğan Uygur “Türkçenin Söz Varlığında FranP
sız Dilinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma”

13.15-13.30

Prof. Dr. Erdoğan Boz ‘‘Rumence - Türkçe Dil İlişkileri’’

13.30-13.45

Doç. Dr. Hanım Zairova Doç.
“Alman
Türkçe
Kelimeler”
Dr.Dilinde
Hanım
Zairova
116

13.45-14.00

 r. Leyla Babatürk Dr.
D
“Dedem
Korkut
Kitabı Adlı Eserin
Leyla
Babatürk
182
Rusça
Çevirisindeki
Anlam
Kayıpları”
Dr. Leyla Babatürk 182

14.00-14.15

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
8. OTURUM
28 Eylül Salı, 13.00-14.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet Emre
13.00-13.15

Prof. Dr. Mitat Durmuş Prof.
“ÖmerDr.
Seyfettin’in
Öykülerinde64
Mitat Durmuş

Prof.
Durmuş
64Prof. Dr.
ÖtekiDr.
veMitat
Berikinin
Görüntülendiği
BirMitat
VarlıkDurmuş
Alanı Olarak64
Prof.
Dr.
Mitat
Durmuş
64
Dil”

13.15-13.30

 oç. Dr. Ranetta Gafarova Doç.
D
“Cengiz
Eserlerinde1
Dr. Dağcı’nın
Ranetta Gafarova
Renk
Simgeselliği”
Doç. Dr.
Ranetta Gafarova 1

13.30-13.45

G. Selcan
Sağlık
Şahin
 oç. Dr. G. Selcan Sağlık Şahin Doç.
D
“BirDr.
Başka
‘Ayla’
Vakası:
Doç. Dr.
G. Selcan
Sağlık Şahin
Teke
Gızı
Tatyana”

13.45-14.00

Arş. Gör. Dr. Murat KoçakAr.
“Karay
Edebiyatının
Yenilikçi
Gör. Dr.
Murat Koçak
176
Ar.
Gör.
Dr. MuratMardkowicz”
Koçak 176
Yüzü:
Aleksander

14.00-14.15

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
9. OTURUM
28 Eylül Salı, 14.30-15.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet Çetin
14.30-14.45
14.45-15.00

Prof. Dr. Mehmet Aydın “Kırgızistan’da
Dil Tercihiyle
Prof. Dr. Mehmet
Aydın

Prof.
Mehmet Aydın
İlgiliDr.
Eğilimler”

Dr. Gülzura
Cumakunova
Prof.
P
rof. Dr.
Dr.Gülzura
GülzuraCumakunova
Cumakunova Prof.
“Kırgız
Dilinin
Latin
Alfabesine
TarihîCumakunova
Zorunluluktur”
Prof. Dr. Geçişi
Gülzura

15.00-15.15

Elçin İbrahimov
180
 oç. Dr. Elçin İbrahimov Dr.
D
“Bağımsız
Türk Cumhuriyetlerinde
Dil Politikası”
Dr. Elçin
İbrahimov 180

15.15-15.30

 üsale Şerifova “Ortak Dil ve Kültürün Türk Dili Konuşan
V
Vüsale Şerifova
209Vüsale
209Vüsale
Şerifova
Ülkelerin
Uluslararası
KültürelŞerifova
İş Birliği Üzerine
Etkisi”

15.30-15.45

TARTIŞMA

Vüsale Şerifova 209

YUNUS EMRE SALONU
9. OTURUM
28 Eylül Salı, 14.30-15.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Mete Taşlıova
14.30-14.45

Prof.
P
rof. Dr. Saim Sakaoğlu “Konya
Kuşçuluğunda
GüvercinleProf. Dr.
Saim Sakaoğlu
Prof.
Saim
Sakaoğlu
rin
Yeri veDr.
Adlarının
Değerlendirilmesi”

14.45-15.00

Öğr.
Ö
ğr. Gör.
“Kazak
Leksikolojisinde
Gör. Osman
Osman Kabadayı
KabadayıÖğr.
Gör. Osman
Kabadayı
‘Kamçı’
Öğr. Gör.Adlandırmaları”
Osman Kabadayı

15.00-15.15

Gör.Sabohat
Sabohat
Bozorova
Öğr. Gör. Sabohat
Bozorova
Öğr.
Ö
ğr. Gör.
Bozorova
“Hayvanlarla
İlgili Özbek
ve
Türk
Atasözleri”
Öğr. Gör. Sabohat Bozorova

15.15-15.30

Hamiyet Özer Hamiyet
“Lopnur Halk
Masallarında
Balık Motifi”
Özer
201Hamiyet
Özer

15.30-15.45

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
10. OTURUM
28 Eylül Salı, 16.00-17.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal Demir
16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00
17.00-17.15

 rof. Dr. Cüneyt Akın – Doç. Dr. Sinan SaraçlıProf.
P
“Afyon
Dr.
Kocatepe
Fen-Edebiyat
Çağdaş Türk
Prof. Dr.Üniversitesi
Cüneyt Akın
– Doç. Dr.Fakültesi
Sinan Saraçlı
39
Lehçeleri
Edebiyatları
Öğrencilerinin
Türk Dili
Prof. Dr.ve
Cüneyt
Akın Bölümü
– Doç. Dr.
Sinan Saraçlı
39
Konularına
Bakış
Açılarının
İncelenmesi”
Prof. Dr. Cüneyt
Akın
– Doç. Dr.
Sinan Saraçlı 39
Doç. Dr. Selcen Çifci “Türkçe
Öğretmenliğinde
Doç. Dr.
Selcen ÇifciÖğrenim
140
Doç. Dr.Öğrencilerin
Selcen Çifci Kelime
140 Doç.
Gören
Çağrışımı
Testi Yoluyla
dil
Dr. Selcen
Çifci ‘dil,
140
Doç. Dr.ve
Selcen
ÇifciKavramlarıyla
140 Doç. Dr.
bilgisi
Türkçe’
İlgili
BilişselÇifci
Yapılarındaki
Selcen
140
Değişikliklerin
İncelenmesi”
Doç. Dr. Selcen
Çifci 140
Dr. MesutEngeli
Gün-Aslıhan
Türk
Doç. Dr. Mesut Gün-Aslıhan Türk Doç.
“İşitme
Olan
Yabancı
Uyruklu
Bireylerin
İşaret Dili Üzerinden
Doç. Dr.
Mesut
Gün-Aslıhan
Türk Türkçe
130
Doç. Dr. Mesut
Gün-Aslıhan Türk
Öğrenim
Süreci”
Doç. Dr. Rehile Guliyeva “Türkçe
Öğretiminde
Konuşmanın
Doç. Dr.
Rehile Guliyeva
137
Doç. Dr. Rehile
Guliyeva 137
Geliştirilmesi
Yöntemleri”
TARTIŞMA
YUNUS EMRE SALONU
10. OTURUM
28 Eylül Salı, 16.00-17.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu

16.00-16.15

16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15

Dr. Çetin
 rof. Dr. Çetin Pekacar – Dr. Nuray Tamir Prof.
P
“Tarihsel
Metinlerin
Türkiye
Türkçesi
Temelli
Sözlüklerinin
HazırlanmaProf. Dr. Çetin Pekacar – Dr. Nuray Tamir 40
Prof.
Dr. Çetin
Pekacar – Dr. Nuray
Tamir
sı: Dîvânu
Lugâti’t-Türk
Örneği”
Prof. Dr. Bekjan Abduali Prof.
“Eski Dr.
TürkBekjan
Tengricilik
İnancı32
ile
Abduali
Prof. Dini
Dr. Arasındaki
Bekjan Abduali
32
İslam
Bağlantılar”
D
r. Gülbahram
– Öğr.
Gör.
Bibigül
Jiyembay
Dr.
GülbahramJiyembayeva
Jiyembayeva
– Öğr.
Gör.
Bibigül
Jiyembay
“Tonyukuk
Kimliğinin
Türk Tarihi ve
Edebiyatındaki
Yeri veJiyembay
Önemi”
Dr. Gülbahram
Jiyembayeva
– Öğr.
Gör. Bibigül
A
rş.Gör.
Gör.Aysel
Aysel
Ahmedova
Yazıtı’nda
Geçen
Ar.
Ahmedova
Ar.“Tonyukuk
Gör. Aysel
Ahmedova
Ar. Gör.
Aysel
Ahmedova
Boy
ve Ulus
İsimleri
ve Onların
İfade Aysel
Ettiği Tarihî
Olaylar”
Ar. Gör.
Ahmedova
TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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10.00-10.15
10.15-10.30

10.30-10.45

BİLGE TONYUKUK SALONU
11. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 10.00-11.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Musa Çifci
Prof. Dr. Ali Akar “Türk
P roDilinde
f . D r.‘Ayakta
A l i Durmak’
A k a r Eylemi
28
ve sorutFiiliAkar
Üzerine”
Prof.
Dr. Ali
28
Doç. Dr. Selma Gülsevin Doç.
“Gel-Dr.
/ GitFiillerinin
Tarihî142
ve
Selma
Gülsevin

Doç.
Dr. Selma
142Doç.
Yaşayan
Türk Gülsevin
Lehçelerindeki
Ettirgen
/ Oldurgan
GörünümDr. Selma
Gülsevin
142
Doç.
leri”D

 oç. Dr. Elza Semedli Doç.
D
“Türkiye
Azerbaycan
TürkçesinDr.veElza
Semedli
95
deki
Basit
Fiillerin
Anlamsal
Sınıflandırılması”
D o ç . D r. E l z a S e m e d l i 9 5

10.45-11.00

Dr. Öğr. Üyesi Musa Salan Dr.
“EkliÖğr.
Fiil Yapımında
Öbek
BiÜyesi Musa
Salan
çimindeki
İsim Musa
Tabanları:
Ermeni-Kıpçakça
Örneğinde”
Musa Salan
Dr.
Öğr. Üyesi
Salan
165Dr. Öğr. Üyesi

11.00-11.15

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
11. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 10.00-11.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki Kaymaz
10.00-10.15

Prof. Dr.
Dr. Ertuğrul
Ertuğrul Yaman
Yaman ––Arş.
Arş.Gör.
Gör.Dr.
Dr.Ceren
CerenSelvi
Selvi
Prof.
“Eylemlerde
Bağlam
Anlamı– Arş.
(Çek-Gör.
Eylemi
Prof.
Dr. Ertuğrul
Yaman
Dr. Örneği)”
Ceren Selvi

10.15-10.30

 oç. Dr. Aynel Meşadiyeva Doç.
D
“Çağdaş
Türk Meşadiyeva
Lehçelerinde 87
ve
Dr. Aynel
Ağızlarında
Standart
ve Spesifik
Zarf-Fiil
Eklerinin
Fonetik
Doç. Dr. Aynel
Meşadiyeva
87Doç.
Dr. Aynel
Meşadiyeva
Durumu”

10.30-10.45

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan Doğan“Türkiye
Türkçesinde
Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet
Ünlem
ve Bunların
Sınıflandırması”
Dr.
Öğr.Edatları
Üyesi Ahmet
Turan
Doğan 151

10.45-11.00

 rş. Gör. Aygül Mirzəyeva “Sözcük
A
ve Konsept
(Türkiye
Ar. Gör. Aygül
Mirzəyeva
192
Türkçesi
Gagavuz
Türkçesi Üzerine)”
Ar. Gör.veAygül
Mirzəyeva
192

11.00-11.15

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
12. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 11.30-12.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feyzi Ersoy
11.30-11.45

Prof. Dr.Türkçesi
Leylâ Karahan
56
 rof. Dr. Leylâ Karahan “Türkiye
P
Ağız Gruplarının
Sınırları
ÜzerineKarahan
Düşünceler-2”
Prof.
Dr. Leylâ
56

11.45-12.00

Dr. Hatice
Hatice Şahin
ŞahinP
Prof.
P
rof. Dr.
“Türkiye
Türkçesi
ro f . D
r. H aAğızlarında
t i c e Ş a h+CIk
in
Eki”
Prof.

12.00-12.15

Doç.
D
oç. Dr. Emine
EmineAtmaca
Atmaca“Antalya
Tahtacı
Türkmenlerinin
Doç. Dr.
Emine
Atmaca
Ağzından
Varlığına
Katkılar”
Doç. Dr.SözEmine
Atmaca

12.15-12.30

Kurbanov
RövşenBir
Yu
Kurbanov
RövşenYusuf
Yusuf
oğlu
Kurbanov Rövşen
Oğlu
“Azeri
Ağızlarındaki
Kısım Eski Türk
Kökenli
Kelimeler
Bölgesi
AğızKurbanov
Rövşen
Yu
Kurbanov
Rövşen
Yusuf
oğlu (Masallı
Kurbanov
Rövşen Yusuf
oğlu
larının Dil Olguları
Esasında)”

12.30-12.45

TARTIŞMA
YUNUS EMRE SALONU
12. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 11.30-12.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu

11.30-11.45

Doç.
D
oç. Dr. Alpay İğciDoç.
“Osmanlı
Türkçesinin
Son
ve
Dr.Dönemi
Alpay İğci
Dr. Alpay
İğciDoç.
Dr. Alpay
İğciDoç. Dr.
Alpay‘İle’
İğci
Doç. Dr.
AlpayYıllarda
İğciDoç.Ekleşmiş
1928’i
İzleyen
Şekilleriyle
Beraber
Doç. D
Edatı”

11.45-12.00

Doç.
D
oç. Dr. Enfel
Enfel Doğan
DoğanD“Lisanımızda
o ç . Dr. EElfâz-ı
n f e l Müteşâbihe
Do ğ a n
Adlı
Edilme
Ölçütleri
Doç.Sözlükteki
Dr. Enfel Sesteş
DoğanKabul
D o ç . Dr. E n f e lÜzerine”
Do ğ a n

12.00-12.15

Araş İftihari
Dr. Ar
Doç.
D
oç. Dr. Araş İftihari
İftihariDoç.
“İranDr.
Türklerinin
Dili Doç.
ve Tarihsel
Kimliğinin
Gelişiminde
‘Varlık’
Rolü”
Doç. Dr. Araş
İftihariDoç.
Dr.Dergisinin
Araş İftihari

12.15-12.30

 oç. Dr. Şermin Kalafat “Fransız
D
Jean Deny147
ve
Doç. Dr.Türkolog
Şermin Kalafat
Türkçe
Sözlüğü
Hakkında
Yeni Bilgiler”
Doç. Dr.
Şermin
Kalafat
147

12.30-12.45

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
13. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 13.00-14.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilâl Yücel
13.00-13.15
13.15-13.30

Dr. Mehmet
Metin KuralKaraörs
Prof. Dr. Mehmet Metin Karaörs Prof.
“Türk
Dil Bilgisi

Prof.
Dr. Mehmet
Metin Karaörs
larının
Korunması”

Doç. Dr. Erkan Salan Doç.
“Ek Fiilin
ya da98
Ne
Dr. Görevi
ErkanNedir
Salan

Değildir?”
Doç.
Dr.

13.30-13.45

Doç. Dr. Kübra Kuliyeva “Eski
Yazılı
Geçen Bir
Doç.
124Doç.
Dr.Anıtlarda
Kübra Kuliyeva
124
KısımDr.
Zamirlerin
Ağızlarda Korunması
Kullanım
BiçimDoç.
Kübra Kuliyeva
124Doç. Dr. ve
Kübra
Kuliyeva
124
leri”
Doç.

13.45-14.00

194Ar. Gör. Feride
Tağıyeva
194
Ar.
A
rş.Gör.
Gör.Feride
FerideTağıyeva
Tağıyeva “Azerbaycan
ve Arap
Dillerinin
Gramerinde
İsminTağıyeva
Hâl Kategorisinin
Uygulanması
ve Çeviri
Ar. Gör. Feride
194Ar. Gör.
Feride Tağıyeva
194
Sorunları”
Ar. Gör. Fer

14.00-14.15

TARTIŞMA
YUNUS EMRE SALONU
13. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 13.00-14.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadettin Özçelik

13.00-13.15

13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15

Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın “Dede
Korkut
HikâyeleriDoç. Dr.
Süleyman
nin Türkmen
Sahra Nüshasındaki
Uzun
Ünlülerden
Doç.
Dr. Süleyman
Kaan Yalçın Birincil
145Doç.
Dr. Süleyman
Doç.
Dr. Süleyman
Yalçın Bir
145Doç.
Dr. Süleyman
Kaynaklanan
Seslik Kaan
İzler Üzerine
Değerlendirme”
 oç. Dr. Naile Asker“Kitab-ı
D
DedeNaile
Korkut’un
Bibliyografi
Doç. Dr.
Asker
133
Tarihi”
Doç.
Dr. Aynur Mahmud Dr.
“Fuzuli’nin
Türkçe
Divanı’nda Çiçek
Aynur
Mahmud
179

Dr.
Ay
Kavramı”

Nazlıhanım Teyyubova Nazlıhanım
“Dede Korkut Teyyubova
Hikâyeleri’nin Di205
linde Koşulluluk
Kavramı”
Nazlıhanım
Teyyubova
TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
14. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 14.30-15.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice Şahin
14.30-14.45

Prof. Dr. Kerime Üstünova Prof.
“Sözlüksel
Çatı-Söz
Dizimsel
Dr. Kerime
Üstünova
54
Prof.
Keri
Çatı Dr.
Ayrımı”

14.45-15.00

Doç.Bitig
Dr. Özgür
Ay 134Doç.
Dr.Özgür
Ay
Doç. Dr. Özgür Ay “Irk
Adlı Eserin
Söz Dizimi
Üzerine Tespitler”
Doç.
Dr. ÖzgürAy

15.00-15.15
15.15-15.30

15.30-15.45

TuranAbidesi’nde
Hüseynova
Dr. Turan Hüseynova Dr.
“Tonyukuk
Cümle187
Ya-

Dr.
T
pıları”

Ramile Yusuf
Yusuf Kızı
kızı Süleymanova
Ramile Yusuf
Dr.
D
r. Ramile
SüleymanovaDr.
“Azerbaycan
Dili kızı
Şivesinde
Türkiye
Türkçesi
ile
Ortak
Kelimelerde
Semantik
Dr. Ramile Yusuf kızı SüleymanovaDr. Ramile Yusuf kızı
Farklar”
Dr.
Rami
TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
14. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 14.30-15.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Uğurlu
14.30-14.45

Dr. İslam
İslam Sadıq
Sadıq “Sumer
52Prof.
Prof.
P
rof. Dr.
və Türk
Dillərinin
QohumluDr. İslam
Sadıq
52
ğu
Haqqında”
Prof.
Dr. İslam

14.45-15.00

Doç.
105Doç.
Dr. Galibe
Hacıyeva
Doç. Dr.
Dr. Galibe
Galibe Hacıyeva
Hacıyeva “Eski
Sümerlerin
Etnik
Yapısı105
ve
Coğrafyası”
Doç.
Dr. Galibe

15.00-15.15

A
li Çelik
ProblemAli
Çelik “Nasturi Harfli
198AliTürkçe
Çelik Mezar Taşlarının
198AliÇelik
198
leriÇelik
Üzerine”
Ali
198

15.15-15.30

K u t l u g z hSultanbekov
o n S u l t a n“Eski
b e k oİkan
v Ağzı”
204
Kutlugzhon

15.30-15.45

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
15. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 16.00-17.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Özkan
16.00-16.15

Prof. Dr. Kasımcan Sadıkov “Uygur
Eski Türk
VesiProf.
53Prof.Yazılı
Dr.Kasımcan
Sadıkov
53
Dr.İlgili
Kasımcan
Sadıkov 53
kalarında
Metin Ögelerinin
Verilmesi
Usuller”
Prof.
Dr. Kasımcan
Sadıkov
53Prof.ile

16.15-16.30

Dr. Öğr. Üyesi
Üyesi Kayrat
Kayrat Belek
Belek “Tegerek
KökDr.
161Dr.ÖğrAla-Too’daki
.ÜyesiKayratBelek
161
Dr.
Üyesi Kayrat
Belek
161Dr.Öğr
.ÜyesiKayratBelek
161
türkÖğr.
Damgaları
ve Köktürk
Kültürünün
Türk-İslam
YazıtlaDr.Öğr.Üyesi
KayratBelek 161
rındaki
İzleri”

16.30-16.45

Dr. Öğr. Üyesi Azzaya Badam “Züriyn
OvooAzzaya
Runik Badam
Yazıtı”
Dr. Öğr. Üyesi

16.45-17.00

Dr.
184Dr.
Nurdin
Useev 184D
r.Nurdve
inUsEski
eev184
Dr. Nurdin Useev “Yeni
Bulunan
Kara-Bulun
Yazıtı
Türklerde
Bedizlig
Kaya
Kavramı”
D r. N u r d i n U s e e v 1 8 4

17.00-17.15

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
15. OTURUM
29 Eylül Çarşamba, 16.00-17.15
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özgür Ay
16.00-16.15

Doç.Yüzyılın
Dr.CavideMemmedova
92
Doç.
D
oç. Dr. Cavide
CavideMemmedova
Memmedova 92
“20.
Başlarında
Doç. Dr. Cavide
Memmedova
92
Azerbaycan
Şiirinin
Dil Özellikleri”

16.15-16.30

Doç.
125Doç. Dr. Lalə
Həsənova
125
Doç. Dr. Lalə Həsənova “Bağımsızlık
Dönemi
Azerbaycan
Edebiyatında
Özellikleri
ve Tipoloji”125
Doç.
Dr. LaləRoman-Anılar:
Həsənova 125Tür
Doç.
Dr. Lalə Həsənova

16.30-16.45

Doç.
103 Doç.
Dr. Fikret
Alizade
103
Doç. Dr. Fikret
Fikret Alizade
Alizade “Türk
ve Dünya
Dillerini
BirleştiDoç.
Dr. Fikret
Alizade 103
ren Kök
Ünsüzleri”

16.45-17.00

Doç.
D
oç. Dr.
İmparatorluğu’nda
Türk DiDr. Elvira
ElviraLatifova
Latifova“Rusya
94Doç.
Dr. Elvira Latifova
94
Doç.Öğretimi
Dr. Elvira
Latifova Mirze
94Doç.
Dr. ElviraHizmetleri”
Latifova 94
linin
Meselesinde
Kazımbey’in

17.00-17.15

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
16. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 10.00-11.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe İlker
10.00-10.15

Prof. Dr. Ercan Alkaya Prof.
“Dede Dr.
Korkut
Kitabı’nda
Ercan
AlkayaGeçen
42
Prof.
Dr.
Ercan
Alkaya
42
‘doksan
tümen’
İfadesi
Üzerine”

10.15-10.30

Dr.Bakıtgül
123
Doç.
D
oç. Dr.
Türk
Dili veKuljanova
Günümüz
Dr. Bakıtgül
Bakıtgül Kuljanova
Kuljanova “Eski
123Doç.
Kazak
Dili
Arasındaki
Semantik
(XI - XII.
Doç.Dr.BakıtgülKuljanova
123
Doç. Dr.
Bakıtgül
Kuljanova
123Benzerlikler
Doç. Dr.
Bakıtgül
Kuljanova
123
Yüzyıl
Türk
Yazılı Eserleri
Temelinde)”

10.30-10.45

Doç.
D
oç. Dr.
Bağlamında
Türkmen
Kimliği”
Dr. Ferah
Ferah Hüseyn
Hüseyn“Dil
102Doç.
Dr. Ferah
Hüseyn
102

10.45-11.00

 r. Yadigar Aliyev D
D
“Yazılı
r. YaAbidelerde
d i g a r AAzerbaycan
l i y e v 1Dili
89
Dr. YadigarAit
Aliyev
189DLeksik,
Şivelerine
Fonetik,
Dil
Bilgisi
Özellikleri”
r. Ya d i g a r A l i y e v 1 8 9

11.00-11.15

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
16. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 10.00-11.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Mevhibe Coşar
10.00-10.15

 rof. Dr. Güzeliye Hazieva Prof.
P
“HızırDr.
İlyas
Teoniminin
Tatar
Güzeliye
Hazieva
49
ve
Diğer
Türk
Lehçelerinde
Kullanımının
Onomastik
İnceProf. Dr. Güzeliye Hazieva 49Prof. Dr. Güzeliye Hazieva 49
Prof.
Dr.
lemesi”

10.15-10.30

Dooç.
Dr.
Gulzhanat
D
ç. D
r. G
u l z h a n a t Begimova
B e g i m o v a“Kazak
11 0Dve
o ç .Türkiye
D r. G
D o ç . D r. GDPetrol
o ç . DTerimleri
r. G u l zÜzerine
h a n a t Bir
B e gKarşılaştırma”
i m o v a 11 0
Türkçesindeki

10.30-10.45

 oç. Dr. Sevinç Gocayeva Doç.
D
“TürkDr.
Mitolojisinin
Su ile İlgili
Sevinç Gocayeva
143
İnançları
Orta
Çağ
Azerbaycan
Şiirinde”
Doç. Dr. Sevinç Gocayeva 143

10.45-11.00

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Atay “Bir
Roman
Kahramanı
Olarak
Dr. Öğr.
Üyesi
Dinçer Atay
156
Bilge
Dr
.Öğr.Tonyukuk”
ÜyesiDinçerAtay

11.00-11.15

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
17. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 11.30-12.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Musa Duman
11.30-11.45

 rof. Dr. Bilâl Yücel “15.
P
Yüzyılda
Doğu Türkçesi
Prof.
Dr. Bilâl
Yücelile Batı
33
Prof. Dr. Eserlerindeki
Bilâl Yücel Prof.
Türkçesi
Karmaşık
Üzerinde
KarşılaşDr.Fiiller
Bilâl
Yücel
33
tırmalı
BirBilâl
İnceleme”
Prof. Dr.
Yücel

11.45-12.00

112Doç.DOrdu
r.GülnaraDönemi’ne
Gainutdinova112
Doç.
D
oç. Dr. Gülnara
Gülnara Gainutdinova
Gainutdinova “Altın
Ait
Bulgat Gainutdinova
al-Muştak fi Lugat
at-Türk
Doç.‘Kitabu
Dr. Gülnara
112D
oç.Dr.Gülnarva-l-Kifçak’
aGainutdinova112
Doç.
Dr. Gülnara
Gainutdinova
El
Yazmasının
Hazırlama
Prensibi” 112

12.00-12.15

Dr.
D
r. Öğr. Üyesi Saidbek
Saidbek Boltabayev
Boltabayev “Harezm
Türkçesiyle
168Dr. Öğr.
Üyesi Sa
Yazılmış
Eser: Tenzîlü’s-Sâlihîn”
Dr. Öğr. Yeni
ÜyesiBir
Saidbek
Boltabayev 168

12.15-12.30

ü l f i y eAğayeva
A ğ a y e v“Et-Tuhfetü’z-Zekiyye
a 2 1 0Z ü l f i y e A ğfi’l-Lugâti’t-Türayeva 210
 ülfiye
Z
Z ü l f i ve
y e Azerbaycan
A ğ a y e v a Türkçesinde
2 1 0Z ü l f i y Ortak
e A ğ aKullanılan
y e v a 2 1Gi0
kiyye
yim-Kuşam
Adları
Üzerine”
Zülfiye Ağayeva 210

12.30-12.45

TARTIŞMA
YUNUS EMRE SALONU
17. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 11.30-12.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel

11.30-11.45

80Prof.Dr.SherubEserlerinde
ayKurmanbaiuly80
Prof.
P
rof. Dr. Sherubay
Sherubay Kurmanbaiuly
Kurmanbaiuly “Abay’ın
Prof. Dr.Kullanılışı”
Sherubay
Fiillerin

11.45-12.00

Doç.
D
“Kazak
Atasözlerinin
o çDr.
. DKuanyshbek
r. K u a n yKenzhalin
shbek K
enzh
a l i n 1 2Ti2
polojisi
Üzerine BirKenzhalin
Deneme”122
Doç. Dr. Kuanyshbek

12.00-12.15

Öğr.
ÜyesiŞairi
Marlen
Adilov
Dr. Öğr. Üyesi Marlen Adilov Dr.
“Ulu
Kazak
Abay
DiliDr.
Üyesi Mar
ninÖğr.
Özellikleri”

12.15-12.30

183Dr.Mirzat
RakımbekUulu
183
Dr.
D
r. Mirzat Rakımbek Uulu “Kırgız
Türkçesindeki
Dublet
Sözcükler”
Dr.MirzatRak

12.30-12.45

TARTIŞMA
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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BİLGE TONYUKUK SALONU
18. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 13.00-14.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Günşen
13.00-13.15

13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

Prof.
Xhanari(Latifi)
(Latifi)“Arnavut
57Prof.Araştırmacıların
Dr. Lindita Xh
Prof. Dr. Lindita Xhanari
Arnavutçadaki
Hazırladıkları
Prof.
Dr. Lindita Türkizmalara
Xhanari (Latifi)Yönelik
57Prof. Dr.
Lindita Xh
Sözlükler
ve Dil
Araştırmaları”
Prof.
Dr. Lindita
Xhanari
(Latifi) 57
Doç.
Doç. Dr.ve
Lale
Kurbanova 126
D
oç. Dr.
Dr. Lale
LaleKurbanova
Kurbanova 126
“Türkiye
Azerbaycanʼdaki
Kitle
İletişim
Araçlarının
Dilinde
Fonetik
Sapmalar”
Doç. Dr. Lale Kurbanova 126Doç. Dr. Lale Kurbanova 126
Öğr. Üyesi Dilek
Herkmen
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Herkmen Dr.
“Türkçe
Sözlük’ten
Dr. Öğr. Üyesi
Dilek
Herkmen
Çıkarılan
Yeni
Kelimeler”
Öğr.
174Öğr. Gör. Dr.
Gül
Öğr. Gör. Dr. Gülzada Stanaliyeva “Küreselleşmeye
Bağlı
Olarak
Kırgız
Diline Giren
Yeni Kelimeler
(Neolojizmler)
Öğr.
Gör.
Dr. Gülzada
Stanaliyeva
174Öğr.
Gör. Dr. Gül
(Medya
Metinlerinin
Çerçevesinde
Öğr.
Gör.
Dr. Gülzada
StanaliyevaAnaliz)”
174
Arş.Gör.
Gör.Mehseti
MehsetiSüleymanova
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TARTIŞMA
YUNUS EMRE SALONU
18. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 13.00-14.30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferudun Hakan Özkan

13.00-13.15

Doç.
D
oç. Dr.
Gotse
DelçevBekir
(Nevrokop)
Dr.Harun
HarunBekir
Bekir“Bulgaristan
117Doç. Dr.
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117
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BekirZaman
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Doç. Dr. Gülşen Meherremova “Küreselleşme Döneminde
Kitle İletişim Araçlarının Azerbaycan Türkçesine Etkisi”

13.15-13.30

n Meherremova 113 Doç. Dr. Gülşen Meherremova 113
n Meherremova 113 Doç. Dr. Gülşen Meherremova 113

13.30-13.45

oç.Dr.SəadəTürkçe:
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 oç. Dr. Səadət Vahabova İlyar Qızı D
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Şınaray Bürkütbayeva 208
TARTIŞMA

14.00-14.15
14.15-14.30
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BİLGE TONYUKUK SALONU
19. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 14.45-16.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jale Demirci
14.45-15.00

Prof. Dr. Magripa
Prof. Dr. Magripa Yeskeyeva “Tonyukuk’un
DilselYeskeyeva
Kimliği”

15.00-15.15

Doç.
D
oç. Dr.
ve Dr.
OrtaErtan
TürkçeBesli
Fiillerin
Dr. Ertan
Ertan Besli
Besli “Eski
99Doç.
99
Doç. Dr. Ertan
Besli Üzerine”
99
Anlamsal
Sınıflaması

15.15-15.30

 oç. Dr. Özlem Ayazlı Doç.
D
“Kağan
Tamlamasındaki
Dr.Aslan
Özlem
Ayazlı 135
‘Kağan’
Sözcüğünün
Etimolojisi
Doç. D
r. Ö z l e m
Ay a z l Üzerine”
ı 135

15.30-15.45

Öğr.
Ö
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Şabdanaliyev
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175
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Öğr. Gör. D
Karşılıkları”

15.45-16.00

TARTIŞMA

YUNUS EMRE SALONU
19. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 14.45-16.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat Öztoprak
14.45-15.00

Doç.
D
oç. Dr.
Süleymanova
“Azerbaycan
Türkçesinde
Dr. İma
Dr.İmaret
İmaret
Süleymanova
121Doç.
Organ
Adları
ile İlgili
DeyimlerSüleymanova
ve Onların Türkiye
Doç. Dr.
İmaDoç.
Dr. İmaret
121
Türkçesinde
Karşılığı”
Doç. Dr. İmaret
Sü

15.00-15.15

Doç.
D
oç. Dr.
“Yunus
Dr.Hatıra
HatıraAbdullayeva
Abdullayeva
118Emre
DoçDivanı’nda
. Dr. H
Arap
Kelimelerin
Leksik-Semantik
Gelişimi”
Doç. Kökenli
Dr. H Doç.
Dr. Hatıra
Abdullayeva
118

15.15-15.30

 oç. Dr. Gülbahar TavaldiyevaDoç.
D
“Edebiyatta
DilTavaldiyeva
ve Kişilik
Dr. Gülbahar
Ortaklığı
Meselesinin
Edebî Yorumu”
Doç. Dr. Gülbahar
Tavaldiyeva
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15.30-15.45

Dr.Muyassar
Saparniyazova
 oç. Dr. Muyassar SaparniyazovaDoç.
D
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Doç. Dr. Muyassar
Sonucu
Olarak Saparniyazova
Bilmeceler”

15.45-16.00
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BİLGE TONYUKUK SALONU
20. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 16.15-17.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan
16.15-16.30

 oç. Dr. Zoya Kirillova Doç.
D
“Kreşin
Tatarlarında
Nardugan150
Adı
Dr.
Zoya Kirillova
ve
Bayram
Özellikleri”
Doç.
Dr.Olarak
ZoyaKutlanma
Kirillova
150

16.30-16.45
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Vildan
Koçoğlu
G
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urug ve
urug-darıg
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16.45-17.00

Dr. Öğr.
Nina
Petrovici
“Gagauz
Türklerinde
Ölçü
Dr.
Öğr.Üyesi
Üyesi
Nina
Petrovici
166
Dr. Öğr. Üye
Bildiren
Sözcükler”
Dr.
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Üyesi N

17.00-17.15
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17.15-17.30

TARTIŞMA
YUNUS EMRE SALONU
20. OTURUM
30 Eylül Perşembe, 16.15-17.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin

16.15-16.30

 rof. Dr. Mevlüt GültekinProf.
P
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AltıböDr. Mevlüt
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lek
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Dil Özellikleri”
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P
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“Tonyukuk Abidesi’nin
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212
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D
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90Doç.
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Dr. Berdi
Sarıyev
90Bir
Doç.
Dr. Berdi Sarıyev

17.15-17.30

Doç. Dr.
Başdaş
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/ -dUk
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Cahit
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Dr. Cahit
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KAPANIŞ OTURUMU
30 Eylül Perşembe, 18.00
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
Katılımcılar:
Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz
Prof. Dr. Lindita Xhanari (Latifi)
Dr. Nurdin Useev
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Bildiri Özetleri

TÜRKÇEDE UZUN ÜNLÜLER VE BİR TERİM ÖNERİSİ
Prof. Dr. Ahmet Buran
Ünlüler, boğumlanma yerlerine, boğumlanma biçimlerine ve boğumlanma
sürelerine göre tasnif edilirler. Boğumlanma sürelerine göre ünlüler; kısa ünlüler, normal süreli ünlüler ve uzun ünlüler şeklinde üç gruba ayrılırlar.
Türkçenin ünlüleri birincil olarak normal süreli ünlülerdir. Kısa ve uzun
ünlüler genellikle çeşitli ses olayları sonucunda ikincil olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür ünlülerin bir bölümünü; çok eski tarihlerde, Türkçenin yazı dili
döneminden önce oluştukları için genellikle ilk şekilleriyle ilişkilendirmek ve
gelişme süreçlerini açıklamak mümkün olamamaktadır. Eski ünlülerin bir kısmı da anlam ayırıcı özellik kazanmıştır. Bu özellikleri dolayısıyla ilk yazılı
metinlerden önce oluşup anlam ayırıcı özellik kazanan uzun ünlülere Türkoloji
araştırmalarında genellikle “birincil uzun ünlüler”, daha sonra oluşan yahut
çağdaş Türk yazı dillerinde görülen ve çeşitli ses olayları sonrasında oluşan
uzun ünlülere de “ikincil uzun ünlüler” denmektedir.
Dil, bir sistemdir. Sistemin işleyişi içinde yakın zamanda oluşan ve oluşma
süreci açıklanabilen örnekler, çok eski dönemlerde oluştukları için açıklanamayan örneklerin de benzer bir süreçten geçerek oluştuklarını gösterir. Nitekim kimi çağdaş Türk yazı dillerinde ikincil uzun ünlülerden bir kısmının da
anlam ayırıcı özellik kazandığı görülmektedir.
İkincil uzun ünlüler de anlam ayırıcı olabildiğine göre, anlam ayırıcı özelliğe sahip olmak “birincil” olmak için yeter şart değildir. Dolayısıyla bu tür
ünlüler için bazı farklı terimler kullanmaya ihtiyaç vardır.
Bu bildiride, “birincil uzun ünlüler”, “ikincil uzun ünlüler” ile, “eski uzun
ünlüler”, “yeni uzun ünlüler” ve “anlam ayırıcı uzun ünlüler” (fonemik), “anlam ayırıcı olmayan uzun ünlüler” terimleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek ve bu bağlamda bir terim önerisinde bulunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Türkçede uzun ünlüler, birincil ve ikincil uzun ünlüler, eski ve yeni uzun ünlüler, anlam ayırıcı olan ve olmayan uzun ünlüler.
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TÜRK DİLİNDE “AYAKTA DURMAK” EYLEMİ VE sorutFİİLİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Ali Akar
Fiiller, canlıların biyolojik olarak gerekli duydukları/yaptıkları temel hareketlerin adlarıdır: doğ-, öl-, ye-, iç-, koş-, uç-, yüz-, uyu-, aç-, sev-, al-… Bu
tür temel fiiller bütün dillerin ana fiil varlığını oluşturur. Bunların yanında,
kültürel gelişme sonucu ortaya çıkan ikincil fiiller de vardır. Bunlar, insan
biyolojisine bağlı hareketlerin karşılığı değil, daha sonra oluşan kültürel edimler yahut kazanımlar sonucu meydana gelen hareketlerin isimleridir. Bu fiiller
ya türetme ya da birleşik fiiller yoluyla yapılır. Bunlara örnek olarak at bin-,
yoğurt çal-, düşeyaz-, perdele-, solla-, genelleştir- gibi fiiller verilebilir.
Yazı dilinde kullanılmayan pek çok sözcük Türkiye Türkçesi ağızlarında
yaşamaya devam etmektedir. Bunlardan biri de daha çok İç Anadolu ve Orta
Karadeniz bölgelerinde duyulan sorut- “ayakta durmak, beklemek” fiilidir.
Yazı dilimizdeki ayakta durmak eylemi, bekle-, ayakta bekle-, ayakta dikil-,
dikil- gibi fiillerle karşılanmaktadır. Bu eylem, Türk dilinin tarihî lehçelerinde de birleşik fiillerle karşılanmaktadır. Uygur Türkçesinden itibaren görülen
örü tur- “ayakta dur-, ayakta bekle-” yapısı bu hareketi karşılayan ilk birleşik
fiildir. Bu yapı Eski Anadolu Türkçesinde de kullanılmaya devam ederken bu
dönemde aynı anlama gelen ayagın tur- birleşik fiili de ortaya çıkmıştır.
Sorut- fiilinin anlamı olan “ayakta durma” olgusu da aslında insanın biyolojik olarak yaptığı eylemdir. Bu yüzden ye-, iç-, koş-, uç- gibi tek bir fiille
karşılanması beklenirdi. Fakat bu fiil, ikincil fiillerin oluşturulma mantığına
göre yapılmıştır.
Bu bildiride, Türk dilinde “ayakta durma” olgusu ve buna bağlı olarak sorut- fiilinin yapısı, oluşumu ve anlamı üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Türkiye Türkçesi ağızları, köken bilgisi, fiiller.
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ÖZBEK VE TÜRK ATASÖZLERİNDE MÜBALAĞA
Prof. Dr. Aynur Öz Özcan
Bütün edebî türlerde ve günlük yaşamda çok kullanılan mübalağa; edebiyat
terimi olarak, bir nitelik veya durumu gerçek hâlinden farklı olarak gerçekleşmesi zor hatta mümkün olamayacak ölçüde üstün veya aşağı konumda göstererek anlatmaktır. Mübalağa, kullanan kişinin hayal gücünün sınırlarını ve mizah
anlayışını ortaya çıkarması, muhatabı ikna etmesi bakımından önemlidir. Atasözleri, toplumların yüzyılların süzgecinden geçen tecrübelerinin kısa ve özlü
ifadeleri olduğu için bu tecrübelerin mesajlar şeklinde verilmesinde mübalağa
önemli bir araç olarak işlev görmektedir. Mübalağa, her ne kadar toplumun hayal gücünü ortaya koysa da atasözlerinde asıl amacı verilmek istenen mesajın
etkisini ve ikna gücünü artırmaktır.
Çalışmada mübalağa, 1. Özbek ve Türk atasözlerinde konularına göre mübalağa, 2.Özbek ve Türk atasözlerinde şiddetine göre mübalağa ve 3. Özbek
ve Türk atasözlerinde yönüne göre mübalağa olmak üzere üç temel başlık altında ele alınmıştır. Atasözlerinde konuları bakımından iyilik-kötülük, kadınlar, hayvanlar, meslek, dostluk ve düşmanlık ile ilgili konularda mübalağa
yapıldığı görülür. Atasözlerinde mübalağanın bir özelliğin fazla olduğunu göstermek için daha fazla kullanıldığı, bir özelliğin ya da durumun olduğundan
daha az göstermek için daha az kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Mübalağa, Özbek atasözleri, Türk atasözleri.
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“YOKLA-” FİİLİNİN ESKİ TÜRKÇEDEN GÜNÜMÜZE
ONTOLOJİK GÖRÜNÜŞÜ
Prof. Dr. Ayşe İlker
Eski Türkçede “yok” adından “yokla-” biçiminde genişleyen ve “yükselmek, yukarı çıkmak” anlamlarında kullanılan fiil ile uzun ünlü taşıyan “yōk”
adından yine aynı biçimde genişleyen ve “aramak, taramak, bir şeyin durumunu belirlemek amacıyla elle dokunarak incelemek; bir kimsenin ya da şeyin
bulunup bulunmadığını gözle inceleyerek belirlemek, bakmak, gözden geçirmek, kontrol etmek” anlamlarında kullanılan “yōkla-” fiilleri, kök ve türeme
yolları yönünden aynı fiil gibi görünseler de anlamları açısından birbirinden
ayrılmaktadır.
Günümüzde, tarihsel biçimi uzun ünlülü olan “yōkla-” fiili yine tarihsel
anlamıyla ve normal süreli ünlüyle kullanılmaya devam etmektedir. Bu fiilin
Eski Türk yazıtlarında “yōklā-” biçimiyle “yok edilmek, ölmek” anlamlarında
kullanıldığı da görülmektedir. Bu hâlde, kökünde biri uzun diğeri normal süreli ünlü taşıyan iki “yok+/yōk+” kökünden aynı biçimlerde türemiş ve farklı
anlamlarda kullanılan iki farklı yapı karşısında mı bulunulmaktadır yoksa fonosemantik bir başkalaşma mı söz konusudur?
Bildirinin zihinsel çıkış noktası; yükselmek, yukarı çıkmak/aramak taramak, bakmak, gözden geçirmek, kontrol etmek/yok edilmek, ölmek anlamlarının ontolojik olarak bir yandan olumlu anlam ifade ederken öbür yandan nasıl
olumsuz bir anlama büründüğünü göstermek ve günümüzdeki kullanımlarda,
“yok” gibi varlığı ve nesneyi temelde “olmama, bulunmama” durumunda
işaretleyen bir adın fiilleşerek ulaştığı sonuç anlamının hem tarihsel hem de
güncel ontolojik görünüşlerini belirlemeye çalışmaktır. Bu noktada, “var” ve
“yok” adlarının felsefi bakımdan değerlendirilme biçimleri ve hem epistemolojik hem de ontolojik süreçlerdeki işlevleri üzerinde de durulacak ve Türkçede “varla-” fiilinin, “yokla-” fiilinin olumlusu olarak niçin kullanılmadığına bu
açıdan bakılacaktır.
Bunun için, bengütaşlardan itibaren tarihsel ve çağdaş dönem eserlerinde
“yokla-” fiilinin bağlamlı anlam ilişkileri örneklendirilecek, adların ontolojik
temel anlamlarından eklerle kazandıkları yeni anlamlar gösterilecek ve günümüz Türkiye Türkçesinde neden sadece aramak taramak, bakmak, gözden
geçirmek, kontrol etmek anlamlarında kullanıldığı açıklanmaya çalışılacaktır.
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Bu bildiride; adların bildirme işlevini ve evrende bulunma, var olma hâllerinin işaretleyicisi olan er- ve tur- fiilleriyle bunların olumsuz biçimlerinin
yapılmasını sağlayan “değil” işaretleyicisine değinilmeyecektir.
Anahtar kelimeler: Yoklamak, ontolojik görünüş, yok, var.
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ESKİ TÜRK TENGRİCİLİK İNANCI İLE İSLAM DİNİ
ARASINDAKİ BAĞLANTILAR
Prof. Dr. Bekjan Abduali
Eski Türk döneminde Tengricilik inancını benimseyen dedelerimiz Orta
Çağ’da İslamiyet’e geçti. Yaşamının bir parçası sayılarak yüzyıllar boyunca
gelenek göreneklerde yaşanan inancın yerine başka bir dini kabul etme, belli sebeplere dayanır. Bildiride, bu nedenler iki dinin arasındaki benzerliklerle ilişkilendirilmektedir. Yaradan’ı tek olarak tanımak, Yaradan’ın yasalarına
boyun eğmek, ebedî hayata inanç, yer ile gökyüzünün sahibi olarak tek bir
Yaradan’ı tanımak, Yaradan’a kurban çalmak, bilimi ve bilinci öğrenmek vs.
temel belirtilerin iki dinde de yer alması, birbirlerini yadsımamalarına, sonuçta
halkın İslamiyet’i kabulüne götürdü. İslamiyet’in yayılması ve bilimsel bakımdan araştırılmasına Türk halklarından ortaya çıkan bilim adamlarının da
katkısı büyük olmuştur. Eski Türk yazıtlarındaki Tengri ile ilgili bilgiler ve
Kur’an ayetlerinden alınan örnekler iki din arasındaki bağlantıları kanıtlar. Çeşitli karşılaştırmalar yaparak “Müslüman Türk halkları yeni dini kabul etmediler, iki dinin önemli prensiplerindeki benzerlikleri dikkate alarak İslamiyet’e
geçtiler.” kanısındayız.
Anahtar kelimeler: Eski Türkler, yazıtlar, Tonyukuk, tarih, edebiyat, kahraman, kültürel miras.
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15. YÜZYILDA DOĞU TÜRKÇESİ İLE BATI TÜRKÇESİ
ESERLERİNDEKİ KARMAŞIK FİİLLER ÜZERİNDE
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Prof. Dr. Bilâl Yücel
Türk dili dünyasında 15. yüzyıl; Batı kolunda Oğuzcanın yazı, edebiyat
ve bilim dili aşamalarını tamamlayıp İstanbul’un fethi sonrasında devlet dili
olma sürecine girdiği; Doğu kolunda ise Köktürk-Uygur-Karahanlı-Harezm
çizgisinin Çağatayca adıyla klasik düzeye ulaştığı çağdır. Bu dönemde gerek
Batı Türkçesiyle gerekse Doğu Türkçesiyle ortaya konulmuş eserler, her iki
kolun sonraki yüzyıllarına özellikle şekil bilgisi açısından ışık tutan önemli ve
değerli kaynaklardır.
Türk dilinin işleyişinde hem şekil bilgisi hem cümle bilgisi hem de anlam
bilimi alanlarını yakından ilgilendiren kategoriler arasında sıfat-fiiller ile yardımcı fiillerin önemli yeri vardır. Öncelikle fiilden sıfat türeten sıfat-fiil ekleri,
zaman ve hareket bildirmeleri sayesinde fiil çekimlerinde kullanılarak cümlenin vazgeçilmez ögesi olan “yüklem”i kurar. Yüklemin zaman ve hareket
yelpazesini artırarak dile çok yönlü anlam imkânı ve incelikleri katan ögeler
ise yardımcı fiillerdir. Ana yardımcı fiil konumundaki “i-” yardımıyla kurulan
birleşik çekimler ayrı tutulursa sıfat-fiil ekleriyle “ol-/bol-” yardımcı fiilinin
ortaya çıkardığı önemli bir kategori, yaygın terimiyle “karmaşık fiiller” veya
başka bir ifadeyle “fiillerin karmaşık çekimleri”dir.
Bu bildiride, köken birliği temelinde lehçelere ayrılmış Türk dilinin işleyişindeki müşterekleri ve denklikleri tek kategori üzerinden görmek amacıyla
karmaşık fiil konusu, Eski Anadolu Türkçesi veya Eski Oğuz Türkçesi (bizce, Orta Oğuz Türkçesi) döneminin 15. yüzyıl eserlerinden Şeyhî’nin Hüsrev
ü Şîrîn’i, Ahmedî’nin İskendernâme’si, Sinan Paşa’nın Maârifnâme’si, Neşrî
Mehmed’den Neşrî Târîhi (Târîh-i Cihân-güşâ) ve Ahmed-i Dâî’nin Tıbb-ı
Nebevî’sindeki -AcAk ol-, -AgAn ol-, -An ol-, -Ar/-r/Ur ol-, gAn ol-, -IcI ol-,
-mAz ol-, -mIş ol- yapıları ile aynı yüzyılda Klasik Çağatayca eserlerinden
Ali Şîr Nevâyî’nin Fevâyidü’l-Kiber, Leylâ vü Mecnûn, Nevâdirü’ş-Şebâb,
Seb’a-yı Seyyâr, Sedd-i İskenderî’sinden tespit edilen Ar/-r/Ur bol-, GAn bol-,
GU bol-, -mAs bol-, -mIş bol-, -GUçI bol- örnekleri karşılaştırmalı olarak ele
alınacaktır.
Bildiride ayrıca; âdet, alışkanlık, amaç, başlama, beklenti, bitme, çaresizlik, dilek, dua, gerçekleşme, hedef, ihtimal, ihtar, ikaz, istek, kabullenme, kalı2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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cılık, kanıt, karar, kararlılık, kesinlik, nasihat, niyet, süreklilik, tahmin, tanıklık, tembih, teminat, yargı, yetenek, yeterlik vb. yorumlara açık pek çok işleve
dikkat çekilirken bunların gruplandırılması denenecektir.
Anahtar kelimeler: 15. yüzyıl, Doğu Türkçesi, Batı Türkçesi, karmaşık
fiiller.
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al- (mak) FİİLİNİN SEMANTİK KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Celal Demir
“Al- (mak)” kelimesinin temel anlamı, Türkçe Sözlük’te “… bir şeyi elle
veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak.” (TDK,
2005) biçiminde verilmektedir. Bu kelimenin diğer anlamlarına baktığımızda hemen hepsinin “bir şeyi bir yerden ayırmak, elde etmek” temasıyla ilgili
olduğunu görürüz. Ancak, bu kelimenin “aşk” teması etrafında kazandığı başka anlamlar da vardır. Fakat bu anlamlar, sözlüklerde tüm yönleriyle tespit
edilmemiştir. Atasözleri, deyimler ve diğer halk söyleyişleri (maniler, türküler,
ağıtlar…) incelendiğinde “al- (mak)” ve bu kökten türeyen “algın”, “aldır-”,
“alda-”, “aldat-” gibi kelimelerin “aşk” temasıyla ilgili farklı anlamlar kazandığını gösteren çok sayıda metinle karşılaşıyoruz.
Örneğin bir Söğüt türküsünde “aldır- (mak)” kelimesi, “birini kendisine
âşık etmek, kendisine âşık olmasına sebep olacak ortamları oluşturmak” anlamında kullanılmıştır: “Söğüdün çarşısına / Gün doğar karşısına / Ah, insan
böyle yapar mı? / Kapı bir komşusuna? / El oğlu, aldırdın beni / Gül iken soldurdun beni.” (Anonim) şeklinde geçer.
Diğer taraftan, “al- (mak)” kökünden türemiş olan “algın” kelimesinin
anlamları, sözlüklerde “1. Cılız, zayıf, hastalıklı. 2. Birine gönül vermiş, tutkun, vurgun.” (TDK, 2005) biçiminde açıklanmaktadır. Türkçenin kavramları
karşılama mantığı ve leksik gelişmeler dikkate alındığında “sebep” bildiren
anlamın birincil anlam olarak, “sonuç” bildiren anlamın ise ikincil anlam olarak verilmesi gerekirdi. Çünkü sebep-sonuç ilişkisinde “sonuç” hiçbir zaman
sebepten önce tezahür edemez. Bu kelimenin birincil anlamı (temel anlamı)
“birine gönül vermiş, tutkun, vurgun; kara sevdaya tutulmuş kişi” biçiminde
açıklanmalıdır.
Örneğin “algın” kelimesi, bir Ürgüp türküsünde temel anlamıyla (sevdaya
tutulmuş kişi) kullanılmıştır. Nitekim türküye konu olan Cemal, bu tutkunun
bedelini hayatıyla ödemiştir: “Ürgüp’ten de çıktığımı görmüşler / Kır atımın
sekisinden bilmişler / Beni öldürmeye karar vermişler… / Cemal’ım, Cemal’ım algın Cemal’ım / Al kanlar içinde kaldın Cemal’ım.” (Anonim)
Öteden beri Türk halkının “âşık olmak” ile “derin düşüncelere dalmak,
sararıp solmak, verem olmak, ince hastalıklara tutulmak” arasında kurmuş
olduğu “garip” ilgi, kültürümüzde çok malzeme bırakmış ve bu malzeme geçmişten günümüze pek çok edebî esere konu olmuştur. Ancak, “al- (mak)”
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fiilinin ve türevlerinin “aşk” teması etrafında kazanmış olduğu bu anlamlar
henüz incelenmemiştir.
Bu çalışmamızda atasözleri, deyimler, ninniler, ağıtlar ve tarihî metinler
incelenerek “al-(mak)” eylemi ve türevlerinin semantik karakteristiği tespit
edilmiş ve tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: al-(mak), algın, aldır-(mak), alda-(mak), alış-(mak).
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BİLGE TONYUKUK VE YAZITLARI
Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz
II. Türk Kağanlığı Dönemi’ne damgasını vuran, Kutluk İlteriş Kağan, Kapgan Kağan ve Bilge Kağan Dönemlerinde kumandan, danışman ve sözcü olarak görev yapmış olan Bilge Tonyukuk’un soyu, kimliği, adı, adının anlamı ve
unvanlarıyla ilgili olarak bugüne kadar pek çok görüş ileri sürülmüştür. İleri
sürülen görüşlerin çoğunda Bilge Tonyukuk’la ilgili olarak daha önce HIRTH,
KLYAŞTORNIY vd. bilim insanları tarafından yapılan çalışmaların da etkisiyle Bilge Tonyukuk’un Çin kaynaklarında geçen Aşide Yüan-chen’le aynı kişi
olduğu savunulmuştur.
L. BAZIN, LIU Mau-tsai, L. GUMİLYEV, LUO Xin gibi bazı bilim adamları ise HIRTH, KLYAŞTORNIY vd. bilim adamlarının aksine hayat hikâyesi
bazı yönleriyle Bilge Tonyukuk’un hayat hikâyesiyle benzerlikler gösterse de
Aşide Yüan-chen’in başka bir kişi olduğunu, Bilge Tonyukuk’la unvanlarının
(Apa ve Tarkan) karıştırıldığını ve aynı kişi olmalarının mümkün olamayacağını belirtip yaygın görüşü kesin bir şekilde reddetmişlerdir.
Bilge Tonyukuk Yazıtları’ndaki ifadeler, Bilge Tonyukuk’un yaşadığı döneme ait tarihî olaylar ve Moğolistan’da son yıllarda gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bilgiler, Bilge Tonyukuk’un soy kökü ve
kimliği ile ilgili gerçek bilgileri de açıkça ortaya koyar niteliktedir.
Bilge Tonyukuk Yazıtları’ndaki ifadelere, tarihî kaynaklara ve arkeolojik
verilerden elde edilen bilgilere dayanarak Bilge Tonyukuk’un kim olduğu hakkında şunları kaydetmek mümkündür:
II. Türk Kağanlığı Dönemi’ne damgasını vuran Bilge Tonyukuk, adı Çin
kaynaklarında geçen Aşide Yüan-chen’le aynı kişi değildir. O, bir Çinli değil;
“Bugu” / “Pu-ku” boyuna mensup Türk’tür.
Bu bildiride hem Bilge Tonyukuk ve mensup olduğu Türk boyu (“Bugu” /
“Pu-ku”) hakkında hem de Bilge Tonyukuk Yazıtları’nın şekil ve içerik özellikleri hakkında (görüntüler eşliğinde) bilgi verilecektir.
Anahtar kelimeler: II. Türk Kağanlığı, Bilge Tonyukuk, Bilge Tonyukuk
Yazıtları, “Bugu” / “Pu-ku” boyu.
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Ń (NY) SESİNE DAİR
Prof. Dr. Ceval Kaya
Türkçe, tarih boyunca farklı dönemlerde ve farklı mekânlarda birçok yazı
sistemiyle yazılmıştır. Farklı kültür çevrelerinde ve din ile de bağlantılı olan
bu yazı sistemleri, geldikleri kültürlerin ve ait oldukları evrensel dilin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Farklı yazı sistemlerinin kullanılmış olması kültürel
devamlılık için sıkıntı yaratsa da Türkçenin tarihî fonetiğini tespitte yararlı
olmaktadır. Çünkü, bir yazı sisteminin eksikliğini bir başkasıyla gidermek
mümkün olabilmektedir.
Yazıtlar devrinde sert zeminlere yazmak için yaratılmış Orhun/Köktürk/runik yazı sisteminde F işaretiyle gösterilen bir nazal ses vardır. Bu ses, yalnızca
runik harfli metinlerde görülür. Bu nazal sesin karakteri konusunda görüş birliği yoktur. Genellikle ön damak genizlisi olarak nitelendirilir. Ancak, içinde
bu ses bulunan bütün kelimeler hep kalın sıradandır. Bu işaretin birleşik bir
sesi karşılayıp karşılamadığı, yani n ve y seslerinin yan yana gelmesiyle oluşup
oluşmadığı da tartışmalıdır.
F işaretinin öteki Türk yazı sistemlerinde karşılığı yoktur. Bu işaretle yazılan kelimelerde, bu ses yerine ya n ya da y sesi görülür. Buna dayanarak, Uygur
devresinde n ağzı, y ağzı diye iki ağzın varlığı ileri sürülmüştür. Bu ń = n, ń = y
denkliğini nasıl yorumlamak gerekir? Bu, bir ayrışma mı, gelişme mi, değişme
mi, yoksa sonraki yazı sistemlerinde karşılığı olmadığı için en yakın ses ile
telafi midir? Bu ses yerine n veya y tercihinde boy etkisi var mıdır?
Bildiride, ń sesinin tarihî Türk fonetiğindeki yeri tespit edilip yukarıdaki
sorulara cevap aranacaktır.
Anahtar kelimeler: Eski Türkçe, Köktürkçe, runik yazı, fonetik, ń sesi.
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AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE
EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ
KONULARINA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ
Prof. Dr. Cüneyt Akın – Doç. Dr. Sinan Saraçlı
Türkiye’de 1990’lı yıllarda kurulmaya başlanan Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümlerinin programları, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin
programlarıyla büyük oranda örtüşmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerindeki Eski Türkçe, Orta Türkçe, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi gibi dil dersleri, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümlerinde de yer almaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Türk
dili derslerinin tamamına yakını ortak olan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümlerinde okutulan Türk dili derslerine karşı, öğrencilerin tutum
ve davranışlarının incelendiği herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışma özgün bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca, Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları Bölümlerinin ana unsuru olan Türk dili derslerine karşı tutum
ve davranışlarının ölçülmesi, bölümlerin programlarının daha doğru hazırlanmasına ve derslerin yürütülmesinin daha verimli olmasına katkı sağlayacaktır
düşüncesindeyiz. İnceleme sonucunda ortaya çıkan tabloda; Türk dili derslerine karşı olumlu görüşte olanların, bu derslere karşı motivasyonlarının yüksek
olduğu ile birlikte aynı zamanda bu derslerin basit olmadığını da düşündükleri görülmektedir. Olumsuz görüş bildiren öğrenciler, en yüksek katsayıyla,
Türk dili derslerinin gereksiz olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, yine yüksek
katsayıda bir diğer madde, Türk dili derslerinin sıkıcı olduğu görüşü olmuştur.
Bütün bunlara bakıldığında ise özellikle öğretim metotlarının sorgulanması
ve Türk dili derslerinin daha ilgi çekici bir şekilde anlatılmasının gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Burada özellikle, ders anlatımlarında yapılacak basitleştirme
ve derslerin daha anlaşılır hâle getirilmesi de olumlu yaklaşımları arttıracaktır
kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Türk dili, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, dil
bilgisi.
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TARİHSEL METİNLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ TEMELLİ
SÖZLÜKLERİNİN HAZIRLANMASI: DÎVÂNU LUGÂTİ’TTÜRK ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Çetin Pekacar – Dr. Nuray Tamir
Dillerin söz varlığını tespit etmek için en çok başvurulan eserler, sözlükler ve metin yayınlarının dizin kısımlarıdır. Türk dilinin ilk sözlükleri Karahanlı Türkçesi Dönemi’nde görülmektedir. Türklerin bilinen ilk sözlüğü olan
Dîvânu Lugâtiʼt-Türk, döneminin söz varlığına dair, atasözleri ve deyimlerle
birlikte zengin bir kaynaktır. Türkçenin tarihî dönemlerinde meydana getirilen diğer sözlükler de Türk sözlükçülüğünün önemli eserleri hâline gelmiştir.
Türkçenin tarihî dönemlerinde yazılmış eserler üzerine yapılan çalışmalarla bu
eserler Türkiye Türkçesi Dönemi’ne taşınmıştır. Ancak bu çalışmaların sözlük
veya dizin kısımlarında madde başları, kelimelerin ilgili metinde geçen biçimlerinden oluştuğu için ve araştırmacılar ya da genel kullanıcılar da metinlerde
aradıkları kavram ya da kelimelerin eski metinlerdeki karşılığını bilmedikleri için yukarıda anılan çalışmalardan yeterince faydalanamamaktadırlar. Bu
dizinlerin işlevselliğini artırmak ve kullanımını kolaylaştırmak için Türkiye
Türkçesi temelli sözlüklere ihtiyaç vardır. “İki dilli sözlük” veya “karşılıklar
kılavuzu” türünden olacak bu tür sözlüklerde Türkiye Türkçesindeki kelimeler
madde başında, ilgili metindeki karşılıkları da yanlarında yazılır. Bu şekilde
Türkiye Türkçesi temelli sözlükler hazırlandığı takdirde tarihî eserlerden faydalanmak kolaylaşacaktır. Bu tür sözlükler İngilizce gibi yaygın dünya dilleri
temel alınarak da düzenlenebilir ve böylelikle Türk sözlükçülüğüne önemli
katkılar sağlayabilir.
Bu düşünceden hareketle, bir örnek olması bakımından Dîvânu Lugâtiʼt-Türk’ün Türkiye Türkçesi temelli sözlüğünü hazırlıyoruz. Bu amaçla,
eser üzerinde son çalışmalardan olan Ercilasun ve Akkoyunlu’nun (2015) yayınını kullandık. Bildiride, hazırladığımız sözlük tanıtılacak ve sözlüğü hazırlarken izlediğimiz yol üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Sözlükçülük, tarihsel sözlükler, iki dilli sözlükler,
Türk dilinin tarihsel metinleri, Türk dili, Dîvânu Lugâtiʼt-Türk.
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KORECE KONUŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZBEK DİLİ VE
KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Prof. Dr. Dilnoza Kalanova
Şu anda Özbekçe eğitimi, Kore’de iki üniversitede yürütülmektedir. İlki,
Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Bölü
müdür; Kazakça ve Özbekçe gibi Türk dillerindeki becerilerin geliştirilmesi
yoluyla 21. yüzyılda bir güç kaynağıdır. Bunun yanı sıra Orta Asya’da siyaset,
ekonomi, toplum, tarih ve kültür gibi bölgesel çalışma programlarına da katkı
sağlar. Avrasya’da öncü olacak bölgesel uzmanlara yardımcı olmayı ve büyük
pazarlar olarak kabul edilen Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesine öncülük etmeyi hedeflemektedir. İkincisi, Busan Yabancı Araştırmalar Üniversitesi
Türk ve Orta Asya Dilleri Bölümü’dür; Türk, Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen
ve Azerbaycan dilleri, tarihi, kültürü, siyaseti, toplumu ve ekonomisi üzerine
eğitim verir. Orta Asya’da, Kore’nin 21. yüzyılda birleşmesinden sonra ortaya
çıkacak İç Asya çağını açacak uzmanlar geliştirmeyi hedeflemektedir.
Bu çalışmanın amacı, Korece konuşan öğrenciler için Özbek dili ve kültürel eğitiminin sorunlarını analiz etmek ve bunları çözmek için eğitim yöntemleri sunmaktır. Bu araştırmanın hedefine ulaşması için, üniversitede “Temel
Özbekçe” kursunu tamamlayan öğrencileri gözlemledik ve sınıfa aktif olarak
katılan 10 öğrenci ile detaylı mülakat yaptık. Detaylı mülakat içeriği nitel araştırmanın bir vaka çalışması yöntemi olarak analiz edilmesiyle oluşturulmuştur.
2020-1 döneminde Kore’deki Honam Üniversitesinde bir dönem Temel
Özbekçe dersini alan Koreli öğrencilerin zorlukları incelenmiştir. Birincisi, telaffuz sisteminden ve ana dilininkinden farklı bir hece yapısından kaynaklandığı tespit edilen telaffuz güçlüğüdür. İkincisi, esas olarak durum isimlerinin
ve iyelik zamirlerinin kullanımında bulunan dil bilgisi zorluğudur.
Bu çalışma Koreli öğrencilerin Özbekçe dâhil Türk dili ve kültürü hakkındaki anlayışlarını geliştirmek için etkilidir.
Anahtar kelimeler: Türk dilleri, Özbek dili ve kültürel eğitimi, Kore üniversiteleri, Korece konuşan öğrenciler, temel Özbek dili kursu.
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DEDE KORKUT KİTABI’NDA GEÇEN “doksan tümen”
İFADESİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Ercan Alkaya
Bulunuşunun üzerinden 200 yılı aşkın bir zaman geçen Dede Korkut Kitabı, 15-16. yüzyıllarda Anadolu-Azerbaycan coğrafyasında Eski Oğuz Türkçesiyle yazıya geçirilmiş bir eser olsa da teşekkül tarihinin derinliği ve tarihî
coğrafyasının genişliği bakımından sadece Oğuz Türklerinin değil, tüm Türklüğün en önemli destansı eserlerindendir.
Dede Korkut Kitabı üzerine şimdiye kadar yapılan çalışmalarla metnin
okunması ve anlamlandırılmasıyla ilgili pek çok nokta aydınlığa kavuşturulmuştur. Ancak yine de tartışmalı olup gerek okunuşu ve gerek anlamlandırılması noktasında farklı görüşler olan ifade ve kelimeler de yok değildir. Bu
bildiride Dede Korkut Kitabı’nın Dresden nüshasında “Kazan Bey oğlu Uruz
Beyin Tutsak Olduğu Boy”da “Toksan tümen genç oguz sohbetine deril(m)
işidi” (D.63a-12) ve “Toksan tümen genç Oġuz ardumca gelsün” (D.72b-4/5)
cümlelerinde yer alan toksan tümen ifadesi ele alınacaktır. Dede Korkut Kitabı’nın bilimsel neşrini yapan bilim adamlarının çoğunluğu doğrudan günümüz
Türkçesine yaptıkları aktarmalarda bu ifadeyi, doksan tümen/dokuz yüz bin
şeklinde (S. Özçelik, M. S. Kaçalin) aktarmış veya sözlük kısımlarında tümen
kelimesinin anlamını on bin olarak verdikleri için (M. Ergin, O. Ş. Gökyay)
dolaylı olarak bu ifadeyi dokuz yüz bin şeklinde anlamlandırmışlardır. Bunun
yanı sıra ifadeyi “çok sayıda” veya “doksan bölük” (M. Tulum, M. M. Tulum),
“doksan desde” (F. Zeynalov) şeklinde anlamlandıranlar da vardır.
Bildiride bu ifadenin anlamlandırılması ile ilgili görüşlere yer verilmiş,
doksan tümen ifadesinin metin bağlamından hareketle kesin bir sayı ifadesi
olmayıp belirsiz sayı, çokluk ifade eden bir anlama geldiği; doksan ve tümen
kelimelerinin tarihî ve çağdaş lehçelerindeki anlam ve kullanımlarından hareketle ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Dede Korkut Kitabı, toksan tümen, Eski Türkçe, Eski
Oğuz Türkçesi, çağdaş Türk lehçeleri.
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RUMENCE-TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİ
Prof. Dr. Erdoğan Boz
TÜBİTAK–2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında hazırladığımız “Rumence-Türkçe Dil İlişkileri” adlı proje önerisi,
Balkanlarda “Türkçe-diğer dil” ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışan kapsamlı
bir projedir. Bu projenin amacı, Romanya özelinde bu ülkede altı yüz yıldır yaşayan Türklerin, hâkim dil Rumence ile olan ilişkilerini, Türkçe için en uygun
yöntem olarak kabul edilen Johanson’un “kod kopyalama” modeliyle ortaya
koymaktır.
Proje ile, Romanya’da konuşulan Türkçe için eş zamanlı bir durum tespiti
yapılmış olacaktır. Daha açıkçası dil ilişkileri sonucunda Romanya’da konuşulan Türkçede meydana gelmiş değişikliklerin türleri ve boyutları bilimsel
olarak ortaya konmuş olacaktır. Söz konusu bilimsel tespitlerin, Romanya’da
konuşulan Türkçenin geleceğine dair dil politikalarının belirlenmesinde önemli katkıları olabilecektir.
Bu projenin başarılı ile tamamlanması hâlinde Türkçenin yurt edindiği
diğer ülkelerde (Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk,
Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna-Hersek) benzer çalışmalar yapılabilecektir. Bu
anlamda çalışmanın sonunda elde edilecek bilimsel tecrübe ve birikim, diğer
araştırmacılar için önemli bir kazanım olacaktır.
Proje önerisinin diğer önemli bir çıktısı da Romanya’da konuşulan Türkçenin ilk sözlü metinlerini oluşturacak olmasıdır. Şu ana kadar çok az yerleşim
yerinden metin derlenmiş olması, projenin bu konudaki önemini artırmaktadır.
Bu bildiride projenin tanıtımı adına; projenin özgün değeri, amaç ve hedefleri, yöntemi, proje yönetimi, yaygın etkisi ve kariyer geliştirme potansiyeli
hakkında genel bilgi verilecektir.
Anahtar kelimeler: Rumence, Türkçe, kod kopyalama, dil ilişkileri.
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EYLEMLERDE BAĞLAM ANLAMI (ÇEK- EYLEMİ ÖRNEĞİ)
Prof. Dr. Ertuğrul Yaman – Arş. Gör. Dr. Ceren Selvi
Anlam konusu, Türklük biliminde son zamanlarda sıklıkla çalışılan konulardan birisi olmaya başlamıştır. Dilin varlık sebebi, son tahlilde dış dünyayı
anlamlandırma ile ilintilidir. Bu konu, çoğu kez felsefe veya dil bilimi alanına
ilişkin olarak değerlendirilir. Bu bakış açısıyla konu, dil biliminde anlam bilimi (semantics) ve edim bilimi (pragmatics) alt başlıkları ile ele alınır. Anlam biliminin bazı tanımlarında bağlam dikkate alınmaz ve onun bağlamdan
bağımsız olarak salt cümlenin, kelime topluluklarının ve kelimelerin anlamı
ile ilgili olduğu belirtilir. Bu tanımlarda dil kullanıcıları, kullanım ortamları
ve amaçları dikkate alınmaz. Anlamın soyut bir biçimde zihinde oluşumu ve
nesne ile onun simgesel tasarımı arasındaki ilişki üzerinde durulur. Edim biliminde ise bağlamdaki ya da kullanımdaki anlam şeklinde yaklaşılır ve bir
bağlamda kullanılmış dilin anlamıyla uğraştığı vurgulanır.
Ullmann’a göre, sözcükler bağlam dışında var olmasaydı sözlükler de olmazdı. Buradan çıkarılacak sonuç, bağlam dışında da sözcüklerin anlamları
vardır. Wittgenstein’a göre, sözcüğün anlamı onun dil içindeki kullanımıdır.
Yani, anlamı kullanım/bağlam belirler.
Bağlam kavramı, anlamın en temel yapısını oluşturur. Bir sözcüğün kazandığı anlam tümcedeki diğer göstergelere göre belirlenir. Kazandığı anlama
etki eden diğer unsurlar; gönderici, alıcı ve alıcının göndericinin gönderdiği
mesaja verdiği tepkidir. Bağlam, anlamın yapı taşıdır. Dilsel bir ögenin; anlam
bütünlüğü içerisinde ele alınmasını, değerlendirilmesini ve anlamlandırılmasını sağlar.
Bildirimizin temel amacı, Türk dilinin anlam alanının ne denli geniş olduğunu ortaya çıkarmak üzere, anlam çalışmalarıyla ilgili olarak Türklük biliminde yeni bir yol açmaktır. Eylemlerde bağlam anlamı arayışı, son derece
geniş çalışmalar gerektiren zor ve uzun bir süreçtir. Bu bakımdan, bildirimizde
bir örneklem olarak Türkiye Türkçesi metinlerinde geçen çek- eylemi üzerinde
durulacaktır. Yazılı eserlerden örneklem usulüyle tespit edilen çek- eyleminin
bağlamda kazandığı anlamlar incelenecektir. Bu anlamlardan Türkçe Sözlük’te yer almayan anlamları tespit edilecektir. Bu yeni anlamlar, bağlam çerçevesinde değerlendirilecek ve incelenecektir. Ortaya konacak yöntem ve elde
edilecek sonuçlar, yeni çalışmalar için örneklik edebilecek nitelikte olacaktır.
Anahtar kelimeler: Dil bilimi, anlam, çok anlamlılık, bağlam, eylem.
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TÜRK DİLİ TARİHÇİLİĞİNİN KURULUŞU BAĞLAMINDA
AHMET CAFEROĞLU’NUN TÜRK DİLİNİN DOĞUŞU VE
ERKEN DÖNEM LEHÇELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE
KAYNAKLARI
Prof. Dr. Fikret Turan
Ahmet Caferoğlu’nun Türk Dili Tarihi isimli eseri bu sahada Türkiye’de
ortaya konulmuş ilk ayrıntılı bilimsel çalışmadır. Yazar, eserin başında ele aldığı Türk dilinin kaynağı, dil ailesi ve erken dönem lehçeleri gibi Türk dilinin temel konularına dair incelediği çok sayıda eserde ileri sürülen görüşlerin önemli bir kısmını fantastik ve bilim dışı olarak değerlendirir. Bununla
birlikte, Castrén ve Schott’un çalışmalarını Ural-Altay Dil Ailesi teorisinin,
Ramstedt’in görüşlerinin ise Altay Dil Ailesi teorisinin bilimsel dayanaklarını
ortaya koymaları bakımından önemli bulur ve kendi sistemini bu görüşlere
dayalı olarak kurar. Bu bildiride, Caferoğlu’nun eserinde Türk dilinin kaynağı,
dil ailesi ve lehçeleri gibi konularda ortaya koyduğu kesin kabullerle muğlak
ve tartışmalı olarak nitelendirdiği görüşleri açıklayıp yararlandığı kaynakları
nasıl değerlendirdiğini inceleyeceğiz.
Anahtar kelimeler: Ahmet Caferoğlu (1899-1975), Türk Dili Tarihi, Türk
dili tarihçiliği, Türk lehçeleri, Ural Altay dilleri, Altay dilleri teorisi.
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KIRGIZ DİLİNİN LATİN ALFABESİNE GEÇİŞİ TARİHÎ
ZORUNLULUKTUR
Prof. Dr. Gülzura Cumakunova
Bugünkü XXI. yüzyıl dünyasında iletişim dili olarak İngilizcenin, ortak
yazı olarak Latin yazısını kullanılması XX. yüzyıla nazaran çok daha aktüel
hâle gelmiştir. Bilinen tarihi boyunca farklı yazıları kullanan Türk halklarının Latin yazısına geçmeleri ve kullanacakları alfabelerin ortak yönlerinin ön
planda tutulması şu 3 nedenden dolayı çok mühimdir:
1. Türk dilinin ses yapısını en uygun şekilde yansıtabilecek bir yazıyı
tercih etmiş olurlar.
2. Küreselleşen dünyanın iletişim yazısı olarak bilinen Latin yazısına
geçerek Türkler dünya entegrasyonunda hak ettiği yeri kazanır, küreselleşen
dünyanın bilişim ve iletişim gelişmelerine anında ve kolayca dâhil olabilirler.
3. Türk halkları; önceden kullandıkları Arap, Kiril yazılarında meydana
gelen Türk dilinin özüne aykırı lüzumsuz fazlalıklardan, telaffuz ve imla zorluklarından arınmış olacaklar ve Türk yazı birliğini tesis etme olanağını elde
edecekler. Bu vesile ile aralarında çok yönlü iletişimin sağlanması, yazıların
karşılıklı okunabilmesi, imla ve terim birliği olanağı sağlanacaktır.
Bildirinin esas konusu, Özbekistan, Kazakistan gibi komşu ülkelerin kabul ettikleri Latin alfabelerini yeniden gözden geçirerek tartışmaya açmaları
nedeniyle tarafımızdan hazırlanmış ve Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’de
birçok bilimsel platformda kamuoyuna tanıtılmış olan Kırgız Latin alfabesinin
de bu süreçte yer alacağı bölgesel bir ortak alfabe zeminini oluşturma olanağının sağlandığı düşüncesini kamuoyu ile paylaşmaktır.
Anahtar kelimeler: Türk ortak Latin alfabeleri, Kırgız Kiril alfabesi, Kazak, Özbek, Kırgız Latin alfabelerinde bölgesel ortaklık.
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KÖKEN BİLGİSİ ÇALIŞMALARINDA BAŞKA DİLLERİN
ESKİ BİLGİ-YENİ BİLGİ İLİŞKİSİNE BAŞVURMA
Prof. Dr. Günay Karaağaç
Ses değişmeleri ve ses olayları, genellikle, bütün dillerde ortak olmasına
karşılık, anlam değişmelerinde, birinci-ikinci anlam, yani eski bilgi-yeni bilgi
ilişkilerinde büyük farklılıkların yaşandığını biliyoruz. Bu farklılıklara rağmen, çeşitli dillerdeki birinci anlam-ikinci anlam, yani önceki bilgi-sonraki
bilgi ilişkisinin zaman zaman çakıştığını hayretle görürüz. İnsanların, ayrı ayrı
dil ve kültürlerde yaşasalar da belki onların “insan oluşlarının gereği”, yani eskilerin “eşyanın tabiatından” diye vurguladıkları gibi, aynı şeyleri aynı şeylere
benzetmeleri, aynı şeyleri aynı şeylerle ilişkilendiriyor olmaları, sonuçta bu
insan oluşun bir gereği olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Eski bilgi-yeni bilgi, anlam değişmeleri, köken bilgisi.
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TDK “TÜRKÇENİN KÖKEN BİLGİSİ (ETİMOLOJİ)
SÖZLÜĞÜ PROJESİ” HAKKINDA
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
Türk dilinin tarihî dönemlerine ait metinlerde geçen kelimeleri içine alan
köken bilgisi sözlükleri vardır. Türkiye Türkçesi de dâhil olmak üzere bugün
yaşayan Türk yazı dillerinden de bazılarının köken bilgisi sözlükleri yapılmıştır. Bunlardan Tuncer GÜLENSOY’un eseri iki cilt hâlinde 2007 yılında,
Hasan EREN’in sözlüğünün 2. baskısı da 2020’de Türk Dil Kurumu yayınları
arasında çıkmıştır.
Mevcut köken bilgisi sözlükleri genellikle sadece bir kişinin emeğine dayanan çalışmalardır. Bu sözlüklerin bir diğer özelliği de Türkiye Türkçesindeki
bütün kelimelerin köken bilgisini açıklamıyor olmalarıdır.
Türkçe Sözlük’teki bütün kelimeleri içine alan ve geniş bir ekip ile hazırlanmasına yönelik köken bilgisi sözlüğü projesi 2011 yılında Türk Dil Kurumu
tarafından Prof. Dr. Ş. Halûk AKALIN başkanlığında hazırlanmış ve “2011
Yılı Yatırım Programı ve Eki Cetveli”nde yer almıştır. Projenin yürütme ekibi
2015 yılında Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN başkanlığında yeniden kurulmuştur. O dönemde proje için yazılım hazırlatılmıştır. Ancak o güne kadar
hiçbir madde yazılmamıştır. 2019 yılında Proje Yürütme Komisyonu, Prof. Dr.
Gürer GÜLSEVİN başkanlığında tekrar oluşturulmuş; hazırlatılan yazılımın
eksikleri tespit edilerek düzelttirilmiş ve projenin somut olarak ilk maddelerinin yazılması gerçekleştirilmiştir.
A maddesinin yazım, hakem kabulü ve yürütücü onayları tamamlanmıştır.
Son tashihler yapılmaktadır. 2021 yılı sonunda A maddesinin yayımlanması
planlanmıştır.
Bildiride bu köken bilgisi sözlüğünde uyulan ilkeler A maddesinden bazı
örneklerle açıklanacaktır.
Anahtar kelimeler: Köken bilgisi, köken bilgisi sözlüğü, Türk Dil Kurumu.

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

46

Bildiri Özetleri

HIZIR İLYAS TEONİMİNİN TATAR VE DİĞER TÜRK
LEHÇELERİNDE KULLANIMININ ONOMASTİK
İNCELEMESİ
Prof. Dr. Güzeliye Hazieva
Bu bildiride Tatar geleneklerinde bulunan Hızır İlyas teoniminin özellikleri onomastik yöntemler kullanılarak incelenecek ve diğer Türk lehçelerindeki
kullanımları karşılaştırmalı olarak tespit edilecektir. Hızır İlyas Türk tarihi bakımından oldukça yaygın ve çok önemli bir kültür ögesidir. Çalışmada, Hızır
İlyas teoniminin Türk mitolojik sisteminin anlamsal paralelliklerinin belirlenmesine ve Tatar kültürünün yerel varyantlarındaki dilsel özelliklerinin açıklanması bakımından özgün veriler sunulmaya çalışılacaktır. Tatarların yerel kültür
metinlerinde Hızır İlyas zorluk çekenlere yardım eden, görünmeyen ve gizemli
bir gezgin olarak tanımlanmıştır. Doğanın çeşitli unsurlarına hükmeden, bunun
dışında hayvanların piri, ilk atası olduğuna inanılan mitolojik kahraman isimlerini ifade eden teonimlerin büyük bir kısmı, lehçeden lehçeye ve yöreden
yöreye farklıklar gösterebilmektedir. Folklorik ve etnografik malzemelere dayanarak Tatar yerel kültüründe Hızır İlyas teoniminin adlandırılmasında farklı
yerel biçimlere rastlanmaktadır: Hıser İlyas, Hözer İlyas, Kodyrata, Kıdır Ata,
Kodırata Babay, Hızır İlyas, Kzer İlyas, Gözer İlyas. Tatar kültüründe Hızır
İlyas, doğa unsurlarının ruhu olduğu yönündeki İslam öncesi inanışla yakından
bağlantılı olup “yul iyesi” (yolu iyesi) olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel
kültür metinlerinde Hızır İlyas’ın ayırıcı özellikleri kıyafetleri ve kamçılarıdır.
Bu çalışma, iki ana temel üzerine inşa edilecektir. Birinci olarak dilin farklı
varyantlarında, çeşitli şekil ve anlamlarda yer alan Hızır İlyas adının Tatar etnokültüründeki görünüşleri ve yeri; ikinci olarak bu kültürün Çuvaş, Başkurt
ve Azerbaycan Türkçelerindeki koşutları tespit edilecektir.
Anahtar kelimeler: Onomastik, teonim, Hızır İlyas, yerel kültürel öge,
semantik-motivasyon yöntemi.
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA +CIk EKİ
Prof. Dr. Hatice Şahin
Türkçede işletme ve türetme sisteminin ekler yoluyla yürütüldüğü bilinmektedir. Bağlantı kurmaya yarayan eklerin dışında dilin söz varlığının geliştirilmesinde önemli rol oynayan; eklendiği kelimeyi yeni bir kalıba, türe dâhil
eden ekler de bulunmaktadır. Diğer taraftan Türkçede; olumsuzluk, küçültme,
zaman gibi dil bilgisel kategoriler kimi zaman kelime, kelime grupları, vurgu
yoluyla da aktarılabilir. Ayrıca, bir kategori için birden fazla ek de kullanılabilir.
Küçültme kategorisinde kabul edilen ekler; genel olarak, eklendiği isme
küçültme, sevgi, merhamet kavramları katmaya yarayan eklerdir. Bu eklerin
en eski metinlerden bu yana işlek bir biçimde kullanıldığı da görülmektedir.
Küçültme ekleri terimi kullanılsa, bu kapsamda birden çok ek ele alınsa da
bu eklerden ilk akla geleni +CIk ekidir. Bu ek, işlek ve yaygın bir ek olması
sebebiyle Türkler ve yabancılar tarafından hazırlanan tarihî ve çağdaş, sözlük
ve gramerlerde de az ya da çok yerini bulmuş bir ektir. Bazı gramerlerde ekin;
kelimenin hece sayısına, son sesine bağlı olarak değişiklik gösterdiği de belirtilerek işlevleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.
Bu bildiride Türkçenin tarihî devirlerinde, yaşayan kollarında, yerli ve
yabancı araştırmacıların hazırladığı gramerlerde ele alınan ek ve işlevlerinin,
Türkiye Türkçesi ağızlarına ait malzeme kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yazı dilinde kullanım kuralları ve fonetik yapısı bir ölçüde izah edilen ekin;
acık, fecik, facık, atlamacık, bircik, yīmşecik, ėkicik gibi farklı ağız bölgelerinden tespit edilen örnekleri ve kullanım sıklığı da göz önünde bulundurularak
ağızlardaki durumu ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Küçültme eki, Türkiye Türkçesi, Türkiye Türkçesi
ağızları.
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TÜRKÇENİN KÖKEN BİLGİSİ SÖZLÜĞÜNDE ALINTI
SÖZCÜKLERİN YAZIMINA DAİR NOTLAR
Prof. Dr. Hatice Şirin
Türkoloji literatüründe, Türkçedeki alıntı sözcüklerle ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur. Bunlar arasında S. Stachowski, M. Stachowski, G. Meyer,
R. Kahane-A. Tietze, A. Tietze, R. Dankoff, H. Eren gibi Türkologların ünlü
eserleri ilk olarak akla gelenlerdir. Mezkûr bilim insanlarının çalışmalarında,
köken bilgisi açıklamaları, bazen çok detaylı bazen de pragmatik amaçlara
bağlı olarak kısa ve net olarak verilir. Alıntı sözcüklerin köken bilgisi sözlüklerindeki yazılış ilkelerinin belirlenmesi ve sınırlandırılması ise, Türkolojinin
önemli problemlerinden biri olarak durmaktadır. Bu bildiride Türkçedeki alıntı
sözcüklerin etimolojilerinin yazılışı ve maddelerin köken açıklamalarında çizilmesi gereken sınırlar tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Köken bilgisi sözlükleri, alıntı sözcükler, köken.
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SUMER VƏ TÜRK DİLLƏRİNİN QOHUMLUĞU HAQQINDA
Prof. Dr. İslam Sadıq
Sümеr və türk dillərinin qohumluğu haqqında çox yazılıb, onların bir çox
oxşar xüsusiyyətlə-rinə toxunulub. Əksər hallarda istənilən iki dilin qohumluğunun sübutu üçün müəyyən şərtlər irəli sürülür. Onlardan üçü çox əsasdır: hər
iki dildə qohumluq, say və bədən üzvlərinin adlarını bildirən eyni terminlərin
olması. Şumеr və türk dillərinin qohumluğunun sübutu üçün də eyni şərtlər
ortaya atılır və hələlik bu cür maddi sübutların tapılmadığı vurğulanır. Burada
qərəzli yanaşmalar da yox deyildir. Bir çox alimlər Şumerdən əvvəl iki dilin
olduğunu söyləyir və bundan başqa heç bir söz deyə bilmirlər. Ona görə də
söylənmiş fikirlərin hamısı havadan asılı qalır. Halbuki inandırıcı və tutarlı
fikirlər söyləmək üçün yazılı mətnlərdə istənilən qədər dəyərli bilgilər var.
Həqiqəti üzə çıxarmaq və söyləmək üçün, hər şeydən öncə, qərəzli, heç bir
elmi əsası olmayan siyasi konsepsiyalardan uzaqlaşmaq lazımdır.
Bu məqalədə hər iki dilin matеriallarına komplеks yanaşılıb, bu günə qədər
irəli sürülmüş şərtlərə cavab vеrən kifayət qədər oxşarlıq faktları üzə çıxarılıb.
Bunlardan ən başlıcaları hər iki dildə qohumluq, say və bədən üzvlərinin adlarını bildirən eyni terminlərin, 10-dan çox eyni omo-nimin, 20-dən çox eyni və
ya oxşar kök feillərin, həmçinin 1000-ə yaxın eyni yaxud oxşar sözün tapılmasıdır. Bunlar digər arqumentlərlə birlikdə Şumer və türk dillərinin qohumluğunu, onların eyni dil olduğunu təsdiqləyir.
Anahtar kelimeler: Sümer, Türk, dil, qohumluq, say, bədən üzvləri, termin, omonim.

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

50

Bildiri Özetleri

UYGUR YAZILI ESKİ TÜRK VESİKALARINDA METİN
ÖGELERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ USULLER
Prof. Dr. Kasımcan Sadıkov
Türkçe vesikalar arasında Eski Uygur Dönemi’nde düzenlenenler ayrı öneme sahiptir. Bunlar, bilinen ilk Türkçe vesikalardan olmasına rağmen düzen
yönünden ve hukuki bakımdan mükemmellikleriyle dikkat çeker. Çalışmada
Eski Uygur Türkçesiyle yazılan vesikalarda metin düzeni, metinde yer alan
ögelerinin karşılaştırmalarına yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Eski Uygurca, vesika, öge, alışveriş, kiralama.
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SÖZLÜKSEL ÇATI-SÖZ DİZİMSEL ÇATI AYRIMI
Prof. Dr. Kerime Üstünova
Dil bilgisi kitaplarında, yalnız eklerle gerçekleştirilen çatı konusuna yer verilmesinin, sözlüksel ve söz dizimsel çatıların âdeta yok sayılmasının, Türkçenin biçim birimsel çatı için çok elverişli oluşundan kaynaklandığı söylenebilir.
Dille ilgili çalışmalarda yalnız biçim birimsel çatının incelenmesi; konunun
yanlış, eksik değerlendirilmesine neden olur. Bütün bunlar; eklerin işlevlerini
tanımlamada, eylemlerin niteliklerini bulmada, bunlara bağlı olarak dilin yapısal özelliklerine yönelik kural belirlemede sorunlar yaşanmasına yol açar.
Çatı konusundaki farklı yaklaşımlar, doğal olarak söz dizimsel ve sözlüksel
çatı yöntemlerinde de kendini gösterir. Sözlüksel ve söz dizimsel çatının ortak
özellikleri, özne-yüklem arasındaki ilişki değişikliğini göstermek için eylemde
çatı ekleri olarak tanımlanan {-DIr}, {-t}, {-Ar}, {-Ir}, {-r}, {-n}, {-l}, {-ş}
eklerinin kullanılmamasıdır. Yüklemin niteliklerine bağlı olarak gerçekleşen
öge ekleme, öge çıkarma, öge değiştirme, öge silme adı verilen dil olayları da
söz konusu eylemlerin kurdukları cümlelerde görülmez. Çatı eklerinin yaptıkları, en küçük dil birimi sözcük ya da cümle olmak koşuluyla söz diziminde
yer alan işaretleyicilerle bağlamda gerçekleşir. Yüklemde biçim birimsel bir
değişiklik olmadan, cümlede öge ekleme, öge silme, öge değiştirme olayları
gerçekleşmeden yükleme ettirgenlik, edilgenlik, işteşlik ve dönüşlülük kavramları yüklenir. Sözlüksel çatı; kendi, birbiri, birlikte, neden ol-, sağla-, yol
aç- vb. cümleye kendi kendine yapma / karşılıklı yapma / yaptırma / yaptırılma
özellikleri katan sözcüklerle sağlanırken söz dizimsel çatıda bu anlamlar, en
küçüğü cümle olmak üzere söz diziminde verilir.
Anahtar kelimeler: Çatı, eylem, biçim birimsel çatı, sözlüksel çatı, söz
dizimsel çatı.
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ORTA ÇAĞ GÜRCÜ EDEBÎ ESERLERİNDE SAPTANAN BAZI
TÜRKÇE ALINTILAR HAKKINDA
Prof. Dr. Ketevan Lortkipanidze
Asırlar boyunca Gürcistan’ın Türk dünyasıyla çok sıkı ilişkileri vardı.
Gürcü tarihî kaynaklarında sık sık Hun, Hazar, Kıpçak, Selçuk, Osmanlılar
gibi isimler ile tanınan Türk imparatorluk, devlet ve hanlıkları ile Gürcülerin temaslarından bahsedilmektedir. Türk dünyasının Gürcü yaşam tarzlarına
etkileri yaşamın her alanlarında hissedilirdi, özellikle konuşma dili ve edebî
dilde, çünkü bilindiği gibi diller yalıtılmış (izole) olarak gelişemezler. Bence
ve meslektaşlarım tarafından incelenen Orta Çağ’ın Gürcü edebî yapıtlarında
saptanan alıntı kelimeler bu durumu açıkça tasdik eder. Ünlü Gürcü tarihçi V.
Gabaşvili kendi dikkate değer “Gürcistan ve Türk Dünyası XI–XIII. Yüzyıllarda” başlıklı makalesinde bu çağda Türkçeden Gürcüceye sadece idari ve
askerî terimler geçmektedir, hiç kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili bir sözcük yoktur, der. Ama bize göre Gürcüler ve Türkler arasındaki mücadeleler
ve savaşların yanı sıra kültürel ilişkiler de çok dikkate değer izler bırakmıştı.
İncelediğimiz metinler bunun kesin bir delildir. XII. yüzyılın Dünyaca meşhur
Gürcü şairi olan Şota Rustaveli’nin “Kaplan Postlu Şövalye”sinde bile birçok
Türkçe kökenli kelimeye rastlamaktayız. Örneğin: alp, al, ışık, bağa, çamça,
kılavuz, dam vb. Yanı sıra isimlerle beraber türetilmiş sıfatlara da rastlanır: “sibiçe”, “si-alp-e” XII. yüzyılın Gürcücesinde “kahramanlık” demekti. “Si-” ve
“-e” ise isimlerden sıfat türeten eklerdir. XI–XIII. asırların diğer edebî yapıtlarında Fahreddin el–Gurğani’nin Vis ü Ramin’i (1150 yılına doğru “Visramiani” adıyla Gürcüceye yapılan çevirisinin) “Amirandarecaniani”, “Tamariani”
birkaç kültürel ve ekonomik anlam içeren kelimelere de rastladık. Toplamda
27 kelime ve 15 bileşik söz. Bildirimizde bilim topluluğuna incelediğimiz en
ilginç üç örneği sunacağız.
Anahtar kelimeler: Türkçe alıntılar, Kaplan Postlu Şövalye, Amirandarecaniani, Tamariani.
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ GRUPLARININ SINIRLARI
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER-2
Prof. Dr. Leylâ Karahan
Türkiye Türkçesi ağızlarını sınıflandırma çalışmalarının geçmişi hayli eskidir. Yeterli ağız malzemesinin olmadığı dönemlerde yapılan bu sınıflandırmalar, bütün eksikliklere rağmen tarihî bakımdan önem taşıyan çalışmalardır.
Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili son sınıflandırma, 1996 yılında tarafımızdan
eserin yazıldığı tarihe kadar olan malzeme esas alınarak yapılmıştır. “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması” adlı bu çalışmada Türkiye Türkçesi ağızları
Batı, Doğu ve Kuzeydoğu Grubu olmak üzere üç ana ağız grubuna ayrılmıştır.
Bu ana gruplar içinde toplam on altı alt grup ve her alt grup içinde de ikinci
derecede alt gruplar bulunmaktadır. Sınıflandırmada ağızların ses, şekil ve söz
dizimi özelliklerine dayalı çeşitli ölçütler kullanılmıştır. Sınıflandırmanın yapıldığı 1996 yılında Trakya bölgesi ağızları hakkında yeterli çalışma olmadığı
için, bu coğrafya incelemeye dâhil edilmemiştir. Diğer ağızların sınıflandırılmasında, yayımlanmış kitap ve makaleler, yayımlanmamış tezler ve ses kayıtları kullanılmıştır.
1996 yılından bugüne kadar geçen 25 yıl zarfında ağız araştırmaları alanında çok sayıda derleme, derleme-inceleme niteliğinde çalışmalar yapıldı.
Üniversitelerin çoğalmasının bunda etkili olduğu muhakkaktır. Çünkü yapılan
çalışmaların önemli bir kısmı lisansüstü tezleridir. Yeni çalışma, yeni bilgi demektir, eksikliklerin tamamlanması demektir. 1996 yılında tarafımızdan yapılan sınıflandırma, dönemin şartlarına rağmen isabetli bir sınıflandırma olsa
da yeni bilgilerin ışığında ana ağız gruplarının sınırlarında bazı düzeltmeler
yapılması ihtiyacı doğmuştur. Henüz yayımlanmamış bir başka makalemizde Doğu ve Batı Grubu sınırları üzerinde durmuştuk. Bu bildiride de yine iki
ağız bölgesinin sınırlarında bulunan bir başka ağız ele alınacak, bu ağız yeni
malzemelerin ışığında tekrar gözden geçirilerek varsa sınırlardaki değişmeler,
kaymalar belirlenecektir. Bu tür çalışmalarla Türkiye Türkçesi ağız gruplarının
sınırları daha belirgin hâle gelecektir.
Anahtar kelimeler: Türkiye Türkçesi ağızları, ağız grupları, sınırlandırma.
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ARNAVUT ARAŞTIRMACILARIN ARNAVUTÇADAKİ
TÜRKİZMALARA YÖNELİK HAZIRLADIKLARI
SÖZLÜKLER VE DİL ARAŞTIRMALARI
Prof. Dr. Lindita Xhanari (Latifi)
Türkçe, Balkan dillerinin sözlüklerinin zenginleşmesinde beş yüzyıl boyunca en önemli kaynaklarından birisi olmuştur. Türkçe, bu ülkelerde sadece
günlük konuşmalardaki kullanımıyla yetinmeyerek bu ülkelerin resmî evraklarının dili, edebiyat dili, eğitim ve din eğitimi dili oldu. Osmanlı Türklerinin bu
bölgeden ayrılmaları yüzyılı bulmasına rağmen, bu sözcükler Balkan insanının
doğumundan ölümüne kadar eşlik ediyorlar. Bu dillerin ayrılmaz bir parçası
olmuşlardır, özellikle yansıttıkları biçem bilimsel nüanslarıyla.
Arnavutça, Türkçden en çok etkilenen Balkan dillerinden biridir. Çalışmamızda Türkçe sözcüklerinin Arnavutçaya giriş kronolojisi, dağılımı, semantik
gelişmeleri ve Arnavutçadaki değerini anlatan Arnavut araştırmacılarının bugüne kadar hazırladıkları sözlükler ve bilimsel çalışmalar hakkında detaylı bir
tablo sunmuş olacağız. Diğer yandan, özellikle Arnavutçadaki Türkizmaları
inceleme sorunlarına, karşıt görüşlere ve onlar için kullanılan dil terminolojisine değineceğiz.
Çalışmamızda, Arnavutçadaki Türkçe kelimeler hakkında hazırlanan bütün
diğer bilimsel çalışmalar (makale, bildiri) hakkında ilk defa doğru istatistikler
sunarak göstermiş oldukları sorunlara özellikle değinmiş olacağız.
Bu sunumda Arnavut filologlarının şimdiye kadar yapılmış araştırmalarıyla sınırlı kalmayıp Arnavutçadaki Türkçeden gelen sözcüklerin bugünkü statüsünü en son yaptığımız araştırmalarımızı da bildiriye dâhil edeceğiz.
Çalışmamızın sonunda, incelemiş olduğumuz sözlükler ve araştırmalara
dayanarak şimdiye kadar yapılan çalışmalarının kalitesi hakkında sonuçlar
çıkarmış ve yeterli incelenmemiş veya sessizliğe sürüklenen konularda ışık
tutacak sonraki çalışmaların gerekliliğini vurgulamış olacağız.
Anahtar kelimeler: Sözlük, çalışma, Türkizma, yazar, Arnavutça.
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“ÖZBEK-TÜRK DİLLERİ ÇAĞRIŞIMSAL SÖZLÜĞÜˮNÜ
YARATMANIN İLMÎ-PRATİK ÖNEMİ
Prof. Dr. Lutfullayeva Durdona Esonovna
Özbekistan ve Türkiye devletleri arasındaki dostane ilişkiler bilimin gelişmesine de yol açıyor. Özbek ve Türk dillerinin ilmî yönden araştırılması,
bu dillerde sözlüklerin yaratılması Özbek ve Türk dil biliminin gelişmesine
hizmet edecektir.
Çağrışımsal sözlüklerin diğer sözlüklerden amaçlarına, yapısına, geniş
kapsama alanına, dilsel verileri, çeşitli alanlara ait bilgileri biriktirmesine göre
farklılık gösterdiği bilinmektedir. Çağrışımsal sözlükler dilin belli bir dönemdeki söz varlığı hakkında bilgi edinme imkânını verir. Bu tür sözlükler dili tasvir edici sade süs detayı değil, belli bir dilde konuşan insanların dünya hakkındaki bilgileri, ruhi tasarımı, olaylara yaklaşımını sergileyen kaynaklar sayılır.
Dünya dil biliminde birçok diller, özellikle, Kırgızca-Rusça, Letonca-Rusça, Rusça-Beyaz Rusçanın çağrışımsal sözlükleri yayımlanmıştır. Fakat şimdiye kadar Özbek ve Türk dillerinin çağrışımsal sözlükleri mevcut değildir.
“Özbek-Türk Dillerinin Çağrışımsal Sözlüğüˮnü hazırlama Özbek-Türk
sözcük biliminin ertelenmemesi gereken görevlerindendir. Böyle bir sözlük,
dil sahiplerinin psikolojik hayal gücüne dayanarak yaratılır. Sözlük bu iki dilin söz varlığı, dil birimlerinin anlamsal, çağrışımsal bağlantısı, kültürellik,
sosyallik açısından bilimsel önem arz eder. Bu bağlamda, sözlük, sözcüksel,
kültür dil bilimsel, sosyolinguistik çalışmalar için önemli bir kaynak olarak
hizmet eder. Sözlük, Özbek ve Türk halklarının dünya görüşü, ruh dünyası, ilgi
alanları, kültürü, mesleki deneyimleri ve hatta sorunları hakkında bilgi sağlama açısından geniş kitleler için önemli bir bilgi ve veri tabanı olarak hizmet
edecektir.
Anahtar kelimeler: Özbek dili, Türk dili, çağrışımsal sözlük.
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TONYUKUK’UN DİLSEL KİMLİĞİ
Prof. Dr. Magripa Yeskeyeva
Belli bir tarihî dönemin toplumsal yaşamında oluşan pozisyonlar ile değerler sistemini niteleyen yazılı eserlerin dilini dünya görüşü bakımından incelemenin önemli kavramlarından biri dilsel kimliktir. O yüzden “Tonyukuk”
yazı abidesi metninin içeriğiyle Tonyukuk’un dilsel kimliğinin anlamını ele almak önemli meselelerden biri sayılır. Bu çalışmanın amacı Tonyukuk’un dilsel
kimliğinin yapısı ile önemini açıklamaktır. Tartışma bölümünde şunlar ele alınacaktır: Bilinç ile dünya görüşünün çekirdeği sayılan “dilsel kimlik” kavramı;
felsefi, psikolojik kategori sayılan “kimlik” kavramının anlam niteliklerinde
yer alır. Bununla birlikte kendine has özellikleriyle de farklılık gösterir. Türk
halkının bütünlüğü ile iş birliği için gayret gösteren Kutlug Kağan’a, Bilge
Kağan’a danışman olan, Çin İmparatorluğu’nda eğitim alan Tonyukuk, Eski
Türkçeyi kullanan sıradan biri değil kendi sözünü, vasiyetini, nutkunu dinleyiciye iletebilen, böylece halkına hizmet eden kişidir. Tonyukuk ismi onun
kimlik niteliğini açıklayan göstergelerden biri olabilir. Morfem ve öge bakımından inceleyerek antroponimi yapısından tun/ton “ilk”+uq (uq) “anlatıcı/
öğretmen” ögelerini açıklayabiliriz. Bu Türk dillerinin fonolojik sisteminde
oluşan sessel kurallara da denklik teorisinin pozisyonlarına da aykırı olmaz
ve ismin genel içeriğinden Tonyukuk’un özel nitelikleri ve halkı için yaptıklarından dolayı sonradan verilen saygıdeğer bir isim olduğu anlaşılır. Tonyukuk
Yazıtı’nın içeriği Tonyukuk’un Türklük varlığını derinden anlayan, Türklük
dünya görüşü ve psikolojisini, kültürel değerler sistemini, dilsel bilincini yeterince benimseyen ve onu gelecek nesle dil aracıyla iletebilecek dilsel kimlik
olduğunu açıkça gösterir. Bilge Tonyukuk kimliği aracıyla Türk medeniyetine
propoganda yapmak için projeler sunulması öngörülür.
Anahtar kelimeler: Türk dilleri, Türk medeniyeti, Eski Türk yazı abideleri, Tonyukuk abidesi, dilsel kimlik.

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

57

Bildiri Özetleri

KIRGIZİSTAN’DA DİL TERCİHİYLE İLGİLİ EĞİLİMLER
Prof. Dr. Mehmet Aydın
Bu bildirinin konusu Kırgızistan’da hâkim olan dil tercihi eğilimleridir. Bu
çalışmanın malzemesi Kırgızistan’da 2018-2020 yılları arasında yürüttüğümüz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından desteklenen “Kırgızistan’da Dil Planlaması Çalışmaları ve Dil Politikaları” çerçevesinde yapılan
anketlerin yorumlarıyla bu ülkede yapılan alan araştırmalarına dayanmaktadır.
Kırgızistan anayasal olarak iki dilli bir ülkedir. Bu ülkede devlet dili Kırgızca,
resmî dil Rusçadır. Ayrıca Kırgızistan anayasası Kırgızistan’da yaşayan öbür
halkların dillerini sürdürmelerini ve geliştirmelerini teminat altına almıştır.
Bu bildirinin temel sorusu şudur: Kırgızistan’ın farklı sosyal işlev alanlarında
hangi diller, niçin öbür dillerden daha çok tercih edilmektedir? Bu sorunun
cevabına ulaşmak için üç dilde 35 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Bu
anket sorularının içinde konuşurların dille ilgili tutumları ve dil tercihleriyle
ilgili sorular da vardır. Bu anketlerin dışında yedi bölgeden beşine gidilerek
çeşitli kurumların temsilcileriyle yapılandırılmamış mülakatlar yapılmış ve
belgeler toplanmıştır. Bu bildirinin temel sorusu bu çerçevede cevaplanmaya
çalışılmıştır. İnsan, dili farklı sosyal işlevlerle farklı alanlarda kullanır. Bazen
aynı insan farklı işlevler için birden çok da dili bir araç olarak kullanabilir.
Dil bilimciler diller arasında bir hiyerarşi bulunmadığını söylese de gerçekte
diller arasında bir hiyerarşi oluşmuştur. Kırgızistan’da konuşulan diller arasında Sovyetler Birliği Dönemi’nde bir hiyerarşinin oluşturulduğunu söylemek
mümkündür. Dil tercihlerinde bu hiyerarşi bugün de hâkimdir.
Anahtar kelimeler: Kırgızistan, dil tercihi, dil sürdürümü, iki dillilik, çok
dillilik.
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TÜRK DİL BİLGİSİ KURALLARININ KORUNMASI
Prof. Dr. Mehmet Metin Karaörs
Bir dilin varlığını koruyup özelliklerini devam ettiren o dilin dil bilgisi
kurallarıdır. Türk dilinin dil bilgisi kuralları Türk milleti ile birlikte var olmuş,
gelişmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Türk dil bilgisi kuralları Türk milletinin özelliklerini gösteren, Türkler arasında oluşmuş gizli antlaşmalar sistemi
ile ortaya çıkmış kurallardır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlayan Yeni Lisan Hareketi’nin
ilkelerinden biri “dilimizdeki yabancı kaynaklı terkipleri (Arapçaya Farsçaya göre yapılmış terkipler) atmak” olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
devrinde terkipsiz Türkçe oluştuğu hâlde, günümüzde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’i (Mübarek Cami Büyük Ayasofya), Şehr-i Şifa Sandıklı (Şifa Şehri
Sandıklı), Zevk-i Türk (Türk kahvesi, kahve markası) gibi Türkçe isim tamlaması yapımına uymayan anlatımlar artmaya başlamıştır.
İyelik sisteminin yıpranması Türk insanındaki mülkiyet, sahiplik kavramının yıpranması demektir.
Türk dil bilgisinin en önemli sistemlerinden olan iyelik sistemine aykırı kullanışlar, iyelik eklerini kullanmama (Beşiktaş meydan, Beşiktaş Meydanı gibi);
belirtisiz isim tamlamalarında iyelik eki atılınca ortaya çıkan yapının ne olduğunun bilinmediği anlatımlar (İstanbul Kanal, İstanbul Kanalı gibi); iyelik eki
atıldıktan sonra tamlananla tamlayanın yeri değiştirilerek kullanılan anlatımlar
(Kanal İstanbul gibi); Türkçede nesnelerin iç veya dış vasıflarını bildirmeyen
özel isimlerin sıfat hâline sokulduğu anlatımlar (Ziraat Katılım, Halk Yatırım, İslam Düşünce Merkez Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, doğruları: Ziraat Katılımı, Halk Yatırımı, İslam Düşüncesi Merkezi Müdürlüğü, 15 Temmuz
Şehitleri Köprüsü gibi) Türk dil bilgisi kurallarının yıpratıldığı anlatımlardır.
İyelik eki atılarak kullanılan söylemlerle ilgili olarak İstanbul Zeytinburnu ilçesi ve Esenler Mahallesi’ndeki ve İstanbul Bayrampaşa ilçesindeki bütün bina,
semt, dükkân, sokak ve yer adlarının tespit edilerek (yaklaşık 5500 adet) tenkidi
ve doğru şekillerinin nasıl olması gerektiği, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde iki mezuniyet tezi
olarak incelenmiştir. Bildiride bu çalışmalardan da örnekler verilecektir.
Anahtar kelimeler: Belirtisiz isim tamlaması, sıfat tamlaması, terkip, iyelik eki, yabancı kelime.
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TÜRKMEN TÜRKÇESİNİN ALTIBÖLEK (AFGANİSTAN)
AĞZININ FİİL MORFOLOJİSİNDE GÖRÜLEN KİMİ
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Mevlüt Gültekin
Türk dilinin Güneybatı (Oğuz) grubunun bir üyesi olan ve esas konuşur kitlesi Türkmenistan Cumhuriyeti’nde olan Türkmen Türkçesi, Türkmenistan dışında Özbekistan, Karakalpakistan, Kazakistan ve Tacikistan ile Rusya Federasyonu’nun Stavropol bölgesinde de konuşulmaktadır (bk. Tekin – Ölmez 2015:
164-165). Ayrıca İran ve Afganistan’da da önemli sayıda Türkmence konuşan
topluluklar vardır (Clark 1998: 1). Türkmenistan’da konuşulan Türkmen Türkçesinin ağızları üzerine çok sayıda araştırma yapıldığı hâlde, Türkmencenin Afganistan ve İran’da konuşulan ağızları (varyeteleri) üzerine yeterli araştırmanın
yapıldığından bahsedilemez (bk. Rasekh 2016: 7-9). Bu çalışmada Afganistan’ın
kuzeybatısında bulunan Altıbölek beldesinde yaklaşık 6.000 kişi tarafından konuşulan Türkmen ağzının fiil morfolojindeki kimi özellikleri ele alınacaktır.
Çalışmaya esas olan malzeme Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenci
olan Emir Naziri’den (28 yaşında) yapılan derleme ve soruşturmalarla Altıbölek’te yapılan bazı ses kayıtlarına dayanmaktadır. Altıbölek ağzını konuşanlar,
Türkmenlerin Ersarı koluna dâhildir. Ana konuşur kitlesinin bulunduğu Türkmenistan’la ekonomik, siyasi, kültürel vb. ilişkilerdeki uzun süren kopuklukla yazı
dilinin yansızlaştırıcı etkisinin olmaması ve çevrede konuşulan Farsçayla diğer
bir Türk lehçesi olan Özbek Türkçesinin de belli oranda tesiri sonucunda Altıbölek ağzının fonoloji ve morfolojisiyle söz varlığında doğal olarak bazı farklılıklar
ortaya çıkmıştır. Araştırmanın konusu, Altıbölek ağzının fiil morfolojisiyle ilgili
ölçünlü Türkmenceden ayrılan kimi özellikleri olacaktır.
Bilindiği gibi ölçünlü Türkmen Türkçesinde -cAk ekiyle kurulan belirli gelecek zaman kipinin çekiminde kişi ekleri kullanılmamakta ve özne, çekimde
fiilden önce getirilen kişi zamirleriyle gösterilmektedir: men, sen, ol, biz, siz,
olar bakcak (Kara 2001: 49) gibi. Çalışmamıza konu olan Altıbölek ağzında ise
bu kipin teklik ve çokluk 2. kişi çekimlerinde gelceksiñ, gelceksiñiz biçiminde kişi zamiri kökenli şahıs eklerinin kullanımı dikkat çekmektedir. Ölçünlü
Türkmencede şimdiki zaman çekimi -yar/-yer ekleriyle yapılırken (Kara 2001:
47), Altıbölek ağzında çekim -yor ekiyle yapılmaktadır: gelyorun, gelyorsuñ
vb. Ayrıca teklik ve çokluk 2. kişi emir çekimleri de ölçünlü Türkmencede
görülmeyen bazı ilginç yapılar sergilemektedir. Mesela gelagay “gel, gelsene”
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( < gele goy), görüñler “görünüz” ve olumsuz görmä:ñler “görmeyiniz’ biçimleri de üzerinde durulmaya değer yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: Afganistan Türkmencesi, şekil bilgisi, fiil morfolojisi,
Türk dili, ağız bilgisi.
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ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜLERİNDE ÖTEKİ VE
BERİKİNİN GÖRÜNTÜLENDİĞİ BİR VARLIK ALANI
OLARAK DİL
Prof. Dr. Mitat Durmuş
Türk öykücülüğünün kurucu isimlerinden olan Ömer Seyfettin, kimlikler
yüzyılı olarak tanımlayacağımız bir zaman diliminde yaşamdan deneyimlediklerini anlatılarının merkezine estetik ölçüler içinde taşımış, edebî metinler
aracılığı ile okur kitlenin duygu ve duyarlılık alanlarını genişletmiş bir isimdir.
“Hasta Adam” konumuna düş(ürül)müş bir Cihan Devleti olan Osmanlının 19
ve 20. yüzyıldaki kaotik çıkmazını bilinç yitiminin bir sonucu olarak gören
yazar, anlatılarını bilinç sağaltım aracı olarak kullanmak ister. Onun anlatılarında başat unsur gibi görülen “öteki”, devrin sosyal ve siyasal atmosferinde
de başat bir unsurdur. Ömer Seyfettin’in eser verdiği yıllara gelinceye değin
iç ve dış “öteki”nin yapıp ettikleri Cihan Devleti sıfatının Hasta Adam sıfatı
ile yer değiştirmesine aracı olmuştur. Hem iç hem de dış “öteki”sini kaybeden
devlet aklının ve aydın sınıf ile okur kitlenin varlığı, yazarın anlatılarına yön
veren temel itki olur.
Ömer Seyfettin’in öykülerinde yoğun bir şekilde ve farklı başlıklar altında
değerlendirilebilecek olan “öteki”lerin tümünün tek bir ortak noktası vardır o
da “yaratılan öteki” değil, “görünürleştirilmek istenen öteki”dir. 19 ve 20. yüzyıldaki kaotik durumun arkasında ötekisini kaybetmiş Türk ulusunun bilinç
parçalanmışlığının önemli etkisi vardır. Burada, “ötekisini kaybetme” kavramı
ile verilmek istenen temel fikir, Türk ulusunun “gerçeklik algısını yitirmiş”
olmasıdır. Ömer Seyfettin; öykülerinde olmayan bir öteki, yabancı, düşman,
yok kişi yaratmaktan daha çok, gerçeklik algısı çeşitli enstrümanlarla bozulmuş olan Türk ulusunu gerçekle buluşturma çabası içine girdiğinden ötekiler,
öykülerde yoğunluk kazanmış olur. Devrin sosyal ve siyasi havasına bakıldığında da ötekinin bahse konu yüzyıllardaki yoğunluğu tarihî bir gerçeklik
olarak dikkati çeker.
Çalışmamızda Ömer Seyfettin’in öykülerinde “öteki ve beriki”yi belirleyen temel unsurlardan birisi olan dilin nasıl bir içerik ve işlevsellikle kullanıldığı çözümlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ömer Seyfettin, öteki-beriki, Yeni Lisan, bilinç yitimi
ve kazanımı, kendilik.
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ÖZBEK EDEBÎ METİNLERİNDE TARİHÎ ŞAHIS ADLARI
Prof. Dr. Mukhabbat Kurbanova Matyakubovna
Dünya dil biliminde şekillenen yeni alanlar için ortak olan cihet, konuşma
faaliyetinde kişi ögesinin/etmeninin tek taraflı bir yere ulaşması, yani konuşmayı
oluşturan ve onu idrak edenin araştırma nesnesinin merkezine dönmesidir. Bu
tür yaklaşım, bilimde insan merkezli paradigma olarak kabul edildi ve yeni problemleri ortaya çıkardı. Özellikle, iletişim/konuşma birliği olan metne karşı bu
şekilde yaklaşım çağdaş dil biliminin önde gelen eğilimlerinden birine dönüştü.
Dil biliminde bu yaklaşımın şekillenişi ile ilgili bir dizi kavramlar ortaya çıktı.
Metnin dil-kültür açısından araştırılmasında yaygın olarak kullanılan teamül birlikler bu tür kavramlardan biridir. Teamül/örnek birlikler denildiğinde muayyen
dilde konuşanlar için tanıdık olan ve onların dil hafızasında korunan, konuşma
faaliyetinde sık sık başvurulan tarihî şahıs adları, istikrarlı ifadeler, cümleler, metinler anlaşılır ve onların teamül/örnek adları, muayyen halk kültürü ve zekâsı
hakkında bir fikir ortaya koyan imalı adlar gibi türleri ayıklanır.
Bu bildiride Özbek edebî metinlerinde rastlanan tarihî şahıs adları ve onların edebî-estetik görevlerini açıklığa kavuşturmayı hedefledik. Özbek edebiyatında Mukanna, Emir Timur, Celâleddîn Mengüberdi, Ali Şîr Nevâî, Nâdire,
Abdullah Kâdirî, Osman Nasır gibi tarihî şahıslara sıkça rastlanır. Bu şahısların adlarının zikredilmesiyle metinde onlarla ilgili tarihî yahut kültürel olaylara
işaret edilir. Mesela, “Celâleddîn’in atı olup sıçrayarak geçtin Amuderya’dan/
Ceyhun’dan” (Erkin Vâhidov, “Özbegim” adlı kasidesinden). Metinde belirtilen kelimeler kendi anlamlarında düşünüldüğünde Özbekistan’daki en büyük
nehir olan Amuderya’yı at üstünde sıçrayıp geçmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu, ancak bir mübalağa tasavvuru meydana getirir. Fakat burada Harezm
şahının oğlu Celâleddîn ve onun vatan savunması için gösterdiği kahramanlığı
hakkındaki tarihî gerçekliğe işaret edilir. Bu örnekteki Celâleddîn’in tarihî adı
müellifin pragmatik amacıyla bağlı olarak Özbek halkının geçmiş ve şanlı tarihini gösterir. Metni bu şekilde anlamak için okurun, yukarıda belirtilen tarihî
bilgilerden haberdar olması gerek. Bu sebeple bu tür tabirleri saf lengüistik
açıdan araştırmak yeterli olmayıp tabirlerin kastettiği sosyal-tarihî gerçeklerden haberdar olmak lazım. Bu tür adların örnek ibareler olarak araştırmada
dünyanın lisani manzarası, lisani şuur, kültür kodları, kültürel dil kavram gibi
anlamları/fikirleri bir bütün olarak almak lazımdır. Çünkü onomastik (isimlerle ilgilenen) tabirler bir milletin kültürünün ve tarihinin ayrılmaz bir parçası
olup bunları edebî metinde kullanmak güçlü tesir meydana getirir.
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Bu konunun araştırılmasında tavsif/nitelendirme, mukayese ve sentez metotlarından faydalanıldı.
Anahtar kelimeler: Özbek edebî metni, tarihî şahıs adları, örnek ibareler,
dünyanın lisani manzarası, metnin anlaşılması.
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KIŞ KELİMESİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Mustafa Uğurlu
Türkçenin “temel” kelime hazinesine ait kelimelerin köken bilgisi, Türklük
bilimi için çok önemlidir. Mesela “Türklerin ana vatanı” sorunu, Türkçenin
coğrafya, mevsimler, hayvanlar, yiyecekler gibi kavram alanlarındaki temel
kelime hazinesinin kökeni ve “oluşturma yönü” aydınlatılmadan tam anlamıyla çözülemez. Bu kelimelerden biri de ḳış “soğuk mevsim” kelimesidir. Bu,
bilinen en eski metinlerden günümüze kadar, hemen bütün lehçelerde yaygın
olarak kullanılmaktadır. Örnek: Az. gış / Trkm. gış / Kaz. ḳıs / Kırg. ḳış / Tat.
ḳış / Özb. ḳış / Uyg. ḳış / Yak. ḳıs / Çuv. ḫi̇ ̄ l < *ḳıl vs. Sçerbak, Çuvaççadaki
şeklini açıklarken uzun bir sesten sonra /ş/’nin /l/ olduğu düşüncesiyle asıl
şeklin *ḳıış olduğunu kabul etmektedir. Serebrennikov ise tam tersine /ş/’nin
/l/ sesinden geliştiğini düşünmektedir. Zaten Trkm. ve Yak. biçimleri kısa ünlülüdür.
Köktürk Yazıtları’nda bile ḳışın, ḳışla- gibi türemiş şekillerinin bulunması,
bu kelimenin eskiliği hakkında bilgi vermektedir. Türkçenin tarihî ve yaşayan
lehçelerinde ḳışlaġ, ḳışlaḳ, ḳıştaḳ, ḳışla, ḳışlıḳ gibi ḳış kelimesinden türeyen
pek çok kelime kullanılmış ve kullanılmaktadır.
Bu temel kelimenin kökeni ve yapısı hakkında şimdiye kadar yeterince
aydınlatıcı bir açıklama yapılmamıştır. Mesela; Martti Räsänen, Gerhard Clauson, Hasan Eren, Tuncer Gülensoy tarafından hazırlanan sözlüklerde bu kelimenin anlamı ve Türk lehçelerindeki şekilleri verilmekle yetinilmiştir. Araştırıcıların genel olarak bu kelimenin kök olduğu varsayımından hareket ettikleri
anlaşılmaktadır. Gerhard Doerfer, ḳışlaḳ kelimesini açıklarken bu kelimeye
dolaylı olarak değinmiş; ḳış kelimesine ise herhangi bir açıklama getirmemiştir. Ervand Vladimiroviç Sevortyan da ḳış kelimesinin kökeni ile ilgili doyurucu bir açıklama yapmamış; ḳış ve ḳar kelimelerinin ilgisi üzerinde durmuştur.
Bu çalışmada ḳış “soğuk mevsim” kelimesinin kökeni üzerinde durulmuştur. Bu kelimenin, *ḳı- “zorluk, kıtlık, acı, sıkıntı, eziyet çekmek” vs. fiil
kökünden, fiilden isim yapan -ş ekiyle türetildiği sonucuna varılmıştır. Bu fiilin anlamı, kendisinden türeyen kelimeler vasıtasıyla daha da açıklığa kavuşabilmektedir. Eski Uygur Türkçesi metinlerinden itibaren belgelenen ḳın ve
ḳıyın “ceza, işkence” kelimesinin *ḳı- fiiline dayandığı söylenebilir. Nitekim
bu kelimeden türetilen ḳına- “cezalandırmak, işkence etmek” anlamlarında tarihî Türk lehçelerinde kullanılmıştır. Ancak yaşayan Türk lehçelerinde yaygın
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olarak kullanılan ḳıyın kelimesinin anlamı, hukuk açısından “cezalandırmak”
değil, “çetin, güç, zor”dur; bk. Trkm. ḳīn / Kaz. ḳıyın / Kırg. ḳıyın / Tat. ḳıyın /
Özb. ḳıyın / Uyg. ḳıyin / Çuv. ḫi̇ ̄ n.
Özellikle ḳış kelimesinin “oluşturma yönü” üzerinde durmak gerekir. Kış
mevsiminin, hemen bütün insan toplulukları için “olumlu” karşılanmadığı bir
gerçektir. Dünyanın birçok coğrafi alanı için bahar ve yazdaki yeşillik, bolluk
ve bereket bu zamanda bulunmamaktadır. Özellikle kuzey yarım kürenin kuzey bölgelerinde yaşayan göçer evliler için kış mevsimi, pek çok zorluğu, güçlüğü de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla kış mevsimi onlar için “kıtlık,
yokluk, açlık; çetinlik, güçlük, zorluk; hastalık” dolayısıyla “işkence, eziyet
dönemi”, hatta “ölüm mevsimi”dir.
Anahtar kelimeler: Genel Türkçe, dil bilimi, etimoloji (köken bilgisi), temel kelime hazinesi, kış “soğuk mevsim”.

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

66

Bildiri Özetleri

TÜRKLERDE YASAK BİR ‘KADIN DİLİ’ OLMUŞ MUDUR?
Prof. Dr. Naile Hacızade
Dil kullanımında kadın ve erkek ayrımının olup olmaması meselesi dil bilimcileri ilgilendiren önemli sorunlardan bir tanesidir. Birçok çalışmada kadınların ve erkeklerin dilleri arasında farklılıklar bulunduğu fikri savunulmaktadır. “Cins” kavramı toplumsal bir olgu olarak ele alındığında doğal olarak
onun dildeki yansıması da gündeme gelmektedir. Bilindiği gibi, birçok dilde dil bilgisel açıdan cins ayrımı bulunmaktadır. Fakat Türkçede adlar cins
kategorisine sahip değildir. Türklerde özel bir kadın dilinin varlığı da belki
tartışılabilir bir konudur, fakat tarih içerisinde kadınların söylemesinin yasak
olduğu sözler olmuştur. Türk boylarında bilinen ve daha çok kadınların uyması gereken söz yasağı, günümüzde de izlerini korumaktadır. Yasak sözlerin
sadece evli kadınların dilinde kullanılması ise araştırma için önemli bir ipucu
sayılabilir. Bazı sözcüklerin sadece kadınların söz varlığında yer alması, Türk
boyları arasındaki söz geçişlerini belli bir noktadan aydınlatmaktadır. Bu sözler incelendiğinde birçoğunun temelinde özel adların durduğu görülmektedir.
Bu çalışmada da çeşitli Türk topluluklarında kadınların dil kullanımında ‘yasak’ konusu ele alınacaktır. Toplum dil bilimsel nitelikli bu konu, “dil ve cins”,
“dil ve kültür”, “dil ve toplumsal kimlik” gibi bakış açılarını barındırmaktadır.
Ayrıca, konunun söz yasağıyla bağlı olması, onu “dil ve tabu” etkeniyle bağlamaktadır. Söyleme yasağı getirilen en önemli alanın özel adlarla bağlı olması
ise bizi “ad” sorununa götürmektedir.
Bu çalışmada; belirtilen hususlar da göz önüne alınarak dil bilgisel yönden
cins ayrımı yapmayan Türkçede kadınların dil yasağının nedenleri, aynı zamanda yasağa dayalı dil özellikleri gözden geçirilecektir.
Anahtar kelimeler: Türkçe, toplum dil bilimi, söz yasağı, “kadın dili”,
söz varlığı.
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TONYUKUK YAZITI’NIN BAZI YAZI VE DİL ÖZELLİKLERİ
Prof. Dr. Nasimhan Rahmanov
Tonyukuk Yazıtı, Orhon Abideleri arasında hacimce en büyük olanıdır.
Yazıtın yazı özellikleri ile ilgili olarak yaklaşık yetmiş sene önce S. Y. Malov bazı görüşler ileri sürmüştü. Örneğin Malov, Tonyukuk Yazıtı’nın 25. satırında gelen
işaretinin okunuşunun tahminî olduğunu kaydederek onu bar
bas şeklinde deşifre eder. İ. Kizlasov söz konusu işaretin anlamını S olarak
çözer. Yazıtta bulunan ve geleneksel olmayan bir diğer işaret de dir. İ. Kizlasov, bu işareti ve Orhon alfabesine ait 21 işareti protorunik heceli yazı olarak
değerlendirir. Yalnız, her iki işaret de Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında
bulunmamaktadır. Çalışmamızda söz konusu işaretleri ve onların ifade ettiği
anlamları irdeleyeceğiz.
Çalışmada, Tonyukuk Yazıtı’nın yazı özellikleri onun dil özellikleri ile
bağlı hâlde analiz edilecektir. Gözlemlerimizden vardığımız sonuca göre Tonyukuk Yazıtı nefis bir edebî dille yazılmış olup yazar Yollug Tigin’in yazarlık
maharetini ortaya koymaktadır. Kül Tigin Yazıtı’na kıyasla Tonyukuk Yazıtı daha nefis bir üslupla kaleme alınmıştır. Kül Tigin Yazıtı’nda olaylar Eski
Türklerin mitolojik döneminden itibaren başlar. Tonyukuk Yazıtı ise sadece
Tonyukuk’un bizzat katıldığı ve tanığı olduğu olayların beyanından ibarettir.
Bu yüzden söz konusu kitabe Eski Türk edebiyatının anı türüne ait bir eser
olarak kabul edilir. Tonyukuk Yazıtı’nın cümle yapısındaki basitlik, dolaysız
cümlelerin çok kullanılmış olması Eski Türk edebî dilinin gelişmiş olduğunu gösteren en önemli özelliklerden biridir. Tonyukuk Yazıtı’nda hikâye eden
Tonyukuk’un kendisidir ve “nasıl konuşuyorsa öyle yazar”. Yazıtın bu özelliği;
Yollug Tigin’in mahareti mi yoksa Tonyukuk’un nüktedanlığının kanıtı mı,
sorusunu ortaya koyar. Soru, Tonyukuk’un kişiliği ve onun ait olduğu Aşide
kabilesinin Türk Kağanlığı’ndaki nüfuzuna dayanarak yanıtlanabilir. Tonyukuk’un anlatarak yazdırdığı veya bizzat kendisinin yazdığı tahmin edilen söz
konusu yazıt konuşma dilinin ifadesidir ve Aşide kabilesi âyanı tarafından konuşulan Türk diyalektlerinden birine aittir. [4; 16] Tonyukuk Yazıtı’nda Aşide
kabilesi diyalekti koyne görevini yerine getirmiş de olabilir.
Çalışmamızda ayrıca, “Bilge Tonyukuk” tamlamasındaki “bilge” kelimesinin muhtelif çeviri ve tebdillere ait anlamlarına da değinilecektir.
Anahtar kelimeler: Orhon Abideleri, yazı özellikleri, sessizini ifade eden
karakterint, Divanü Lügâti’t-Türk, protorunik heceli yazı, edebî dil.
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KİŞİ ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
Ad biliminin (onomastik) kişi adlarıyla uğraşan alt dalı (antroponomi) konusunda bugüne kadar birçok yazı kaleme alınmış olmasına rağmen ad değiştirmelerin türleri, sebepleri ve örnekleri hakkında elimizde çok az bilgi bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak yıllar önce Türk Dili dergimizde dört ayrı yazı
yayımlamıştım. Daha sonra çalışmalarımı devam ettirip yeterli belgelere ve
örneklere ulaştım.
Ad konusu ve değiştirmeler zaman zaman gazetelerde de haber olmakta
veya değiştirilen adlarla ilgili kültürel ve politik eleştirilere ve yorumlara rastlanmaktadır. Bunlar kısa bir süre sonra gündemden çıkmakta ve özellikle yer
adları unutulmaktadır. Kişi adlarının değiştirilmesi konusunda ise herhangi bir
genel tepki veya yadsıma gazetelerimizde pek az yer bulur. Daha ziyade verilen örnekler belirli bir politik görüşle yapılmışsa o zaman gündemde kalma
biraz daha uzun sürebilir.
Kişi adlarının değiştirilmesi birkaç yıl öncesine göre bürokratik işlemler
yüzünden, bir hayli zordu. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre, kişilerin adlarını değiştirmeleri, geçerli sebep mahkemelerce kabul edilirse ancak kabul
ediliyordu. Oysa Aralık 2018’den itibaren mahkeme kararı olmaksızın, kişinin
ilçe nüfus müdürlüğüne bir dilekçe vermesi yeterli sayıldı. 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu’nun geçici 11. maddesine göre, üç yıl boyunca mahkeme
kararı aranmaksızın ad değiştirme işlemi kolaylaştırıldı. Bununla birlikte ad
değişiklikleri hızla çoğaldı.
Hazırladığım bildiride ana çizgi, kişi adlarında yapılan, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak resmî ilanlarda yer alan kişi adlarının değiştirilmesidir. Bu tür değişiklikler dolayısıyla, özellikle 1996-2020 yılları arasında resmî
ilanları tarayıp biriktirdiğim iki bine yakın kişi adının; ilk kez,
a)

ad kökenine göre (silinen ve yeni adlar)

b)

nüfus kütüğüne göre (bölge özelliği)

görüntüleri ve sebepleri üzerinde duracağım.
Bunun dışında, konuyu pekiştirme amacıyla, basın organlarında yayımlanan eleştiri, haber ve yorumlardan da örnekler vereceğim. Toplumumuz içinde
kişi adlarının değiştirilmesine ait bazı düşünceleri gündeme getirip bunların
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örneklerini de sergileyeceğim. Ayrıca bu ve önceki örneklerle yurdumuzdaki
kişi adlarının değiştirilmesi konusunda günümüzde oluşan son durumu da ortaya koymuş olacağım.
Anahtar kelimeler: Kişi adları, ad bilimi, onomastik, antroponomi, kişi
adlarının değiştirilmesi.
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KÖL TİGİN İLE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDA GEÇEN
DAĞ SİLSİLESİNİN ADINI K(A)D(I)RK(A)N MI YOKSA K(A)
DR(A)K(A)N MI OKUMALIYIZ?
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
Köl Tigin Yazıtı’nın doğu yüzünün 2. satırı ile 21. satırında, Bilge Kagan
Yazıtı’nın doğu yüzünün 21. satırı ile 39. satırında NqRDq (K1D1R1K1N1) imlası ile yazılan bir dağ silsilesinin adı dört kez geçmektedir.
Dağ silsilesinin adı ilk naşir Wilhelm Radloff tarafından k(a)d(a)rk(a)n
okunmuştur. ilgerü : kadarkan : yışka tegi : kirü temir kapıgka : tegi : konturmış Radloff bu okuması ile ilgili açıklama notu da yazmıştır:
İkinci naşir Vilhelm Thomsen ise dağ silsilesinin adını k(a)d(ı)rk(a)n okumuş ve “Kingan dağ silsilesi” olarak teşhis etmiştir. ilg(e)rü q(a)d(ı)rq(a)n
yışqa t(e)gi, kirü t(e)m(i)r q(a)p(ı)gka t(e)gi kond(u)rm(ı)ş.
Yukarıdaki satırlardan da açıkça görüleceği üzere,
1) Radloff’un kadarkan (= k(a)d(a)rk(a)n) okuması ve ibarenin kadırkan
şeklinde de okunabileceğini söylemesinden bir yıl sonra ibare Thomsen tarafından k(a)d(ı)rk(a)n şeklinde okunmuş ve Thomsen’in bu okuyuşu hemen hemen
daha sonraki bütün naşirlerce kabul edilerek bu güne kadar tekrarlanmıştır.
2) Radloff’un anlam olarak verdiği “dichte(n) Bergwalde [yoğun dağ ormanı, çok sık ağaçlı dağ ormanı] anlamı da Thomsen tarafından “Kadırkan
ormanı” şeklinde düzeltilmiştir.
3) Bu dağların mevkisi de Thomsen tarafından Mançurya’da bulunan Kingan Dağları olarak söylenmiş, ancak bu tespit de hiç tartışılmadan kabullenilmiş ve bu günlere kadar gelmiştir. Örnek olarak Talat Tekin’in Orhon Yazıtları
(Ankara, 1988, s. 70; ve Sözlük: s. 140) adlı yayınına bakmak yeter. T. Tekin
37 numaralı açıklamasında şöyle diyor: “K(a)d(ı)rk(a)n yış. Mançurya’da
kuzeyden güneye uzanan dağ silsilesi. Khingan’ın Eski Türkçe adı. (bkz.
Thomsen, 1896: 137 not 6).”
Yukarıda da belirttiğim gibi daha sonraki naşirlerin hemen hemen hepsi
Thomsen’in okumasının tesiri altında kalarak dağ silsilesinin adını k(a)d(ı)r
k(a)n okumuşlardır. Ancak bu okuma hapax legomenon olarak kalmış, Göktürklerden sonraki kaynaklarda bu dağ silsilesinin adı hiç görülmemiştir. Hapax olarak Köl Tigin ile Bilge Kağan Yazıtlarında dört kez geçen bu dağ silsi2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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lesinin adını başka türlü transkripsiyonlayıp Hapax okuma durumunu ortadan
kaldırmak da da mümkündür.
Bildiride dağ silsilesinin adı yeniden okunacak, etimolojisi yapılacak ve
Türk coğrafyasındaki yerine yerleştirilecektir.
Anahtar kelimeler: K(a)d(ı)rk(a)n, Köl Tigin, Bilge Kağan, yazıt, okuma
önerisi.
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BİLGE TONYUKUK YAZITLARI’NIN VE ANIT MEZAR
KOMPLEKSİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
Prof. Dr. Osman Mert
II. Köktürk Kağanlığı Dönemi’ne ait en önemli mezar komplekslerinden
biri olan Bilge Tonyukuk Anıt Mezar Kompleksi; Köl Tigin ve Bilge Kağan
Yazıtlarının kuş uçuşu 349 km doğusunda, Ulaanbaatar şehir merkezinin kuş
uçuşu 46,5 km güneydoğusunda, 47 4140.42K ve 107.28.3309D koordinatlarında ve 1533 m’lik rakımda inşa edilmiştir. Bizzat Bilge Tonyukuk’un kendisi
tarafından yaptırılan anıt mezar kompleksinin 3 km güneydoğusunda bölge
sakinleri tarafından günümüzde de kutsal sayılan Bayan Tsokto Tepesi, 11 km
kuzeyinde Ulaanbaatar – Baganuur karayolu, 20 km kuzeybatısında Nalaíh
bulunmaktadır. Tola Irmağı’nın 13 km güneyinde yer alan Anıt Mezar Kompleksi, günümüzde doğu-batı istikametinde 57 m, güney-kuzey istikametinde
44 m ölçülerinde demir çitlerle çevrili bir alanda, tabiatın bütün tehditlerine
açık bir vaziyette varlığını sürdürmeye çalışmaktadır.
Bilge Tonyukuk Yazıtları dikildikleri 8. yüzyıldan bu yana yaklaşık 1300
yıldır açık alanda tabiatın olumsuz koşullarından ve insan kaynaklı müdahalelerden ciddi düzeyde etkilenmişlerdir. Her iki yazıt da bu süre içinde mevsimsel ısı farklarından, kuş dışkılarından, yağmur ve kar sularından, hayvanların
sürtünmelerinden, bazı araştırmacıların ve medya mensuplarının boyamalarından; bölgedeki insanların -kutsal kabul ettikleri için- yağ sürmelerinden,
kuvvetli rüzgârlardan vb.nden ciddi düzeyde etkilenmiş; bütün bunların sonucunda yazıtlarda aşınmalar, yapraklaşmalar ve dökülmeler meydana gelmiştir.
Bilge Tonyukuk Anıt Mezar Kompleksindeki beş adet insan heykeli 2001
yılında bölgede TİKA tarafından yaptırılan Depo-Müze Kazıevi (DMK) binasına taşınmış; Kompleksin orijinalinde yer alan iki sunak masası da 1897,
1909, 1925 ve l957 yıllarında yapılan legal, bunların dışında yapılan illegal
kazıların neticesinde günümüze ulaşamamıştır.
Komplekste bulunan balbal dizisi çitle çevrili alanın içinden başlamakta ve
doğuya doğru 1300 m devam etmektedir. Orijinalinde sayıları en az 500 olan
ve tarihî süreçte bir kısmı toprak altında kalan, bir kısmı da kaybolan balballardan günümüze 290 kadarı ulaşabilmiştir. “Bilge Tonyukuk Yazıtlarının ve
Anıt Mezar Kompleksinin Günümüzdeki Durumu” başlıklı bu bildiride Bilge
Tonyukuk Yazıtları’nın, Anıt Mezar Kompleksindeki diğer eserlerin fiziki durumu görüntülerle desteklenerek dikkatlere sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Bilge Tonyukuk Yazıtları, Bilge Tonyukuk Anıt Mezar
Kompleksi, Orhun Yazıtları.
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KONYA KUŞÇULUĞUNDA GÜVERCİNLERİN YERİ VE
ADLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
Güvercin de kuşlar arasında insana en yakın olan birkaç türden biridir. Çeşitliliği farklı özelliklerinden ileri gelir: renkleri, uçuş teknikleri, süsleri vb. Bu
özellikleri onların adlandırılmalarının da başlıca sebepleri arasında sayılmalıdır. Bir güvercinin başka bölgelerde değişik adlarla anılmaları da araştırmamızın konuları arasında yer alacaktır.
Ülkemizde çok çeşitli güvercin türleri vardır. Ancak bu güvercinlerin tamamını Konya’da göremiyoruz. Çünkü bazı güvercinler belirli illerimizde
yaşamaktadır. Bunun başlıca sebebi iklim şartları ve beslenme sorunlarıdır.
Mesela, alabadem, baştankara vb. güvercinleri Konya ve yakın çevresinde
görememekteyiz. Buna karşılık bazı sıradan türlerin birden fazla örneğini görmemiz mümkündür.
Güvercinler adlandırılırken alışılmış ve günlük hayatta sıkça kullandığımız
renklerin ötesinde de farklı adlarla anılırlar. Burada bilinen renkler ve kavramlar yeni adların oluşmasını sağlar: akçopur, arap, devetüyü, gırgö, külümsü,
zitgara vb. Bazı güvercinler ise havadaki uçuşlarına göre ad alırlar: damüstü,
havacı, taklambaç vb. Yapılarındaki farklılıklar da adlandırmada önemli bir
yer tutar: takgalı, perçemli vb.
Güvercinler satışlarının yapılması, güzellerinin seçilmesi, özel yeteneklilerin belirlenmesi gibi konularda da gündeme gelirler. Bu noktalarda da onların
değişik adlarla anılmaları söz konusu olabilmektedir. Ayrıca güvercin yetiştiricilerinin de kendilerine verilen özel adları vardır.
Bildirimizde güvercinlerimizin adları konusu örnekleri ile ve karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Kuş, güvercin, tür, ad, renk.
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ORHUN-YENİSEY YAZITLARININ TÜRÜ HAKKINDA
BİLİMSEL TARTIŞMALAR
Prof. Dr. Salide Şerifova
Modern Moğolistan topraklarında bulunan Orhun-Yenisey yazıtlarına
(720-725) ilgi iki şekilde kendini gösterdi. Önce bilimsel, sonra edebî ilgi
söz konusudur. Orhun-Yenisey yazıtları tarihçiliğe ek olarak kültürel edebiyat
ürünleridir. Azerbaycan, Türkiye ve Rusya âlimleri arasındaki tür tartışması
bugün de devam etmektedir.
Orhun-Yenisey yazıtlarının türü hakkında konuştuğumuzda, farklı fikirlerin yansıtıldığını görüyoruz. Araştırmacılar, anıtta (F. E. Korş) halk şiiri ritimlerinin ve “vezinli menzumelerin” bulunduğunu belirtirler. Orhun-Yenisey
yazıtları aynı zamanda bir “küçük edebî eser” (Vasfi Mahir Kocatürk), “ortak
Türk tarihi kahraman şiirleri” (İ. V. Stebleva), “epitafia” veya “mezar edebiyatı”, “mezarlık şiiri” (S.E. Malov), “ayrıcaklı tür”, “nesir metinleri” (V. M.
Jirmunskiy), “efsaneleştirilmiş tarih” (Ahmet Kabakcı), “vezinli nesr” (Emin
Abid), “sıradan nesir” (A. Şerbak), “mezar şiiri” (E. Recebov, Y. Memmedov)
gibi isimlendirildiğini de görebiliyoruz. Tevfik Hacıyev “edebî ve belgesel
kahramanlık çağı” olarak kabul etti ve onları tamamlayıcı üçleme olarak gördü.
Türkolog S. Q. Klyaştorni, Orhun-Yenisey yazıtlarındaki çeşitli türleri gördü ve bunları gruplara ayırdı: “Anıtların türü çeşitlidir ve en az altı grup seçmenize izin verir”. Bu gruba tarihî, biyografik, kitabevî sözler, anıtlar, büyülü
ve dinî metinler, yasal belgeler ve ev notları adını vermiştir.
Orhun-Yenisey yazıtlarının metinleri araştırmacılar tarafından tek bir şekilde karşılanmamıştı. Örneğin, akademisyen İsa Hebibbeyli, şiirin Orhun-Yenisey yazıtlarındaki destan geleneğinden elde edilen düzyazı ile organik bağlantısının önemini vurguladı. İ. V. Stebleva “VI-VIII. yüzyıllarda Türk şiiri”
kitabında Eski Türk yazılı anıtlarına “şiir” adını vermiştir. V. M. Jirmunskiy
düzyazı metinleri, A. Şerbak ise düzyazı olarak değerlendirmiştir. Orhun-Yenisey yazıtları Türk döneminde açıkça tezahür eden bir düzyazı ve şiir karışımı
olarak görünmektedir. Bu geleneğin en mükemmel örneği, bir Türk destan kitabı Kitab-ı Dede Korkut’ta bulunur, yani düzyazı ve şiir birleşimi.
Yenisey kitabeleri, Orhun “bengütaşları”, Orhun-Yenisey yazıtlarının Eski
Türk edebiyatının şiirinin incelenebileceği yön olarak dikkat çekmektedir.
Orhun-Yenisey yazıtlarının bir şiir metni (I. V. Stebleva), kitabeler, destan75
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lar, tarihler, hikâyeler, romanlar, kısa hikâyeler vb. türlerden ilham aldıkları her zaman vurgulanmıştır. Orhun-Yenisey yazıtları bir mezar metni örneği
olarak alınmamalıdır. Orhun-Yenisey yazıtları, farklı türlerin tür özelliklerini
birleştiren tarihî-belgesel türünde bir romandır. Orhun-Yenisey yazıtları gibi
mensur romanların varlığı, Doğu rönesansı sırasında romanların yaratılması
için koşullar yarattı. Örneğin Nizâmî-i Gencevî’nin 12. yüzyılda yarattığı şiir
romanları da bunu doğruluyor.
Anahtar kelimeler: Orhun-Yenisey yazıtlarının etnik mensubiyet sorunu,
sanat eseri ve tarihî belge, yazıtların kompozisyonu, sınıflandırma, nesir ve
şiir karışımı.
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ESKİ TÜRKÇE DEYİMLERDE DAVRANIŞLARA DAYALI
AKTARIMLAR
Prof. Dr. Serkan Şen
İnsan davranışları söz ötesi anlatım seçeneklerinin en köklüsüdür. Sözsüz
iletişim kavramı içinde değerlendirebileceğimiz davranışların bildirişimdeki
yeri, günümüzde gösterge biliminin gözde uğraşı alanlarındandır. Bu bağlamda
bedenle sağlanan iletişimin bir diğer bileşeni olarak 1950’li yılların ardından
kinezik kavramı karşımıza çıkar. Grekçe kī́nēsis “hareket” sözüne dayanan terim, bir başkasının bedenine doğrudan temas dışındaki tüm vücut hareketlerini
ifade eder. Bazı kaynaklarda buna beden dili adı verilebilse de terimin sözsüz
iletişim ve beden dilini aşan bir yönü vardır. Kinezik çalışmalarını farklı kılan
hususların başında davranışların bireysel, sosyal ve kültürel ilişkiler bağlamında ele alınması gelir. Kalıplaşmış davranışların kültürel arka planına eğilmesi
bakımından kinezik araştırmaları toplum dil bilimi açısından da önemlidir. Deyimlerin içerdiği özlü anlatımlar üzerinde dil kullanıcılarının uzlaşabilmeleri
için uzunca bir zaman dilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumca kabul gören
davranış kökenli anlatımlar dile yansıtıldıklarında deyimleşme süreci çabuklaşıp kolaylaşmaktadır. Bildirimizde bedensel dışa vurumlar, sosyo-kültürel
çerçeveleri göz önünde tutularak Eski Türkçe deyimlerde anlatıma katkıları
bağlamında incelenecektir. Bu doğrultuda öncelikle tarafımızdan hazırlanan
“Eski Türkçenin Deyim Varlığı” başlıklı çalışma taranarak davranışlara dayalı
aktarımlar tespit edilecektir. Belirlenen bulgular tasnif edilip karşılaştırmalı
değerlendirmelere tabi tutulacak, erişilen çıkarımlar ilgilileriyle paylaşılacaktır. Tüm iletişim dizgeleri gibi insan davranışlarını da anlama bürüyen unsurun
toplumsal ortak payda olduğu düşünülürse toplum yapısının deyimlerde hangi
ölçekte değişmelere yol açtığı bildiri sınırları dâhilinde nedenleriyle beraber
incelenecektir. Bu vesileyle, Eski Türklerin olaylar karşısındaki tutumları,
davranıştan dile yansıyan görünümleriyle yeni nesillere tanıtılmış olacaktır.
Anahtar kelimeler: Eski Türkçe, beden dili, deyimler, kültürel devamlılık,
kinezik.
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ABAY’IN ESERLERİNDE FİİLLERİN KULLANILIŞI
Prof. Dr. Sherubay Kurmanbaiuly
Abay’ın eserlerini bugünkü edebî dil ile karşılaştırdığımızda farklı kullanımlarla çok sık karşılaşmaktayız. Şairin dilindeki farklılıklar hâlihazırda
fonetik, morfolojik ve leksik yönden araştırılmaya devam edilmektedir. Bu
farklılıklardan biri, Abay’ın eserlerinde geçen bazı fiil kullanımlarında da gözlenmektedir. Bu makalede, Abay’ın şiirleri ve Kara Sözleri’nde çok sık kullanılan “kıl-” fiilinin farklı kullanımları inceleme konusu edilmiştir. Abay’ın bu
fiili nasıl ve ne sıklıkla kullandığı örnekleriyle gösterilmiş, kıl- yardımcı fiiliyle yapılan türevler, tamlamalar, deyimler günümüz edebî dilindeki hâlleriyle
karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte, bu fiilin günümüz edebî dilindeki et-, jasagibi yardımcı fiillerle karşılaştırması yapılarak istatistiği verilmiştir. Türk abideleri ve Türk dillerinden elde edilen bilgiler ve sözlü edebiyat örnekleriyle
yapılan karşılaştırmalı incelemeler esasında “kıl-” fiilinin eski devirlerden beri
kullanılagelmekte olan bir geleneğin bir yansıması olduğu ispatlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Abay, Kazakça, Abay eserleri, fiil, yardımcı fiiller,
karşılaştırmalı incelemeler.
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ÖZBEK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE “NAN/
EKMEK” KONSEPTİ
Prof. Dr. Shoira Usmanova
Ekmek, Türk halklarının yediği besinlerin başında gelir. Sofradaki her yemek ekmekle yenir. Günlük yaşamda ayrı bir yere sahip olan ekmeği Türkler kutsal sayıyor ve her zaman ekmeğe büyük saygı gösteriyor. Misafirlerini
ekmekle karşılayıp ekmekle uğurluyor. Ekmek hiçbir zaman çöpe atılmıyor,
israf edilmiyor. Özbekler, her zaman sofraya ekmeği üst tarafıyla koyuyor. Ekmeğin üzerine diğer şeyler koymuyorlar, üstünden atlamıyorlar. Eğer ekmek
yere düşerse onu hemen kaldırıp üç defa öpülür ve alına sürüp saygı gösterilir.
Ekmeğin kırıntısının bile yere dökülmesine dikkat edilir.
“Nan/ ekmek”, kültürü ve dili temsil eden çok fonksiyonlu lingvokültürel
bir konseptir. Onun için bu çalışmada “nan/ ekmek” konseptinin temsilî kültürel dil bilimi açısından incelenilerek ekmeğin yapılan unun çeşidine, pişirilme
şekline, malzemesine, hamur işine, pişirilen araca, yöreye, gelenek, görenek,
tören ve merasimlere göre çeşitli asosyatif grupları belirtilmeye çalışılacaktır.
Ayrıca, “nan/ ekmek” konseptiyle ilgili atasözleri, deyimler ve benzetmelerin
beslenme ögesi, önde gelen yemek, bolluk, kutsallık, saygı, yemin, insanın
geçimini sağladığı kazanç, alın teri, para, iş, görev, çıkar, zor elde edilen nesne, konukseverlik, durum, nimet, bağış, hak, minnettarlık, nankörlük, dostluk, sağlık, mutluluk, gelenek ve görenek gibi kavramların oluşum mantığı ve
oluşum yolları değerlendirilecektir. “Nan/ ekmek” konseptinin karşılaştırmalı
analiziyle Özbek ve Türk halklarının dünya görüşü, kültürel gelenekleri, millî
zihniyeti ve millî karakterindeki benzer ve kendine özgü nitelikleri açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ekmek, konsept, dil, kültür, atasözü, deyim.
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MOĞOLİSTAN KÜLTÜREL MİRAS KURUMUNUN
FAALİYETLERİ VE KURUMUN ŞİNE US, TES, TARİAT,
1. KARABALGASUN YAZITLARI İLE İLGİLİ SON
ÇALIŞMALARI ÜZERİNE
Prof. Dr. Şaban Doğan
Köktürk ve Uygur Dönemi yazıtlarının önemli bir kısmı Moğolistan topraklarında yer almaktadır. Bu yazıtlardan pek çoğunun koruma altına alınmadığı, koruma altında olan bazı yazıtların da uygun şartlarda muhafaza edilmediği
bilinmektedir. Bu bildiride Moğolistan’daki kültürel eserlerin korunması ve
restorasyonu ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Moğolistan Kültürel Miras Kurumu tanıtılacak; Kurumun faaliyetleri üzerinde durularak devam
eden projeleri hakkında bilgiler verilecektir. Amacımız bu çalışmaları ilgililerin dikkatine sunarak sürece başta Türk Dil Kurumu ve TİKA olmak üzere,
Türkiye’den ilgili resmî kurum ve kuruluşların da dâhil olması gerektiğini vurgulamak ve konuyla ilgili yapılması gerekenleri tartışmaya açmaktır.
Anahtar kelimeler: Moğolistan’daki Türk yazıtları, Moğolistan Kültürel
Miras Kurumu, Risk Altındaki Kültür Varlıklarının Taşınması Projesi.
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EREN TÜRK DİLİNİN ETİMOLOJİK SÖZLÜĞÜ’NÜN (ETDES)
YAYIMI VE DİZİNİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
Türk Dil Kurumunun 1983-1993 yılları arasında on yıl başkanlık görevini yapan Prof. Dr. Hasan Eren, ömrünü Türk dilinin etimolojisi çalışmalarına
adamıştır. Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nün birinci baskısını 1999
yılında yayımlamıştı. Ancak Eren, çalışmalarına ara vermemiş ve sözlüğünün
yeni baskısı için çalışmalarını sürdürmüştü. Eren’in 2007 yılında ölümünden
sonra çalışması yarım kalmıştı. Vârisleriyle yapmış olduğumuz anlaşma ile
Eren’in bütün notlarını alarak onun sözlüğünün yeni baskısını yayımlama işine giriştim. Bu bildiride öncelikle Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nün
(ETDES) yayıma hazırlanış çalışmalarıma değineceğim. Sözlüğün bu baskısının en önemli özelliği dizinlerinin bulunmasıdır. Dizinde, sözlük maddelerinin
etimolojik açıklamalarında yer alan sözcükler, ait oldukları dillere göre tasnif
edilmiştir. Dizinlerin hazırlanması için özel olarak bir yazılım oluşturulmuştur.
Bildiride bu yazılım hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Yazılımın kullanılması sırasında karşılaşılan sorunlar ve dillerin dizinde sıralanış yönteminde
tutulan yol, bu bildirinin kapsamını oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Köken bilimi, köken bilimi sözlüğü, Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Hasan Eren, dizin, yazılım.
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ÖZBEK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ DİL
BİLİMİNDE FİİL KİPLERİNİN TASNİF KRİTERLERİ
Prof. Dr. Zilola Khudaybergenova
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde fiilin ana kategorilerinden biri fiil
kipleridir. Bu makalede Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ana konuşurlarının nesnel varlığa yönelik modal tutumunu ifade eden fiil şekillerinin, yani fiil
kiplerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaç edinilmiştir. Çünkü bu konu
şimdiye dek özel bir bilimsel araştırma konusu olmamıştır. Özbek Türkçesi ve
Türkiye Türkçesi dil biliminde fiil kiplerinin sınıflandırılması ve incelenmesi
için farklı yaklaşımlar mevcuttur. Aynı zamanda, Özbek Türkçesi dil biliminde de Türkiye Türkçesi dil biliminde de fiillerin kiplerinin türlü bilimsel kaynaklarda farklı sınıflandırıldığı görülür. Makalede, Özbek Türkçesi ve Türkiye
Türkçesi dil bilimindeki fiillerin kipleri arasındaki ortak ve farklı özellikler
incelenmiştir. Bunlarla birlikte, bir dil ailesine mensup olan Özbek Türkçesi ve
Türkiye Türkçesinde her iki dil için de ortak olan fiil kipleriyle aynı zamanda
sadece bu dillerin birisinde mevcut olan kipler söz konusudur. Yapılan araştırmada bazen aynı ekin bazen zaman bazen de kip eki olarak değerlendirildiği
göze çarpar. Bu durum fiilin kip ve zaman eklerini ayırt edici kriterlerin belirlenmediğinden ortaya çıkmıştır. Söz konusu araştırmada kıyaslanan dillerdeki kip ve zaman kategorilerinin etkileşimi, onların tasnifi, yapıları ve sayıları
konusunda oy birliğinin olmadığı, hatta aynı fiil formu için tamamen farklı
yorumların öne sürüldüğü anlaşılmaktadır. Örneklerin analizinin sonucu olarak, nesnelliğin ve öznelliğin düzeylerinin fiil kiplerinin ve zaman şekillerinin
sınıflandırılması için kriter olarak kullanılması önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Özbek Türkçesi dili, Türkiye Türkçesi, morfoloji, fiil,
kip, kipleri tasnif kriterleri, nesnelliğin ve öznelliğin düzeyleri.

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

82

Bildiri Özetleri

OSMANLI TÜRKÇESİNİN SON DÖNEMİ VE 1928’İ İZLEYEN
YILLARDA EKLEŞMİŞ ŞEKİLLERİYLE BERABER “İLE”
EDATI
Doç. Dr. Alpay İğci
Türk dilinde vasıta hâli ve başka işlevleriyle kullanılan ek ve edatlar olmuştur. Batı Türkçesinde bütün işlevleriyle kullanılan eski kelime ve eklerin
yanında “ile” doğmuştur.
“İle” edatı uzun Batı Türkçesi içinde Hazar’dan Balkan topraklarına dek
yayılmış, Osmanlı Dönemi boyunca kullanılmış ve ekleşmeye başlamıştır. Osmanlı Türkçesi imlası sebebiyle tarihî süreçte edatın ekleşme eğilimi çoklukla
görülse de bu eğilim sırasında ünlü uyumuna bağlanıp bağlanmadığını tam
olarak görmek mümkün değildir. Örneğin 1880 yılındaki bir eserde vasıta ekini taşıyan sözün (یولیله
) yazıldığı zamandaki telaffuzunu (yoluyla, yoluyle vb.)
tam olarak belirlemek önemlidir.
1928 yılı Kasım ayında yeni Türk alfabesi kabul edilip kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra yeni harfli ilk eserlerdeki imla, vasıta çekiminin
XX. yüzyılın ilk yarısındaki telaffuzunu gösterebilir. Bu yıllarda Türkiye Türkçesinin imla standartlarının tam olarak oluşmamış olması, o dönemdeki telaffuzun yazıya tamamen yansımasını sağlayabilmiştir. Anılan evredeki imlaya
yönelik çalışmalar hem Osmanlı Türkçesi hem Türkiye Türkçesi araştırmaları
açısından değerli veriler sunabilir. Osmanlı Türkçesi metinlerinin okunuşu ve
transkribe edilişinde bugünden hareketle yapılan uygulamalar bazı noktalarda
hatalı sonuçlar doğurabilmiştir.
Bu çalışma, 1928 yılı ve sonraki birkaç yılda yayımlanmış eserlerde bugünkü imladan farklı kullanımların gözlemlenmesiyle doğmuştur. Anılan yıllarda
yeni harflerle basılmış çeşitli eserlerin taranmasıyla sonuçlara varılacaktır.
Vasıta çekiminin birkaç yüzyıllık tarihî seyri içinde bu evrenin anlaşılması,
1800 sonrası Osmanlı harfli Türkçe metinlerde ekleşmiş “ile” edatının doğru
okunması ve 1928 sonrası sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecektir.
Anahtar kelimeler: Osmanlı Türkçesi imlası, ile, yeni Türk alfabesi, ekleşme, yazım.
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İRAN TÜRKLERİNİN DİLİ VE TARİHSEL KİMLİĞİNİN
GELİŞİMİNDE “VARLIK” DERGİSİNİN ROLÜ
Doç. Dr. Araş İftihari
20. yüzyılın başlarında İran’da Pehlevi rejiminin yürüttüğü şovenist politika, olumsuz tepkilere neden oldu. Fars hükûmeti ülkede çalışan tüm siyasi
ve kültürel faaliyetleri ciddi şekilde susturdu. 1979 devriminden sonra, din
perdesi altında gizlenmiş şovenist düşünceler yeniden ortaya çıktı. Devrim zaferinden birkaç ay sonra Tahran’da ve Azerbaycan’da yaşayan bir grup Türk
aydınları ağır kültürel ve siyasal durumu anlayarak “Varlık” adlı dergiyi kurma
kararı aldılar. Böylece Dr. Cavad Heyat’in ve Dr. Hamid Nütki’nin öncülüğünde 5 Mayıs 2007’de Varlık dergisinin ilk sayısı yayımlandı.
Varlık dergisinin kurucuları ve yazarları son 41 yılda birçok iniş ve çıkış
yaşamıştırlar. Ancak, İran ve dünya Türklerinin tarihî ve dilsel kimliğini tanıttırmak ve savunmak için taşıdıkları gerçek görevlerini asla terk etmediler.
Derginin ilk sayısında yazılan makalelere ve yazarlara baktığımızda, yüksek
bir ulusal ruhla yazıldığı anlaşılıyor. Azerbaycanlı yazarlar C. Heyat, H. Nütki,
G. Beydili, M. Farzana, M. T. Zöhtabi, B. Karaçorlu, H. Mecidzade, M. Yaşar,
S. Sardariniya ve başkalarının yazdıkları makaleler, tamamen bir halkın uzak
geçmişini ve çağdaş meselelerini temsil eder. Derginin ilk sayısında yayımlanan “Azerbaycan’da Millî Zulüm”, “Azerbaycan Türkçesi Tarihi”, “Ana Dil”,
“Tebriz’e Selam”, “Folklor”, “Oyan Samad” ve “Sattarhan” başlıklı makalelerde İran Türklerinin zor bir durumda yaşadığı ve aydınların büyük bir sorumluluk taşıdıkları anlatılır. Dergi; Türk tarihini, edebiyatını, bilimsel kişiliklerini
ve Türk dilinin tarihsel kaynaklarını tanıtmak gibi temel görevleri taşıyordu ve
onlara uygun olarak tasarlanmıştı.
Varlık dergisinde çalışanlar tüm zorlukları göz önünde bulundurarak insanlar arasında ulusal ruhu arttırmak için gerekli tüm adımları atmış ve hiç yorulmamışlardı. Varlık dergisi, sosyal ve kültürel görev taşımakla birlikte İran
hükûmetinin siyasi çıkarlarına bakmadan tüm Türklerin ve Azerbaycanlıların
kaderine kayıtsız kalmadı. Örneğin derginin yazarları kendi makalelerinde
Kuzey ve Güney Azerbaycan topraklarında Ermeni saldırganlığını kınayarak
Dağlık Karabağ’daki Ermeni soykırımını ifşa etmek için bir an olsun bile susmadılar. Konferansta sunulacak bildiride 41 yıl yayımlanan Varlık dergisinde
yer alan İran’da Türk dili, edebiyatı ve kimliği ile ilgili makalelerin ulusal
kimliğin gelişimine etkisi gözden geçirilecektir.
Anahtar kelimeler: Varlık dergisi, İran Türkleri, Güney Azerbaycan, Türk
edebiyatı, Türk kimliği.
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ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE VE AĞIZLARINDA
STANDART VE SPESİFİK ZARF-FİİL EKLERİNİN FONETİK
DURUMU
Doç. Dr. Aynel Meşadiyeva
Çağdaş Türk lehçeleri zarf-fiil yönünden oldukça zengindir. Bilindiği üzere
zarf-fiiller anlamsal ve söz dizimsel açıdan genel olarak aynıdır. Buna rağmen,
Türk lehçelerinde ve ağızlarında bazı zarf-fiillerin değişik fonetik varyantlarına, çeşitli morfolojik ve semantik işlevlerine çokça rastlanır ve farklı zarf-fiil
ekleri görülmektedir.
Türk lehçelerinde ve ağızlarında zarf-fiillerin yapılarının, tarihî gelişim
sürecindeki şekil değişikliklerinin incelenmesi oldukça önemlidir. Bu tür araştırmalar Türk lehçelerinin problemlerinin çözülmesinde ve lehçelerin birçok
bilinmeyen yönünün belirtilmesinde son derece gerekli ve oldukça önemlidir.
Zarf-fiiller Türk lehçelerinde araştırılmış olsalar bile, onların fonetik özellikleri ayrıntılı olarak irdelenmiştir diyemeyiz. Bazı Türk lehçelerinde ve ağızlarında zarf-fiil eklerinin ünlü uyumuna aykırı kullanımlarına rastlanmakta,
aynı zamanda eklerin gelişmeli şekillerinin de uyuma aykırı örnekleri bulunmaktadır. Kimi zarf-fiil eklerinin gelişmeli fonetik varyasyonlarının standart
dilde kullanımdan düştüğü, ağızlarda ise daha fazla kullanıldığı görülmektedir.
Araştırmamızda çağdaş Türk lehçelerinde ve ağızlarında standart ve spesifik
zarf-fiil eklerinin ses yapısı zengin örneklerle ortaya konmaya çalışılmıştır.
Bu araştırmada, Türk lehçelerinde ve ağızlarında standart ve spesifik
zarf-fiil eklerinin değişik fonetik biçimleri üzerinde durulacaktır. Türk lehçelerinde ve ağızlarında söz konusu zarf-fiil ekleri, kimi zaman sadece zarf-fiil
eki ya da sıfat-fiil ve mastar eki olarak incelenmiştir. Araştırmada –ıp4, -iken,
-dıkça4, -madan2, -arak2, -ınca4, -alı2, -gaç2, -ışın, -işlıy/-eşli, -ık/-ik, -dıınan
gibi zarf-fiil ekleri ele alınmıştır.
Araştırmaya Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Krım-Tatar Türkçesi, Nogay Türkçesi, Karaçay-Balkar Türkçesi, Kumuk
Türkçesi, Hakas Türkçesi, Tuva Türkçesi, Altay Türkçesi vb. Türk lehçelerinin
ve ağızlarının malzemeleri dâhil edilmiştir.
Çalışmamızın amacı Türk lehçelerinde ve ağızlarında standart ve spesifik
zarf-fiil eklerinin fonetik durumunu incelemek, kökenini ortaya çıkarmaktır.
Burada ayrıca spesifik zarf-fiillerin çağdaş Türk dillerinin diğer zarf-fiilleri
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ile genetik akrabalığı izlenmektedir. Yanı sıra araştırmada bazı Türk dillerinde
spesifik zarf-fiil eklerinin sözcüksel, anlamsal yapısı ve morfolojik özellikleri
açıklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Türk lehçeleri, ağız, zarf-fiil, ek, fonetik, durum, köken.
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TÜRK DİLLERİNİN ESKİ SÖZ VARLIĞI
Doç. Dr. Baba Muharremli
Türk dillerinde kelime köklerinin temel yapısı V (ünlü), CVC (ünsüz+ünlü+ünsüz), CV (ünsüz+ünlü), VC (ünlü+ünsüz) biçimlerine, başka deyişle tek
hecelilik modeline dayanıyor. Temel kelime köklerinin oluşumunda ses taklidi
etkeninin rolü büyüktür. Çünkü, temel kelime köklerinin büyük bir kısmı ses
taklidi sonucu ortaya çıkmıştır. Bunu dilin ses bilimsel-anlamsal açıdan sınıflandırılması da kanıtlıyor. Diğer yandan ilkel dillerde kelimeler değil, sesler
mevcut olmuştur. Türk dillerinde kelime kökleri konusunun evrensel açıdan
ele alınması günümüzde öncelikli konulardandır. Çünkü farklı sistemli dillerde
örneksemeli kelime köklerinin mevcutluğu, onların köken açısından birliğinin
kanıtıdır, düşüncesindeyiz. Türk dillerindeki kök kelimeleri köken açısından
ikiye ayırabiliriz: bir kısım diğer dillere ait kökler ve asıl Türk kökenliler.
Bir kısım diller için özellik taşıyan kökler tiplendirme açısından farklı dillerde görülen ortak köklerdir. Türk dilleri için özellik taşıyan kelimeler ise
sadece Türk dillerinin yazılı kaynaklarında ve günümüzde muhafaza olunan
ortak köklerdir. Türk dilleri için özgün kökler dilin şekilsizlik evresinden bitişken yapıya doğru geçiş sürecinde ses bilgisel-anlamsal ayrışımlara, biçim
bilimsel ve biçim bilimsel-ses bilimsel değişmelere maruz kalmıştır. Gelişim
sürecinde bir kısım kelime kökleri şeklini korusa da diğerleri ise anlam değişikliğine uğramıştır. Araştırmalardan bir Türk dilinde eskimiş, taşlaşmış, ölü
bir köke dönüşmüş bir kelimenin diğer Türk dili veya ağızlarında varlığını
muhafaza ettiği gözlemleniyor.
Anahtar kelimeler: Türk, söz varlığı, kök, biçim birimi, ilkel.
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TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ “İSİM + ýaly” YAPILI
BENZETMELER ÜZERİNE BİR DENEME
Doç. Dr. Berdi Sarıyev
Türk lehçelerinin Güneybatı Oğuz grubunda yer alan Türkmen Türkçesinin önemli özelliklerinden biri de zengin benzetme yapılarına sahip olmasıdır.
Bu benzetmeler; yapısal açıdan isimler, isimleşen sözcükler ve sıfat-fiillerin
ardından “ýaly, ýalak, kimin, kibi, dek, deý, deýin, çemesi, pisint, mysaly…”
gibi edatların (sözsoňy kömekçileriň) getirilmesiyle yapılmaktadır. Kavramsal
açıdan baktığımızda bu örneklerin yardımıyla binlerce benzetme, karşılaştırma
elde etmek mümkündür.
Bildirimizde, Türkmen Türkçesindeki “isim + ýaly” (isim + kadar/ gibi)
benzetmelerin leksik-semantik açıdan çeşitleri ele alınmaktadır. Bir başka deyişle Türkmencenin zengin söz varlığı içerisinde bulunan benzetme yapılarını
yakından incelemeyi hedefledik.
Türkmen Türkçesindeki benzetme örnekleri üzerine yaptığımız araştırmanın sonucunda “isim + ýaly” (isim + kadar/ gibi) kalıbı olan aynı benzetme
örneğinin semantik açıdan farklı anlamlarda kullanıldığı görülmüştür.
Tecrübeli Türkmen yazarı Berdi Kerbabayev’in eserlerinden aldığımız
yüzlerce “ýumruk ýaly” (yumruk kadar / yumruk gibi) örneklerini bir araya
getirerek inceledik ve bunların farklı anlamlarını tespit ettik.
Çalışmamızda ele aldığımız örneklerdeki “ýumruk ýaly” (yumruk kadar /
yumruk gibi) benzetme kalıpları, yapıları bakımından benzer olsa da anlamları
açısından birbirlerinden farklıdır. Benzetmenin merkezinde yer alan “ýumruk”
(yumruk) kelimesi, karşılaştırma sonucunda, oranlama ölçü birimine dönüşüyor. Benzetmenin temel hizmeti, karşılaştırma ile karşılaştırılan arasındaki büyüklük ve küçüklük ölçüsünü belirtmekten ibarettir.
Ayrıca, yaptığımız araştırmanın sonucunda, Türkmen Türkçesindeki benzetmeleri, konuları açısından sınıflandırdık.
Bildirimizde yer alan benzetme örneklerinin özellikleri hakkında detaylı ve
geniş bilgi verilecektir.
Anahtar kelimeler: Türkmen Türkçesi, isim, benzetme, “ýaly”, “isim +
ýaly”, benzetme sınıflandırılması, semantik açıdan ölçüler.
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TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE -dIk / -dUk EKLİ İSİMLER
Doç. Dr. Cahit Başdaş
-DIk / -DUk, Türk dilinin hemen bütün dönemlerinde kullanılan tarihȋ sıfat-fiil eklerindendir. Tarihȋ metinlerde daha çok yuvarlak ünlülü -DUk şekliyle
fiilden geçici vasıf adları (sıfat-fiil) türeten ek, 13. yüzyıldan itibaren zaman şahıs işlevi de üstlenmiş ve tarihî süreçte görülen geçmiş zaman birinci çokluk
şahıs eki olarak standartlaşmıştır. Harezm, Anadolu / Oğuz ve tarihî Kıpçak
Türkçesi metinlerinde hem sıfat-fiil hem de şahıs - zaman eki olarak kullanılan -DIk / -DUk, Çağatay Türkçesinde sıfat-fiil işlevinde pek kullanılmamıştır.
Günümüz Oğuz lehçelerinde her iki işlevde kullanılmaya devam eden ek, diğer
Türk yazı dillerinde genellikle şahıs - zaman eki göreviyle kullanılmaktadır.
Türkmen Türkçesinde -DIk / -dUk fiil tabanları üzerinde pek kullanılmamaktadır. Oğuzcanın doğu kolunu temsil eden Türkmen yazı dilinde, Kıpçak
lehçelerinde olduğu gibi genellikle benzer işlevdeki -An (< -GAn) tercih edilmiştir. -DIk / -DUk ise, iyelik ekli (-dIg+I / -dUg+I) biçimiyle daha çok isim
soylu kelimelerle kullanılmaktadır (däldigi, gyzdygy, oguldygy, kimdigini,
sendigini, yaşdygını, ýokdugyna vb.). Sıfat-fiil eklerinin doğrudan isim soylu
kelimelere eklenmediği bilindiğine göre -dIk / -dUk, sonradan düşürülen bir
yardımcı fiil yardımıyla isimler üzerinde kullanılmış olmalıdır. Türkmen Türkçesinde daha çok tercih edilmekle birlikte bu yapıların bol- yardımcı fiiliyle
oluşturulduğu söylenemez. Çünkü yapısı gereği bol- fiilinin tamamen düşürülmesi pek mümkün değildir. Bu bakımdan söz konusu yapılarda kanaatimizce
düşme eğilimindeki er- (> i- > Ø) kullanılmıştır. Türkiye Türkçesindeki “ne
i-düğ+ü …” örneğinde olduğu gibi ýok er-düg+i > ýok i-düg+i > ýokdugy
(isim + yardımcı fiil + sıfat-fiil eki + iyelik eki) biçiminde oluşturulduğunu
düşündüğümüz bu özel yapılar, Türkmen Türkçesinde yaygın biçimde kullanılmakta ve hâl ekleriyle çekimlenmektedir.
Anahtar kelimeler: Türkmen Türkçesi, isim, sıfat-fiil, -dIk, -dUk.
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20. YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN ŞİİRİNİN
DİL ÖZELLİKLERİ
Doç. Dr. Cavide Memmedova
20. yüzyılın başlarında Azerbaycan’da yaşanan sosyo-politik süreç ile bağlantılı olarak ulusal kimlik kavramının toplumsal düşüncede öne geçmesini
silahlı mücadele kadar önemli sayan Azerbaycan aydınları amaçlarının gerçekleştirilmesi için birçok mühim sorun belirlemekteydiler ki bunlardan biri
de ulusal dil sorunu idi. O dönemde, bu konuyla ilgili birkaç amaç belirlendi:
1. Azerbaycan Türkçesini herkesin anlayabileceği bir seviyeye taşımak,
edebiyatın ve basının konuşulan dile yakın bir dilde yaratılması.
2. Azerbaycan’ı tüm Türk dünyasına yakınlaştıracak bir dilin oluşumu, tüm
Türk uluslarının anlayabileceği bir dilde edebiyat ve basın oluşturulması.
Fikrin taraftarları romantik edebiyatın temsilcileriydi. Onların yaratıcılıklarında Eski Türk tarihinin sanatsal yansımasıyla beraber Eski Türk dilinden,
daha çok ise Türkiye Türkçesinden gelen sözcükler önemli yere sahipti. Onların yaratıcılıklarında bu mesele birkaç şekilde ortaya çıkmaktadır:
a) Daha önceki yüzyıllarda dilimizde kullanılan, sonra ise arkaik olan, fakat diğer Türk dillerinde anlaşılan ve Türkiye Türkçesinde aktif olan kelimelerin kullanılması (pek, işte, hep, evet, erkek, birer, iker, buçuk vb.)
b) Cavid, Hüseynzade gibi birçok şairin eserlerinde ise Türkiye Türkçesinin sade imla kurallarından başlamış, karmaşık dil bilgisine kadar birçok mesele dikkate alınmış, çok sayıda kelimeleri kullanılmıştır.
Özellikle Cavid, Türkiye Türkçesinden önemli ölçüde faydalanmış, deyimsel ifadelerini kullanmış (solda sıfır, pusulayı şaşırmak gibi), tüm Türk dünyasının anlayacağı bir dilde eserler yazmıştır. Türkiye Türkçesindeki –alım;
-elim (bakalım...), -mam; -mem (istemem, gitmem), bildirme kiplerinden ise
şimdiki zaman “-yor” vb. bu şairlerin eserlerinde tamamen yer almaktadır.
Bu süreç, Sovyet hükûmetinin kurulmasından sonra da (1920-1930) devam eder, ama bu sadece kelimelerin kullanımında görülebilir; şairlerden Vurgun’un, Müşfig’in vb. yaratıcılığı bunun bir örneğidir.
Romantik edebiyatın bu dilsel niteliklerle yaratılması, ulusal birliğin gelişmesine ve korunmasına gerçekten katkıda bulunmuştur. Bu da dilin, ulusal
birlik idealinin temel taşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
Makalede, o dönemde ortaya çıkan Azerbaycan şiirinin bu gibi birçok dil
özelliklerine aydınlık getirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Şiir, şair, Türkiye, Azerbaycan, dil, edebiyat.
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AZERBAYCAN DİLİ ŞİVELERİNDE BAZI TÜRK KÖKENLİ
ETNONİMLERİN TARİHÎ-DİL BİLİMSEL TAHLİLİ
Doç. Dr. Elman Mirzayev
Türkolojide, ayrıca Azerbaycan dil biliminde ad biliminin en gelişmiş bilim dalı olduğu bellidir. Artık bununla ilgili araştırmalarda farklı yöntem ve
kaynaklara dayanılarak önemli başarılar elde edilmiştir. Fakat bunu ağızlar
için söyleyemeyiz, çünkü ad biliminin ağızlar seviyesinde araştırılması günümüzde göz ardı edilmiş durumdadır.
Tarihsel-budun betimsel kaynaklarda Azerbaycan halkının soy kökünü
farklı kabile ve boyların oluşturması üzerine bilgilere rastlanmaktadır. Elde
bulunan kaynaklara göre, Eski Türk boylarının bir kısmının ismi Azerbaycan
onomastiğinde muhafaza olunabildiği hâlde, bir kısmının ise yüzyıllar boyunca tarihî gelişim sürecinde sadece mensup oldukları boyların dil özellikleri
değil, adları bile tarihin belirli aşamalarında unutulmuş veya halkın ağzında
tahrif olunmuş şekilde eski biçimlerinden uzaklaşmış olduğu görülüyor. Araştırmalar ağızlarda bu tipten isimlerin yeterince olduğunu gösteriyor.
Bu bildiride zamanla değişerek veya halkın dilinde değiştirilerek anlam ve
yazım biçimlerinden uzaklaşmış Yazır//Yazğır, Çaruk//Çarık//Çakır// Çakırlı//
Çakərli//Çaxırlı gibi Eski Türk boylarının adlarıyla ilgili yer isimleri, kaybolmak üzere olan Bicanlı, Mallı, Toturka//Dodurğa gibi kavim adları budun bilimsel açıdan açıklanmıştır. Günümüzde söz konusu boyların mevcutluğunu
Azeri ağızlarında çok sınırlı alanda izlemek mümkündür.
Araştırmalardan Doğu ve Güneydoğu Anadolu sahasında Akkoyunlu Devleti’nin meydana çıkmasında rolü olmuş Bicanlı boyundan insanların şu anda Azerbaycan’ın Masallı bölgesinin Alvadı ve Hıl köylerinde yaşadıkları belli olmuştur.
Ağızların söz varlığında Türk halklarının özel adlar sistemiyle ortak zengin veriler bulunmaktadır, bunların araştırılmasının, zannımızca, Türk halklarının tarihinin
öğrenilmesine, ayrıca Türkolojinin ve budun biliminin gelişimine katkısı olabilir.
Araştırma objemiz olan bölgede Porneyim>Pürnek, Totuqlu//Totuğlu>
Todurğa//Dodurğa, Çuxuroba, Şahsevənyolu, Qaramannı<Qaramanlı, Batırrı
< Batırlı gibi yer, boy, orun adları Türk halklarının adlar sisteminde bulunan
sözlük birimleriyle sesleşiyor. Bunların gelecek araştırmalar için de önemli
olacağı düşüncesindeyiz.
Anahtar kelimeler: Türk, Oğuz, Azerbaycan, ad bilimi, budun ismi, ağız.
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RUSYA İMPARATORLUĞU’NDA TÜRK DİLİNİN ÖĞRETİMİ
MESELESİNDE MİRZE KAZIMBEY’İN HİZMETLERİ
Doç. Dr. Elvira Latifova
Rusya İmparatorluğu’nun XVIII-XIX. yüzyıllar boyunca aktif şekilde izlediği Doğu politikası sonucunda bu devlet Türk halklarının yaşadığı geniş
arazilerde siyasi ve ekonomik açıdan etki alanını genişletebilmişti. Bir yandan
yeni işgal edilmiş Türk coğrafyasında başarılı sömürgecilik siyasetini yaşama
geçirmek, diğer taraftan ise Osmanlı İmparatorluğu ile ekonomik, siyasi ve
askerî ilişkileri düzenlemek için Rusya İmparatorluğu’nda Türkçeyi bilen uzmanların yetiştirilmesi gerekli idi.
Bu gibi görkemli uzmanlar arasında Azerbaycan halkının büyük oğlu Mirze Kazımbey özel yere sahipti.
Bu araştırmamızda dönemin tarihî-siyasi şartları fonunda Rusya İmparatorluğu’nda başta Türkoloji olmakla Şarkiyat biliminin gelişmesinde St. Petersburg Üniversitesi Doğu Fakültesinin kurucu dekanı olmuş Mirze Kazımbey’in çalışmalarını tahlil etmeye çalışacağız.
Araştırmada temel kaynak olarak Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi
Merkezî Kütüphanesi Nadir Kitaplar Koleksiyonu’nda muhafaza edilen Mirze Kazımbey’in iki yazması kullanılmıştır. Bu yazmaların ilki M. Kazımbey
tarafından 1836 yılında Kazan Üniversitesinde “Doğu Dilciliğinin Avrupadaki
Başarıları ve Asya’daki Tenezzülüne Dair” başlıklı geniş sunumu, ikincisi ise
kendisi tarafından yazma olarak 1854 yılında İmparator Askerî Akademisinde
Türk dili dersinin tedrisi için hazırlanan dersliktir.
Bu iki yazma ile birlikte Mirze Kazımbey’in 1846 yılında basılan “Türk-Tatar Dilinin Genel Grameri” isimli dersliğinin ikinci baskısı da önemli kaynak
olarak araştırmamızda kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Mirze Kazımbey, Rusya İmparatorluğu, Türk, Doğu,
Kazan.
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDEKİ BASİT
FİİLLERİN ANLAMSAL SINIFLANDIRILMASI
Doç. Dr. Elza Semedli
Türkçe çok zengin ve renkli bir kelime hazinesine sahiptir. Kelime hazinesindeki kelimeler bizim düşüncemiz dışındа fаrklı gruplаr оluştururlаr. Kelime
hаzinesindeki kelimelerin belirli sınıflаrа аyrılаrаk оluşturduğu bu gruplаrа
dil bilgisinde kelime çeşitleri veyа sözcük türleri denir. Her bir kelime çeşidi
genel bir аnlаm ifаde ettiği için bu аynı zаmаndа temаtik bir sınıflаndırmаdır.
Kelime çeşitlerinin içinde аnlаm bаkımındаn birbirine yаkın kelimelerin оluşturduğu gruplаr ise аnlаmsаl sınıflаndırmаyа girer. Bu sınıflаndırmаnın dоğru
yаpılаbilmesi için temаtik ve аnlаmsаl terimlerinin fаrkı iyi belirlenmelidir.
Kelime hаzinesini incelemenin ilk аşаmаsı оnu temаtik gruplаrа аyırmаklа
bаşlаr. Kelimeler kоnularınа göre gruplаndırıldığındаn temаtik gruplаr dаhа
geniştir. Temаtik gruplаr içerisinde dаhа küçük, fаkаt birbiriyle sıkı birleşmiş
аnlаmsаl gruplаr vаrdır. Temаtik gruptа kelimeler аrаsındа аnlаm ilişkisinin
оlup оlmаmаsı önemli değildir. Mesela git-, gel-, оtur-, kаlk-, gir-, çık- gibi
fiiller fаrklı аnlаmsаl gruplаrdа оlmаlаrınа rаğmen, аynı temаtik gruptа birleşirler.
Fiillerin аnlаmsаl sınıflаndırmаsı dil özelliklerine dаyаnır. Bir аnlаmsаl
grubu оluşturаn kelimelerde оrtаk bir аnlаm birimcik vаrdır. Grubа аit kelimeler bu оrtаk аnlаm birimcikte birleşir. Аnlаmsаl grubun özeğini оluşturаn
оrtаk аnlаm birimcik gruptаki kelimelerde sürekli tekrаrlаnır. Аnlаmsаl grubun аlt gruplаrındаki kelimeler оrtаk аnlаm birimcikte birleşir. Bu аnlаm birimcik birkаç fiilde аynı оlаbilir. Mesela, АT’de de-, dаnış-, söyle-; TT’de de-,
kоnuş-, söyle- fiillerinde оrtаk bir “kоnuşmаk” аnlаmı vаrdır.
Bu çalışmanın amacı basit fiillerin Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi yazı
dilindeki anlam özelliklerini incelemek ve kelime anlam bilimi açısından, taşıdıkları anlam yüklerini temel alarak anlamsal sınıflandırmasını yapmaktır.
Çalışma giriş, anlam bilimi ve fiillerin kelime anlam bilimi açısından anlamsal sınıflandırması tarhine kısa bir bakış ve her iki lehçedeki basit fiillerin
anlamsal gruplara ayrıldığı üç bölümden oluşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kelime anlam bilimi, basit fiiller, anlamsal sınıflandırma, Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi.
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ANTALYA TAHTACI TÜRKMENLERİNİN AĞZINDAN SÖZ
VARLIĞINA KATKILAR
Doç. Dr. Emine Atmaca
Türkologlar arasında Tahtacıların kökeni konusunda tam bir görüş birliğine
varılamamış olmasına karşın Tahtacı Türkmenleriyle ilgili olarak ortaya çıkan
“Ağaç-eri (orman adamı)” veya “Tahtacı (ağaç kesen, tahta biçen ve kereste işleriyle uğraşan kimse)” gibi adlandırmalar, onların dağlık ve ormanlık arazilerde
çalışmaları, ağaç kesim ve tahta işiyle uğraşmaları dolayısıyladır. Bugün büyük bir
çoğunluğu Batı Anadolu’da ikamet eden Tahtacılar, esas itibarıyla Türkmen kökenli olup Türkçeden başka bir dil bilmezler ve dinî ritüellerini de Türkçe yaparlar.
Türkiye Türkçesi ağızlarının söz varlığını içinde barındıran Türkiye’de
Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nde (Derleme Sözlüğü) Tahtacı Türkmenlerinin yaşadığı yerlerden yapılan kelime derlemelerinin azlığı göze çarpmaktadır.
Öyle ki, Tahtacı Türkmenlerinin yoğun olarak yaşadığı Antalya ili ve yöresinde genellikle Yörüklerden ve Köylülerden derlemelerin yapıldığı, buna karşılık Tahtacı Türkmenlerinden ise çok az kelime derlemelerinin yapıldığı tespit
edilmiştir. Tarafımızdan yapılan kelime ve metin derlemelerinde Antalya Tahtacı Türkmenlerinin ağzında, aynı bölgede yaşayan Yörük ve Köylülerin ağzıyla pek çok ortaklıklar bulunmakla birlikte, bu iki topluluğun ağzında inanç,
âdet, gelenek-görenek, yaşam biçimleri vb. sebepler yüzünden ayrılan yönleri
olduğu görülmüştür. Mesela; Tahtacı Türkmenleri, Yörüklerden ve Köylülerden farklı olarak “ormanda ağaç işinde çalışan her bir kişi”ye balta; “ağaçların
kesilmesi için verilen yazılı veya sözlü emir”e ferman; “bıçkıyla verilen düzen”e damaklı düzen; “kesilecek ağaçları numaralandırmak”a damgalamak;
“ağaç kesimi yapılmadan önce yapılan kura çekimi sonucunda kişilere çıkan
ağaçların numaralarının yazıldığı kâğıt”a diploma; “cem ibadetini yöneten din
adamı”na sercem (dede) vb. dedikleri görülmüştür.
Bu çalışmada, ilkin bir meslek adı olan tahtacılığın zamanla Türkmenlerin
kendilerine özgü bir mezhep zümresini nasıl ifade ettiği konusu ele alınacaktır.
Sonrasında Antalya merkez başta olmak üzere, Akseki, Alanya, Elmalı, Finike,
Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik ilçelerinin bazı köylerinde
ikamet etmekte olan Tahtacı Türkmenlerinden yapılan ve onlara özgü kelime ve
kalıp ifade derlemelerine yer verilecektir. Böylelikle bu çalışmayla Türkiye Türkçesi ağız araştırmalarına katkılarda bulunulacak ve Derleme Sözlüğü’nde Tahtacı
Türkmenlerine ait hiç kullanılmayan ya da kullanılıp da anlamı eksik kaydedilen
kelimelere yer verilerek bu alandaki büyük bir eksiklik giderilmiş olacaktır.
Anahtar kelimeler: Antalya, Alevilik, Ağaçeri, Tahtacı Türkmenleri, söz varlığı.
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LİSANIMIZDA ELFÂZ-I MÜTEŞÂBİHE ADLI SÖZLÜKTEKİ
SESTEŞ KABUL EDİLME ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNE
Doç. Dr. Enfel Doğan
Sesteş kelimeler, yazılışları ve söylenişleri aynı olup anlamları ve görevleri
bakımından birbirleriyle ilişkisi bulunmayan sözcüklerdir. Her dilde olduğu
gibi Türkçede de çok eski devirlerden beri sesteş kelimelere rastlanmaktadır:
boy, dal, don, ög, tüy, yaş, yüz gibi. Türkçede görülen sesteşliğin farklı sebepleri vardır: 1) Ses değişmeleri, 2) Çok anlamlılık, 3) Alıntı kelimeler.
Türkçede çok yaygın bir hadise olmasına rağmen sesteş kelimeler üzerine
yapılan çalışma sayısı, beklendiği gibi fazla değildir; derli toplu, bilimsel bir
sesteş kelimeler sözlüğü de henüz mevcut değildir. Hâl böyleyken, Türkiye’de,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Latin alfabesine geçilmeden önce bu konuda
müstakil bir sözlük (Lisanımızda Elfâz-ı Müteşâbihe) hazırlanmış ve iki kez
basılmıştır. Arap alfabesiyle yayımlanan, örnekli olması ve madde başlarında
kısaltmaların ve zengin bir hareke sisteminin kullanılması gibi noktalardan da
öneme sahip olan bu eserde; Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Almanca kökenli, toplam 1.428 madde başı bulunmaktadır.
Bu bildiride, eser ana hatlarıyla tanıtıldıktan sonra Arap alfabesindeki ha/
hı/he, sin/sad/se, ayın/hemze, te/tı, ze/zel/dat gibi farklı sesleri bünyesinde
bulunduran “eş yazımlı olmayan sesteş kelimeler”in; uzun veya kısa ünlülü
sözcüklerin; özel isimlerle cins isimlerin sesteşlik bakımından durumları vb.
sözlük hazırlanırken göz önünde bulundurulduğu/uyulduğu tespit edilen sesteş
kabul edilme ölçütleri hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar kelimeler: Sesteş kelime, çok anlamlılık, eş yazımlı, anlam bilgisi, şekil bilgisi.
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EK FİİLİN GÖREVİ NEDİR YA DA NE DEĞİLDİR?
Doç. Dr. Erkan Salan
Ek fiil, üzerinde en çok fikir yürütülen ve tartışılan dil konularındandır.
Bu durumun bir sonucu olarak var olan farklı bakış açıları, ortak bir kanaatin
oluşmasını engellemiş ve gerek konunun araştırılmasında gerekse öğretilmesinde bir kısım tereddütleri de beraberinde getirmiştir. Mevcut manzara; ek fiil
konusunda Türkçenin işleyiş özellikleriyle çelişmeyen, gerçekçi ve ortak bir
kabulü mümkün kılan görüş ve düşüncelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Geçmişten bugüne ek fiil konusunun değişik şekillerde ele alındığı görülmektedir. Yaygın kanaat, ek fiilin iki farklı görevi yerine getirdiği yönündedir.
Bunlardan biri “isimleri yüklem yapmak / yüklemleştirmek”; diğeri ise “basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiiller hâline getirmek”tir. Ancak Türkiye
Türkçesinde ek fiilin bu görevleri yerine getirdiği görüşü, tartışılmaya ve çözülmeye muhtaç bir sorundur. Zira ek fiil, isimleri yüklem yapamamakla birlikte basit zamanlı fiilleri de birleşik zamanlı fiil hâline getiremez.
Çeşitli örnekler değerlendirildiğinde, ek fiilin isim ya da isim görevindeki
unsurları fiilleştirebilen veya bunlara fiil özelliği kazandırabilen bir yapı olduğu dikkati çeker. İfade edilen duruma bağlı olarak bu bildiride, ek fiilin sadece
isim ya da isim konumundaki unsurları fiilleştirebilen ek niteliğinde bir yapı
olduğu; bununla birlikte adı geçen yapının isimleri yükleme dönüştüremediği
ve basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiiller hâline getiremediği görüşü savunulmuştur. Bu çalışmayla ek fiilin öğretiminin kolaylaştırılması yönünde de
bir düşüncenin varlığına dikkat çekilmiş olacaktır.
Anahtar kelimeler: Ek fiil, görev, isim, yüklem, fiilleştirme.
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ESKİ VE ORTA TÜRKÇE FİİLLERİN ANLAMSAL
SINIFLAMASI ÜZERİNE
Doç. Dr. Ertan Besli
Bilimde ortaya çıkan sınıflamalar sistemli bir yapı çözümü esasına dayanır.
Anlam bilimi incelemesiyle fiillerin anlamsal sınıflamasının yapılabilmesi için
bir cümleyi oluşturan anlamsal yapıların ortaya konması gereklidir. Eski ve
Orta Türkçe fiillerin anlamsal sınıflamasında da anlamsal yapıların belirlenmesi önemlidir. Bildirimiz “Eski ve Orta Türkçe fiillerin anlamsal sınıflandırılması, Türkoloji bilimi araştırma yöntemleri kullanılarak tarihî metinlerin
analizi ile çağdaş anlam biliminin bulgusu olan anlamsal yapılar belirlenerek
yapılabilir.” varsayımı üzerine temellenmiştir. Bir cümlede fiil yönetici unsurdur. Yüklem işlevindeki fiil etrafında çeşitli boşluklar açar. Söz konusu boşlukları fiilin belirlediği durum ekli tamlayıcı almış ögeler doldurur. Bu yaklaşım dil biliminde yeni teoriler ortaya çıkarmıştır. Bağımsal dil bilgisi, evrensel
dil bilgisi, istem bilgisi, durum dil bilgisi, yönetim ve bağlama teorisi gibi dil
bilimsel yaklaşımlar fiil yönetiminde cümlenin diğer ögelerinin belirlendiği
verisinden yola çıkarak geliştirilmiştir.
Durum adın cümle içinde bulunduğu dil bilgisi şekli, yalın veya eklerle
genişletilmiş olarak aldığı geçici durum olarak tanımlamıştır (Korkmaz, 2003:
73). Tamlayıcılar belirli bir sayıda bulunup bir fiile istem ilişkisiyle bağlı olan
zorunlu unsurlardandır (Helbig ve Schenkel, 1991: 40). Eski Türkçede ve günümüz Türkçesinde bir fiilin yönettiği katılanlara gelen tamlayıcılar durum eklidir ya da cümlede özne işlevindeki ögeyi belirtmek için fiile gelen kişi ekleri
aracılığıyla fiilin açtığı istem boşluklarını doldurur. Fiillerin bir cümleyi oluşturmak için aldıkları ögeler (durum ekli tamlayıcılar) anlam bakımından bazı
niteliklere sahiptir. Bu niteliklerin çözümlenmesi ve sınıflanması neticesinde
bir cümlenin anlamsal yapısı ortaya konabilecektir. Zira bir sistemi çözebilmek için o sistemi oluşturan ögelerin yapılarının ve işlevlerinin çözümlenmesi
ve betimlenebilmesi gereklidir.
Anahtar kelimeler: Eski ve Orta Türkçe, anlam bilimsel sınıflama, istem,
dil bilimi, anlamsal roller.
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KUZEY AZERBAYCAN’DA MİLLÎ DİL MESELESİ:
AZERBAYCAN DİLİ Mİ, YOKSA TÜRK DİLİ Mİ?
Doç. Dr. Faik Elekberli
Kuzey Azerbaycan’da millî dil meselesi XIX. yüzyıldan itibaren tartışılmaya başlasa da doruk noktasına yirminci yüzyılın başlarında girdi. Buna sebep
de Kuzey Azerbaycan Türklerinin Çarlık Rusya’dan ayrılarak bağımsızlık davası etmeleri idi. Çarlık Rusya ideologları tarafından millî dillerine konulan
yasaklar, özellikle Türk dilinin Tatar dili olarark adlandırılması Azerbaycan
Türk aydınlarını kesinlikle tatmin etmiyordu. Onlar dillerini Türkçe kabul
eder, ancak onun gelişimi meselesinde ikili pozisyon tutuyorlardı. Millî aydınımız Ali Bey Hüseyinzade başta olmak üzere “füyuzatçı”lar Osmanlı lehçesine dayanan ortak Türk dili taraftarı oldukları hâlde, millî aydınımız Celil
Memmedkuluzade ve diğer “Molla Nesreddinciler” ise bu iddiaya karşı çıkarak Azerbaycan Türklerine ait halk dilini tebliğ ediyorlardı. Bu dönemde millî
dil konusunda daha gerçekçi, rasyonel yol tutan Mehmet Emin Resulzade ve
silahtaşları ise Azerbaycan Türklerinin halk dili ile Osmanlı Türkçesi arasında
ortak noktadan çıkıyorlardı.
Bu nedenle, Azerbaycan Türkleri bağımsızlığa kavuştuktan sonra (1918,
28 Mayıs) Türk dili Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet dili olarak kabul
edilmekle birlikte, Türk halklarının ortak Türk dilinin oluşturulması meselesi
de ciddi şekilde gündeme getirildi. Kuşkusuz, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
devlet dilinin Türk dili adlandırılmasında ve Azerbaycan’ın devlet okullarında
ortak Türk öğretiminde öncelikle Türk Federasyonu fikrini savunan Resulzade
ve onun silahtaşları önemli rol oynamışlardır. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Sovyet Rusya tarafından işgali (1920, 27 Nisan) Kuzey Azerbaycan
Türklerinin millî dilin oluşması ve ortak Türk dili yönünde yaptığı işi yarıda
bıraktı. Öyle ki, Sovyetler Birliği döneminde, özellikle 1920-1950 yıllarında
Sovyet ideologları Azerbaycan Türk dilini diğer Türk dillerinden uzaklaştırmaya, daha sonra ise onun adını değiştirmekle ona verilen yeni ada uygun olarak “Azerbaycan dili”nin Türk dilinden farklı bir dil olmasını esaslandırmaya
çalışmışlardır. Bu aşamada ulusal dilin temizlenmesi ve edebî dilin oluşumu
uğruna ise esas mücadele ilk iki cereyan millîlik-Türkçülük ve Sovyet-Rus
beynelmilelciliği arasında gitmiştir. Aynı zamanda, bu dönemde Sovvet ideologları bir yandan “Azerbaycan dili”ni yapabildikleri kadar Ruslaştırmaya,
diğer yandan da bu dilin anayasal hukuki statüsünü inkâr etmekle birlikte Rus
dilini gayriresmî de olsa Azerbaycan’da devlet dili düzeyine yükseltmeye gay2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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ret göstermişlerdir. Kuşkusuz her iki durum, Azerbaycan toplumunun çeşitli
tabakalarında, gerek Sovyet Azerbaycan’ın üst düzey yöneticileri gerekse millî
ruhlu düşünürleri tarafından kesin kabul görmemiştir.
Anahtar kelimeler: Tatar dili, Türk dili, Azerbaycan dili, Azerbaycan
Türk dili, Azeri dili, Azerbaycan Türkçesi, ortak Türk dili.
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DİL BAĞLAMINDA TÜRKMEN KİMLİĞİ
Doç. Dr. Ferah Hüseyn
Türkman etnosiyasi varlığı ve kimliği Orta Çağ Dönemi’nde İslam dünyasının tarihî bir gerçeğidir. İlk defa Çin kaynaklarında VIII. yüzyılda kaydedilen ve tedricen kendi çatısı altında Oğuz-Türk aşiretlerini birleştiren Türkmen
kelimesi, müteakip yüzyılların keşmekeşli tarihî süreçleri sonucunda kendisini
sadece tasdik etmekle kalmayıp kudretli etnopolitik kuruluşun adına çevrildi.
Siyasi cihetten Türkmen varlığı, Selçuklu fetihleri ve ardınca beyliklerin meydana gelmesi ile Türkmeneli adı ile tanınacak Doğu Anadolu coğrafyasında
boy göstererek haiz olduğu passionarlık enerjisi sayesinde genişledi. Siyasi
iktidarın merkezi anlamına gelen ve XV. yüzyıla kadar Zülkadir Beyliği’ne
ait olan Türkmen tahtı mefhumu bu dönemden itibaren Azerbaycan’ın Tebriz
şehrine intisap edildi. Bu merkezden Horasan’a kadar arazide silsile devletler
seviyesine yükselen Türkmen varlığı egemenliğini yüzyıllar boyunca sürdürerek bölgenin siyasi haritasını çizmiş oldu.
Bunun yanı sıra Türkmen millî kimliği herhangi bir devletin sınırlarına
münhasır kalmayarak manevi yönü ile günümüzde Türkiye ve Azerbaycan
(Güney ve Kuzey) Türklerinin, Irak ve Suriye Türkmenlerinin ortak mirasını
teşkil etti ki bunun da ana ögesi ve kaynağı muhakkak ki dildir. Daha sık Orta
Çağ Azerbaycan muhitinde rastladığımız “Türkmen lisanı”, “Türkmen lügati”
terminoloji mefhumları ile adlandırılan Türkmen dilinin edebî seviyeye ulaşması süreci Anadolu beylikleri döneminde başlar ki bu da Türkmen varlığının
siyasi cihetten teşekkül edişine bağlı bir süreçtir.
Tebliğimizde Türkmen kimliğinin oluşum çağlarının esas cihetlerine değineceğiz ve bu oluşum sürecinde Türkmen dilini, millî kimliğin bir göstergesi
olarak siyasi teşekkül bağlamında ele almaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Türkmen kimliği, dil, edebiyat, etnopolitik varlık,
Anadolu, Azerbaycan, Orta Çağ Dönemi.
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TÜRK VE DÜNYA DİLLERİNİ BİRLEŞTİREN KÖK
ÜNSÜZLERİ
Doç. Dr. Fikret Alizade
Dil oldukça zengin bir hazinedir. O kendinde akıl almaz derecede, çok değerli materyaller barındırıyor ki, bunlar ebedȋ araştırma konusudur. Her nesilden sonra toplanan bilgiler geniş araştırmalar için büyük zenginliktir.
Kelimeler, deyimler insanı düşündürdükçe, onların üzerinde lengüistik
araştırmalar yapıldıkça her defasında tamamen yeni, sayfası açılası meselelerle karşılaşılır. Dillere bükümlü Arapça konstrüksiyonu ile yaklaşıldığında, yani
kelimeleri anlamsal-mantıksal açıdan uzlaştırabilen söz köklerinin ancak kök
ünsüzlerinden çıktığı düşünüldüğünde hayli farklı, fakat semantik yakınlığa,
sınıflamaya göre birbirine yakın kavramlar elde edilebilir.
Bu durumda akraba veya yabancı dillerde de bu kök ünsüzlerine bağlılık
kendini gösterecektir. Birbirinden farklı sistemli dillere mensupluğuna rağmen
Yunan, Latin, İngiliz, Arap, Fars, Rus vb. dillerin kelimeleri birbiriyle benzerlik oluşturacaktır.
Anahtar kelimeler: Çeşitli sistematik dünya dilleri, kök ünsüzleri, anlamsal yakınlık.
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BİR BAŞKA “AYLA” VAKASI: TEKE GIZI TATYANA
Doç. Dr. G. Selcan Sağlık Şahin
Teke Gızı Tatyana, Ata Atacanov’un kaleme aldığı ve 1987 yılında yayımlanan, gerçek bir hayat hikâyesine dayalı tarihî romanın adıdır. Romana konu
olan Türkmenlerin Teke boyundan Tatyana Mihaylovna’nın, diğer adıyla Artıkgül Tekinskaya’nın (1878-1924) ailesi 1881 yılında Türkmenler ile Ruslar
arasında gerçekleşen Göktepe Savaşı sırasında vefat eder. Eserde 3 yaşında
savaş alanında öksüz ve yetim kalmış bir kız çocuğu olarak betimlenen Artıkgül, cephede kendisini bulan Rus askeri Rodion tarafından sahiplenilir. Buraya
kadar yaşananlar bize, 1950 yılında Kore Savaşı’nda görev yapan Astsubay
Süleyman Dilbirliği tarafından bulunan ve evlat edinilmek istenen 5 yaşındaki
Koreli “Ayla”yı anımsatmaktadır. Süleyman Dilbirliği’nin Ayla’yı sahiplenip
Türkiye’ye getirememesinin aksine Artıkgül, Radion’un elinden Rus General
Skobelev tarafından alınır ve Moskova’ya götürülür. Bu kız çocuğuna Ruslarda millî bir bayram olan Tatyana Günü münasebetiyle “Tatyana” adı, baba
adı adı olarak “Mihail” ve Türkmenlerin Teke boyundan gelmesi münasebetiyle de “Tekinskaya” soyadı verilir. Bir kont ve kontese evlatlık verilen küçük
kız, Hristiyan okulunda Rusça, Fransızca, Almanca öğrenerek büyür. Tatyana
Tekinskaya Mihaylovna, burjuva bir ailede yetiştirilmesine rağmen 1900’lerin başında Bolşeviklerle tanışacak ve sonrasında Bolşevik bir aktivist olarak
tanınacaktır. Bu çalışmada Ata Atacanov’un yazdığı romandan yola çıkılarak
tarihî bir şahsiyet olan 20. yy başlarının okuryazar ilk Türkmen kadın aktivisti,
eğitimci Artıkgül Tekinskaya’nın hayatı ve faaliyetleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Türkmen, Bolşevik, kadın aktivist, Göktepe Savaşı,
Teke boyu, Artıkgül Tekinskaya, Ata Atacanov.

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

102

Bildiri Özetleri

ESKİ SÜMERLERİN ETNİK YAPISI VE COĞRAFYASI
Doç. Dr. Galibe Hacıyeva
Eski Sümer yazıları insan uygarlığının en uzak geçmişinden, binlerce yıl
önceki gelişim düzeyi hakkında bilgi veren en büyük tarihî kültürel anıttır.
Bu yazılar bizi MÖ 5-6 bin yıl önceki atalarımızla buluşturuyor. Sümerlere
ait araştırmaların bir kısmında Türk adına biraz kıskanç yanaşılmasına rağmen, Sümerlerin dil bilgisi yapısı, söz varlığı, Sümerlerin yaşadığı coğrafya ve
Sümer yazılarındaki mevcut onomastik birimler, özellikle eski Sümerlere ait
tuğla üzerinde adı geçen kabileler hakkında verilen bilgiler, Sümerlerin tarihî
etnik kimliklerini aydınlatmak imkânı yaratıyor. Milattan önce Mezopotamya
etrafında geniş bir alana yayılmış olan ve kullanılan Sümer dili çağdaş Türk
halklarının yaşadığı Bağdat’tan Basra (Kenger- şimdi Fars olarak adlandırılan
körfez) Körfezi’ne kadar geniş bir alana sahip olması ve Sümerlerin tarihsel
etnik yapısı eski Sümerlerin Türk olmasının arkasındaki teoriyi ve Sümerlerin
güneydoğudan Basra Körfezi çevresindeki kabileler ile bağlantısının tarihsel
gerçekliğini kanıtlıyor. Arkeolojik kazılar zamanı bulunmuş erkek ve kadın resimlerine göre Sümerlerin Akdeniz ve Kafkasya ırkına ait olduğu gösteriliyor.
Çoğu araştırmacıların; Sümerlerin kuzeydoğudan, Zagros Dağları’ndan, eski
Azerbaycan topraklarından Mezopotamya’ya ilk göçlerinin 4. yüzyılın başlarına tesadüf etmesi ve Sümer sözünün etimolojisi hakkında olan fikirleri çağdaş
Türk tarihinin eski Sümer tarihiyle direkt bağlantısını gösteriyor.
Tarihsel araştırmalarda Sümerlerin//Subaruların//Suvarların MÖ 3000’de
Fırat ve Dicle nehirlerinin kuzey havzaları arasında (Yukarı Mezopotamya’da)
günümüzdeki Urfa, Diyarbakır, Mardin bölgelerinin güneyinde, Irak’ta Musul
çevresinde ayrı ayrı beylikler şeklinde yaşadığı kaydedilmektedir. Çoğu araştırmalarda Sümerlerin ulusal kimliği üzerinde fikir birliği olmamasına rağmen,
Sümerlerin dili, millî kimliği ve etnik yapısı onların çağdaş Türklerin atası
olduklarını kanıtlamaktadır. Eski Sümerlere ait taş yazıtlar üzerinde adı geçen
Turukki, (Ki-en-gi) Suber(şumer)//Subaru ve başka bu gibi Eski Türk etnoslarının adının kaydedilmesi ve Sümerlerin yaşadığı tarihî coğrafya Sümer kimliği için tartışılmaz tarihî faktörlerdir.
Anahtar kelimeler: Türk, Turukki, Sümer//Suber//Subaru, Basra, Fırat,
Decle, Kafkasya, Irak, Musul.
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ESKİ TÜRKÇE KLASİK ESERLERİ İLE KÜÇÜK YAZITLARI
ÇERÇEVESİNDE SÖZCÜKLERİN ANLAM DEĞİŞMESİ
Doç. Dr. Gerelmaa Namsrai
Eski Türklerin tarihi, olayları anlatan aynı zamanda klasik eserler olan Köl
Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Yazıtlarında edebî üslupla anlatılmıştır. Kayalıklar üzerine yazılmış olan daha küçük yazıtlarda ise yazan kişinin genellikle o bölgeden ya da yoldan geçerken ve hazırlık yapmadan direkt yazmış
olması sebebiyle söz varlığına göre yer adları ve toprakların özellikleri, yazara
ait bilgiler ve unvanlar vb. özel unsurları klasik yazıtlardan daha çok içerir.
Genel olarak yol üzerinde alınan notlar, yani daha küçük yazıtların dışında
runik-Uygur olmak üzere iki farklı alfabe kullanılan kompleks ve müzik aletindeki yazıt gibi özelliklerine göre ilgi çekicidir.
Tarihî gelişimi içerisinde bir dile ait sözcükler zaman zaman anlamlarını
yitirip yeni anlamlar kazanabilmekte yahut çeşitli anlam değişmelerine uğrayarak zenginleşebilmektedir. Dolayısıyla hem sözcüklerin taşıdıkları anlam
hem de dildeki kullanım boyutları değişmelere uğrayabilmektedir. Bu bakımdan kaya yazıtlarının söz varlığı da daha önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada hem runik klasik eserlerde hem de kaya üstündeki yazıtlarda
yer alan bazı sözcükler üzerinde durularak Türkçe ve Moğolcadaki anlam gelişimi kullanım alanları açısından karşılaştırılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Söz varlığı, anlam değişmesi, runik yazıtlar.
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“TONYUKUK”UN DİLİNDE GRAMERLEŞEN ŞAHIS
ZAMİRLERİNİN ŞAHIS EKLERİYLE EŞ DEĞERLİLİĞİ
Doç. Dr. Gızılgül Abdullayeva
Şahıs eklerinin tarihsel fonoformaları, varyantlılığı ve özellikle de etimolojisi Türkolojide tartışma konusu olan meselelerdendir. Koşo Saydam yazıtları
ile karşılaştırıldığında diferansiyel özelliklere sahip olan Tonyukuk Yazıtı bu
konuda bilime zengin malzemeler vermektedir. Yazıtın sunduğu malzeme bir
yandan şahıs eklerinin tarihî manzarasını ortaya koymakta, diğer yandan şahıs
sonluklarının doğru etimolojik incelenmesine bir ayna tutmaktadır diyebiliriz.
İnceleme sonucunda aşağıdaki olgular ortaya konmaktadır:
I. Diferensiyativ belirtilerle kayda alınan şahıs ekleri. Farklılıklar tarihsel şahıs zamirlerinin gramerleşmeyerek şahıs ekleri yerine kullanılmasında
görülmektedir. Olgulara dayanan araştırmalardan fiillerde şahıs zamirlerinin
gramerleşmesi [(a//I tekil şahıs zamiri “ben” ile belirtilen şahıs sonlukları (Ben
ança tirmen-II-Q., 37); b//1. çoğul şahıs zamiri “miz” ile ifade edilen şahıs
sonlukları (Süngüşdimiz - I-Şm., 27) c//I çoğul şahıs zamiri “biz” ile belirtilen
şahıs eklerinin (Neke Tezer biz? -II-K., 38)] “Tonyukuk”ta daha çok olduğu
görülmektedir.
Sonuç olarak, tarihen kullanılan 1. çoğul şahıs zamirlerinin miz//biz şeklindeki eski biçimleri olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Çağdaş Azerbaycan ve
Türkiye Türkçelerinde korunan biz zamiri bən//ben zamirinin çoğul biçiminin
göstergesi ise gramer yapısının arkaik katmanında yer alan miz zamiri mən//
men zamirinin 1. şahıs çoğulunun tarihsel ifadecisidir.
Adlarda şahıs zamirlerinin gramerleşmesi de bu dil materyalinde görülmektedir. 3. tekil şahıs ekinin «ol» zamiri ile ifadesi bunun ispatıdır (Bilge
Tonikuk anığ ol, kendi ol -I-Şm., 31). Bu, şahıs eklerinin tarihî kökünün belirlenmesinde nadir olgu sayılır. Çünkü tarihsel olarak klasik edebî örneklerin
dilinde 3. tekil şahıs zamirinin o//ol seçeneklerinin işlenmesine rağmen, “o”
zamirine şahıs eki olarak rastlanmaz. Bunun nedeni, [o] (ve aynı zamanda [ö])
ile biten Türk kökenli sözcüklerin olmamasıdır. Bu nedenle, şahıs sonluğu olarak “o” değil, ünsüzle biten “ol” zamiri görülmektedir ve bu olguya klasik örneklerde değil, sadece “Tonyukuk” da dâhil bazı Eski Türk yazıtlarının dilinde
rastlanmaktadır.
II. Çağdaş dille eşleşen şahıs ekleri. 2. tekil ve çoğul şahıs zamirlerinde
rastlanan bütünleşme (integrallik) “Tonyukuk”ta bulunmasa da bazı Eski Türk
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yazıtlarında mevcuttur (2. tekil şahıs: Ölteçisen (Kk-C., 8); 2. çoğul şahıs: Ersiz//Yiğitsiz//siniz (Açura, 3).
Bu dilsel manzara bazı şahıslarda “şahıs zamiri//şahıs ekleri” paraleliğinin
çağdaş dilde aynı biçimde sürdürüldüğünü ancak fonodeğişmeye maruz kalarak (men→men→EM; biz→biz→IZ; miz→miz→IZ) tarihî izini koruduğunu da
göstermektedir. Ayrıca tarihî tezahür her şahıs zamirinin tekil ve çoğulunda şahıs eklerinin kökeninin şahıs zamirleri ile ilgili olduğunu bilimsel bir gerçeklik
gibi kanıtlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Tonyukuk Anıtı, gramerleşme, fonoform, şahıs ekleri,
şahıs zamirleri, etimoloji.
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TONYUKUK ANITI VE AZERBAYCAN DİLİNİN KELİME
HAZİNESİ
Doç. Dr. Gudsiyya Gambarova
Tonyukuk Anıtı, kadim Türklerin devlet ve devlet yönetimi tarihinin eski
kaynaklarından biri olarak aynı zamanda Türk dilleri tarihinin en güvenilir hazinesidir. Anıtın metin diline ve Türk dillerine baktığımızda diğer Türk dillerinin yanı sıra Azerbaycan dilinin ağız ve lehçelerinde hâlen aktif olarak kullanılan çok sayıda kelimeyle karşılaşıyoruz. Anıt söz varlığının ana bölümünün
Azerbaycan lehçelerinde ya aynı şekilde (geyik, sab, tün, su, yazı) ya da hafif
bir fonetik değişiklikle (üküş, kızıl, yadağ) kullanılması dikkat çekiyor. Bu tür
sözcükler anlam bakımından çeşitlidir ve farklı sözcük bölümlerini kapsar. Bu
bakımdan bu sözcükler “isimler” ve “fiiller” olarak gruplandırılabilirler.
Metinde “isimler” adı altında toplanan ağız sözcükleri başlıca olarak isimler (ülüğ, til, keçik), sıfatlar (arığ, turuk, semiz, kızıl), sayılar (üküş, tümen),
zamirler (anarı, beri) ve zarfları (yadağ, yelü, taşda) kapsamaktadır. Anıtta
Azerbaycan dilinin lehçelerinde ve ağızlarında bulunan bu sözler, kapsam ve
sözcük-anlam açısından sistematikleştirilebilir.
Tonyukuk Anıtı’nın dilinde kullanılan fiillerin bir kısmı Azerbaycan dilinin
lehçe ve ağızlarında bulunmaktadır. Bu fiiller sözlüksel anlamlarına göre hem
dinamik (sülemek, boğazlamak, kabışmak) hem de statik (öğleşmek, tilemek,
yanılmak) içeriğe sahiptirler.
Anıtın dil materyali, Azerbaycan edebî dilinde kullanılan düzinelerce yabancı kelimenin Türkçe karşılığını içeriyor. Bu sözler, farklı alanlara aittir ve
Azerbaycan edebî dilinin kadim Türk kökenli kelimelerle zenginleştirilerek
yabancı unsurlardan temizlenmesine olanak sağlıyor: ayğıçı-danışman, yerçi-rehber, unamak-rıza göstermek, kızıl-kırmızı vb.
Türk dilinin tarihî Göktürk lehçesiyle yazılmış Tonyukuk Anıtı’nın dilinin,
Azerbaycan dilinin lehçe gerçekleriyle örtüşen kısımları, bu kitabenin aynı zamanda Azerbaycan dilinin ortak anıtı olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.
Anahtar kelimeler: Tonyukuk Anıtı, Azerbaycan dili, ağız ve lehçe, kelime hazinesi, isimler, fiiller.
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KAZAK VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ PETROL
TERİMLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
Doç. Dr. Gulzhanat Begimova
Bugün Türk dünyasının önünde çözülmesi gereken birçok problem durmaktadır. Bilim, kültür, sanat, ekonomi, teknoloji vs. alanlarda kurulacak iş
birliği için temel şartlar gerekmekte olup bunların başında da ortak dil gelmektedir. Ortak dil; birlik ve bütünlüğün temel unsuru olup Türk halkları arasındaki kültür köprüsünü kuracak, bu köprünün üzerinden diğer alanlarda da
(iktisadi, ticari, askerî, siyasi, diplomatik) bütünleşmeler oluşacaktır. Bildirimizde Kazak ve Türk dillerindeki petrol terimleri karşılaştırırken bunların terminoloji alanındaki önemini ortaya koymaya çalışacağız. Petrol terimlerinin
birçok alanla kesişmesi nedeniyle incelenmesi çok önemlidir. Kazak ve Türk
dillerinde petrol terimlerin incelenmesinin önemi, Türk dilleri arasındaki iş
birliğinin arttırılması ve ortak petrol terimlerin sayısının çoğaltıması açısından
çok önemlidir. Çalışmamızda petrol terimleri Türkçe kökenli terimler, alınma
kelimelerle oluşmuş terimler olarak iki gruba ayrılarak incelenecektir. Türkçe
kökenli terimler bölümünde, Kazak ve Türkiye Türkçesinde ortak veya benzer
petrol terimleri; alınma kelimelerle oluşmuş terimler bölümünde de Kazak ve
Türkiye Türkçesinde aynı veya farklı telaffuz edilen petrol terimleri incelenecektir.
Ayrıca, Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi petrol terimleri karşılaştırılarak ortak terim yapma sorunu ile ilgili problemler ortaya konulacaktır. Buradaki amacımız, yeni terim yapmak ve terimler ile ilgili doğru/hata değerlendirmesi ortaya koymak değildir. Esas amaç, petrol terimlerinde bunların
adlandırılmasında karşımıza çıkan bazı problemleri ortaya koymaktır ve ona
yönelik çözümleri bulmaya çalışmaktır.
Anahtar kelimeler: Terminoloji, terim problemi, terim ortaklığı, ortak terim türetme sorunu, Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi petrol terimleri.
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ORHUN YAZITLARI DİL ÖZELLİKLERİNİN AZERBAYCAN
TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ İZLERİ
Doç. Dr. Gülnara Aliyeva-Koşkun
Türk dillerinin gelişme evrelerinde belirli bir Türk dili için kullanımdan
düşen ve eskileşen birtakım kelimeler diğer Türk ağızlarında bağımsızlığını
koruyabilir. Diğer taraftan, bazı kelimeler veya dil özellikleri de var ki onlar
kendi tarihîliğini sadece ağızlarda korumuşlar. Bu bakımdan ağız
sözlüklerinin meydana çıkması, Orhun Anıtları’nın çağdaş Türk dilleri ve
ağızlarıyla karşılaştırmalı araştırılması, anlam bilimsel-etimolojik analiz
yapılması açısından oldukça önemlidir. Azerbaycan Türkçesi ağız
özelliklerinin oluşum süreci, kelime biçimlerinin ve diğer dil hadiselerinin
meydana çıkması süreci uzun ve zorlu bir yol katetmiştir. Orhun Yazıtları’nın
söz varlığı Eski Türklerin yaşam tarzını, tarihini ve kültürünü yansıtır.
Orhun Anıtları’nı kullanan ve bunları çağdaş Türk dilleriyle karşılaştıran
çeşitli araştırma türleri günümüz bilimiyle ilgilidir. Orhun Yazıtları’ndaki söz
varlığının ve dil özelliklerinin Azerbaycan Türkçesi ağızlarında birtakım izleri
görülmektedir. Gözlemlenen sonuç aşağıdaki manzarayı oluşturuyor:
1. Azerbaycan Türkçesi ağızlarında anlam ve şekil olarak Orhun Yazıtları’ndaki kelimelerle aynı olan kelimeler mevcuttur: adak – аyak: Türk
bodun adak kamaŝtdï (OA) (BK. D.30; adax “çocuğun ilk adımları”, adaxa-dax “adım-adım, yavaş-yavaş”, addaxlamax “ilk adım atmak (çocuğa
aittir)”, adax-çiçə “çocuğun ilk adımları”, dadax “çocuğun ilk adımı”.
2. Şekil olarak aynı, anlam olarak değişmiş veya farklı olan kelimeler de
göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, eke kelimesi Orhun Anıtları’nda
“abla” anlamını bildirir. “Ögüm ḳatun ulayu öglerim; ekelerim
kelisünüm…” (KT.K.9). Azerbaycan Türkçesi ağız leksikasında eke kelimesi
bazı kelimelerle birleşik kullanılır ve yakın anlam ifade eder: əkəbükə
(Çenberek), əkəpükə (Ga-zah) “büyük, yaşlı”; əkəc “yaşlı, bilmiş” (Bakü);
əkəlixꞌ “büyüklük” (Gazah).
3. Orhun Yazıtları’nda bazı kelimelere rastlanır ki, onlar Azerbaycan
Türkçesi ağızlarında değil, ölçünlü dilde kendini gösteriyor. Aynı kelimeler
Türkiye Türkçesi ağızlarının söz varlığında da yer alıyor: kiçig (küçük), kaçan
(ne zaman), yay (yaz), öd (safra kesesi), eğirmek (sarmak, döndürmek), yağı
(düşman) vd. kelimeler buna örnek olabilir.
Anahtar kelimeler: Orhun Abideleri, Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan
Türkçesi ağızları, söz varlığı, arkaik unsurlar, fonetik özellikler, leksik
özellikler, arkaik kelimeler.
26-30 Eylül 2021
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ALTIN ORDU DÖNEMİ’NE AİT ‘KİTABU BULGAT
AL-MUŞTAK Fİ LUGAT AT-TÜRK VA-L-KİFÇAK’ EL
YAZMASININ HAZIRLAMA PRENSİBİ
Doç. Dr. Gülnara Gainutdinova
Yazılı anıtların araştırma sürecinde dil tarihi özelliklerini ve kelimelerini
incelemek çok önemlidir. Bu konuya ilgili Eski ve Çağdaş Tatar dilinde yazılan anıtların söz dağarcığını araştırma işleri şimdi de devam ediyor. Dil gelişimi onun tarihini ve kelime yapısını incelemektedir.
Orta Asya’da yaşayan Türk boyları için büyük değer ve yüksek önem taşıyan bir eser olarak kabul edilen, Cemal ed-Din et-Türki’nin yazdığı Kitabu
Bulgat al-muştak fi lügat at-türk va-l-kifçak eseri de bu gruba dâhil edilebilir.
Yazıldığı yıl tam net değildir, ama anıtın ilk sayfasında Ebu Bekir adlı birinin
Hicri 855 yani 1451 yılını tarih olarak kaydettiği görülmektedir. Demek ki bu
eser XV. yüzyıldan daha geç yazılmamıştır. Kitabu Bulgat al-muştak fi lügat
at-türk va-l-kifçak’ta toplumun gelişmesi ve tarihi Türkçe olarak beyan edilmiştir. Dolaysıyla bu eser Türk boylarının dünyanın eğitimle ilgili değerleriyle
tanışmasını yedi yüz yıl önce sağlamış manevi değerlerden biri sayılır.
XIV. yüzyıl dil tarihini inceleyen büyük araştırmacılardan biri olan Polonya
bilim adamı Zajalczkowski’ye göre bu eser XIV. yüzyıl ortalarında yazılmıştır.
Onun bakış açısını araştırmacı Gabain de paylaşır. Kitabu Bulgat al-muştak fi
lügat at-türk va-l-kifçak’ın 1350 yılında yazıldığını söylemiştir. Eserin isim ve
fiil kısmında Arap ve Suriye söz formları yer almıştır. A. Zajalczkowski’nin
eser Suriye’de XIV. yüzyıl ortalarında yazılmıştır fikrine kanıttır.
Son yıllarda bilişim teknolojilerinin gelişmesi, imkânların daha da genişlemesi ve çoğalmasından dolayı dil bilimciler mukayeseli ve leksikolojik yöntemlerden biri olan dil biliminde dil tarihi ve söz varlığı yöntemine başvurmaktadır. Dil biliminde kelimeler toplamı yönteminin kullanılmasının amacı
bir yazılı anıt ya da eserde geçen sözlere dilsel tahlil yapmak, diğer yazarların
eserleriyle karşılaştırmak ve bu yöntemle o metne özgü hususiyetlerini, yazarların gerçek hayatı anlamalarıyla ilgili esasları belirlemektedir.
Bildiride halk dilinin güzel örneklerine dayanılarak yazılmış Kitabu Bulgat
al-muştak fi lügat at-türk va-l-kifçak eserinin hazırlama prensibi ve onu araştırma tarihinden bahsedilecektir.
Anahtar kelimeler: Altın Ordu Dönemi, el yazmaları, Türk dilleri, sözlük,
Tatar dili, dil bilimi.
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KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE KİTLE İLETİŞİM
ARAÇLARININ AZERBAYCAN TÜRKÇESİNE ETKİSİ
Doç. Dr. Gülşen Meherremova
XXI. yüzyılın sürat, yüksek teknoloji asrı olarak adlandırılması hiç de tesadüfi değildir. Çünkü yaşadığımız dünya hızla küreselleşmektedir ve biz bu
dayanılmaz süreci mecazi şekilde “okundan çıkmış yay”la mukayese edebiliriz. Küreselleşme döneminde Azerbaycan edebȋ Türkçesi normlarının korunmasının önemli olduğu, gelişim düzeyinin ve etki dairesinin nüfuz ettiği bazı
alanlar vardır. Ancak bunlardan birkaçı daha büyük etkiye sahiptir: Birincisi,
kitle iletişim araçlarıdır; ikincisi, teknolojik araçlardır.
Küreselleşmenin sonucu olarak bugün Azerbaycan edebȋ Türkçesinin gelişmesini ve normatif yapısını etkileyen “hava kitleleri” daha çok kitle iletişim
araçlarından dâhil oluyor. Çünkü bugün günlük hayatımızdan başlayarak büyük tribünlere kadar tüm bilgilerin kaynağı medya, basın ve siteler olduğundan
dilimizin kamuoyu önünde en çok işlek olduğu alan kitle iletişim araçlarıdır.
Bugün televizyonda ve radyoda, elektronik basındaki konuşma üslubu toplum
için örnek faktörüne dönüşmüştür. Özellikle son yıllarda dilimize geçmiş yeni
kelimelerin – alıntıların kullanım kapsamının belirlenmesinde kitle iletişim
araçları önemli rol oynamaktadır. Örneğin, Azerbaycanʼda vertolyot kelimesi
uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda sosyal medyada helikopter
kelimesinin sıkça yer alması sonucunda söz, toplumda işleklik kazanmıştır.
Ekonomiye ait olan devalvasiya (devalüasyon) terimi basının ve medyanın
aracılığıyla toplumun dilinde kullanır hâle gelmiştir.
Kitle iletişim araçlarının dile etkisi şunu gösterir ki Türkçedeki sosyal ve
siyasi anlam taşıyan alıntılar belli zamanlar çerçevesinde toplumsal ortamın
değişmesi ile semantik diferansiyasyona uğramıştır. Kitle iletişim araçlarının
dilinde geniş kullanılan yabancı kelimeler bazen konuşmanın üslubunu zorlaştırabilir. Çünkü böyle leksik birimler içerisinde yeni sözler olduğu gibi, yersiz
ifadelere de sıkça rastlamaktayız.
Türkiye Türkçesinde “dilimize sahip çıkıyoruz”, “yabancı kelimelere karşılıklar” başlıklarında verilen bu tip alıntıların [örneğin, sempati (önerilen karşılığı “yakınlık”), prezante etmek (“tanıtmak”), mantalite (“zihniyet, anlayış”),
departman (“bölüm”), sponsor (“destekleyici”), branş (“bölüm”) özleştirilmiş
seçenekleri de basında yer alıyor ve onun aracılığıyla kamuoyuna ulaştırılıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan “selfi” kelimesinin Türkiye televizyonla2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1
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rında yayımlanan reklamlarda “özçekim” şeklinde sunulması bu leksik birimi
toplumda genel kullanılan söze dönüştürmüştür. Kanaatimizce, bu tür kelime
türetme sürecine üstünlüğün verilmesi Azerbaycan Türkçesinde de aktif hâle
getirilmelidir.
Makalede kitle iletişim araçlarının Azerbaycan Türkçesine, özellikle onun
söz varlığına etkisi, alıntı kelimelerin kullanım kapsamı geniş şekilde Türkiye
Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, kitle iletişim araçları, alıntı kelimeler, kelimelerin benimsenmesi.
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİR ANLAM KÖTÜLEŞMESİ
ÖRNEĞİ: ÇAKMA
Doç. Dr. Hakan Akca
Bir kelimenin gösterdiği anlamından az veya çok uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasına anlam değişmesi denir. Anlam değişmeleri sebepsiz olarak
gerçekleşmez, her anlam değişmesinin mutlaka bir sebebi vardır. Dilin nitelikleri, zaman, toplum hayatındaki sosyal ve kültürel değişmeler, yabancı dillerin
tesiri vb. anlam değişmelerinde önemli rol oynar. Anlam değişmeleri; anlam
daralması, anlam genişlemesi, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi şeklinde
gerçekleşebilir. Önceden iyi, güzel anlamları olan kelimelerin zamanla kötü
veya kötüye doğru giden anlamlar kazanmasına anlam kötüleşmesi denir. Anlam değişmeleri genellikle uzun bir sürede, çoğu kez birkaç yüz yıl içinde
gerçekleşir. Ancak toplumlarda kısa bir dönemde meydana gelen gelişmeler
sebebiyle çok daha kısa sürede anlam değişmesi görülebilir. Bu çalışmanın konusu, Türkiye Türkçesinde yakın zamanda anlam kötüleşmesine uğramış olan
“çakma” kelimesinin incelenmesidir. Bildirinin amacı ise “çakma” kelimesindeki anlam kötüleşmesi sürecini incelemek, kelimedeki anlam değişmesinin
sebebini ortaya koymaktır. Türkçe sözlüklerde 2010’lu yıllara kadar “çakmak
işi, vurulup çakılarak yapılarak çakılmış kuyumcu işi, bu işte kullanılan kuyumcu kalıbı” gibi anlamları bulunan “çakma” kelimesi son yıllarda “sahte,
taklit” gibi kötü bir anlam kazanmıştır. Kelimedeki anlam kötüleşmesi önce
argoda gerçekleşmiş ve halk dilinde hızla yaygınlaşmıştır. Yaygın kullanım
sebebiyle “çakma” kelimesinin “taklit olan, sahte” anlamı Türkçe Sözlük’ün
(TDK) 2011 yılı baskısına girmiştir. Çalışmada ilk önce anlam değişmeleri
üzerinde durulacak, daha sonra “çakma” kelimesindeki anlam değişmesi süreci, tarihî ve çağdaş sözlükler yardımıyla ortaya konacaktır. Bu çalışmada eş
zamanlı ve art zamanlı dil bilgisi yöntemleri kullanılacaktır.
Anahtar kelimeler: Türkiye Türkçesi, anlam bilimi, anlam değişmesi, anlam kötüleşmesi, çakma.
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ALMAN DİLİNDE TÜRKÇE KELİMELER
Doç. Dr. Hanım Zairova
Bildiride Almancadaki Türkçe kelimelerin, onların birçok özelliklerinin ve
Almancalaştırılmalarının özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Diller, tarih boyunca birbirini etkileyerek zenginleşmiştir. Bu süreç bazen sosyopolitik
olayların bazen de edebî-kültürel ilişkilerin sonucu olarak meydana gelmiştir.
Almanca da dünyadaki diğer diller gibi, alınmalar bakımından zengindir.
Alınmalar bir dilden diğerine aktarılan ve bu dilde kanunlara göre (fonetik, dil
bilgisi) dönüştürülen kelimeler ve ifadelerdir. Sosyal-tarihsel uygulama sürecinde, dil konuşurları ve kültürel bağlar arasındaki temaslar sonucunda, alınmalar kelime haznesinin zenginleştirilmesine veya güncellenmesine yol açar.
Ödünç kelimeler, bir dilin sözcüksel bileşimini genişletmenin dış yollarından
biri gibi modern çağda önemli bir rol oynamaktadır. Farklı dillerde alınma
sayısı farklıdır. Alman dilindeki belirli miktarda alınmalar Türk diline aittir.
Alman Yabancı Sözlüğü’nün (Deutsches Fremdwörterbuch) değerlendirmesine göre Türkçe, Almancadaki alınmalara göre toplam otuz beş dilden onuncu,
Duden Etimolojik Sözlüğü’ne göre ise (Duden. Herkunftswörterbuch) otuz iki
dilden on dördüncü sırada gelir. Türkçe kelimelerin Almancaya geçmesi çeşitli
şekillerde kendini göstermektedir:
- Türkçeden Alman diline geçen kelimeler (yoğurt- Joghurt, dilmaç- Dolmetscher,Vur-ha –Hurra, Baklava).
- Türkçe aracılığı ile diger Doğu dillerinden Alman diline geçen kelimeler
[Gazi (Türk-Arap), hadschi –Pilger (Türk-Arap), bakschisch -Almosen (TürkFars), Köşk-Kiosk (Türk-Fars)].
- Türk işçilerin Almanya’ya göç etmeleri ile Türkçeden bu dile geçen kelimeler nedeniyle (Döner-kebab).
Alman diline farklı zamanlarda ve farklı şekillerde Türkçeden giren alınmaların incelenmesi, her iki halkın kültürü ve dilinin tarihsel bağlantılarına ek
ışık tutmamıza olanak tanır.
Anahtar kelimeler: Türkçe, ödünç kelime, Almanca, alınmalar, yabancı
sözlük.
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BULGARİSTAN GOTSE DELÇEV (NEVROKOP) VE YÖRESİ
TÜRK AĞZINDA GELECEK ZAMAN VE ŞİMDİKİ ZAMAN
BİÇİMLERİ
Doç. Dr. Harun Bekir
Türkçede gelecek zaman ve şimdiki zaman biçimleri ile çekimleri tarihî
dönemlerden itibaren çok çeşitli yapılar ve şekiller göstermiştir. Türkçede, görülen geçmiş zaman ile geniş zaman eklerinin göstermiş olduğu tek şekillilik,
gelecek zaman ekinde görülmemektedir. Türkler, bildiğimiz yazılı tarihleri
boyunca gelecek zaman kavramını -GI, -GAy, -GA, -(y)A, -DAçI, -(y)IsAr,
-(y)AcAk gibi çeşitli eklerle ifade etmişlerdir. Eski Türkiye Türkçesinde -IsAr
ekiyle teşkil olunan gelecek zaman, bu ekin işlevini kaybetmesiyle -(y)AcAk
sıfat-fiil ekiyle teşkil olunmaya başlamıştır. Bunun yanında “-sA gerek” yapısı
ve -Ar, -(I)r geniş zaman eki de gelecek zaman ifadesinde kullanılır. Dönemin
sonlarına doğru bu zamanın temel eki -(y)AcAk olmuştur. Bu ek, XVI. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş -IsAr’ın yerini almış ve Türkiye Türkçesinin standart
gelecek zaman eki olmuştur. Bu bağlamda, Rumeli Türk ağızları içinde kendine özgü bir yeri olan Gotse Delçev (Nevrokop) Türk ağzında şimdiki zaman
ve gelecek zaman ekleri de çeşitlilik göstermekte, Türk dilinin tarihî dönemlerinden kalma birtakım ekleri ve şekilleri de kendi bünyesinde günümüze kadar
taşımaktadır. Söz konusu ağızlarda, gelecek zaman için günümüzde kullanılan
-(y)AcAk eki yerine Eski Anadolu Türkçesinden bir kalıntı olan -sA eki kullanılmaktadır. Şimdiki zaman biçimlerinde de eski dönemlere ait şekiller kendini
göstermektedir. Dikkatinize sunmak istediğimiz bu makalede Bulgaristan’ın
Gotse Delçev ve yöresi Türk ağızlarındaki gelecek zaman ve şimdiki zaman
biçimleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Bulgaristan, Gotse Delçev (Nevrokop), Türk ağızları,
gelecek zaman, şimdiki zaman.
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YUNUS EMRE “DİVAN”INDA ARAP KÖKENLİ
KELİMELERİN LEKSİK-SEMANTİK GELİŞİMİ
Doç. Dr. Hatıra Abdullayeva
Klasik edebiyatın dilini Arapça ve Farsça alıntılarsız hayal etmek imkânsızdır. Eğer konu tasavvuf edebiyatı ise durum biraz daha farklı olabiliyor.
Çünkü terim olarak tasavvuf felsefesi Arap ve Fars kökenli leksik birimleri
daha çok barındırır. Tasavvuf felsefesinin zenginleşmesinde, sofi inançların
insan düşüncesinde sistemleşmesinde, Türk yazı dilinin millîleşmesinde eşsiz
hizmetleri olan Yunus Emre’nin Divan’ında da bu özellikler görülmektedir.
Divan’ın diline söz varlığı yönünden yaklaştığımızda Arapça kelimeler, “Arabizmler//Farsizmler” paralelliğinde üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Kullanım hiyerarşisinde pasiflikle aktif kullanım karşı karşıyadır. Araştırmalar aşağıdaki manzarayı bizlere sunmaktadır:
1. Fonetik terkip ve anlamlarıyla benzerlik oluşturan Arap kökenli kelimeler: Ecel, emir, edep, karar, cevap, daima, şüar, zahmet, takat, şikâyet,
murad, teşviş, hasret, âlem gibi sözcük birimleri bu grupta sıralanır.
2. Fonetik terkibine göre uyuşan, anlamlarına göre farklılaşan Arap
kökenli kelimeler: Örneğin, “bilge söz, derin düşünce” anlamını ifade eden
hikmet leksik birimi Yunus Emre’nin tasavvuf dünyasında “hekimlik, filozofluk” ve “garip, acayip” anlamlarını da belirtiyor. İlk anlamın Azerbaycan ve
Türkiye Türkçelerinde korunmasına rağmen, sonda belirtilen anlam yüklerine
her iki dilde de rastlamak mümkün değildir.
Divan’da rastladığımız sual leksik birimi “soru, sorgu” semantiği ile birlikte “dilencilik, yoksulluk” anlamlarına denk gelmektedir. Günümüzde her iki
dilin söz varlığında sonuncu anlam yüküne rastlanmamaktadır.
3. Fonetik terkip ve anlamlarıyla farklılık oluşturan Arapça kökenli
kelimeler: Örneğin, resmi kelimesi fonetik yapısını değiştirmiş, tarihsel anlamını yitirmiş ve yeni bir anlam kazanmıştır. Yunus Emre’nin dilinde işlenen
bu kelimelerin Azerbaycan Türkçesi ile fonetik farklılığı, tabii olarak, Çağdaş
Türkiye Türkçesinin fonetik-imla sisteminden kaynaklanıyor.
4. Dilin arkaik katmanında yer alan Arabizmler: Nisar, masuk, mekseb,
emmar gibi leksemler zaman zaman episodikliğe (aralıklı) yönelmiş ve Azerbaycan Türkçesinde işlevselliğini kaybederek dili terk etmek zorunda kalmıştır. Şunu da belirtelim ki, bir kısım Arabizmler Çağdaş Türkiye Türkçesinde
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muhafaza edilmesine rağmen (lahza, taat, esbap, fariğ, müddei), Azerbaycan
Türkçesi için arkaik durum sergilemektedir.
Araştırma zamanı klasik Türk şiirinin millîleşmesine büyük katkı sağlayan Yunus Emre’nin Divan’ında kullanılan Arap kökenli kelimelerin temelinin
Anadolu Türklerinin kullanım coğrafyasına ait olduğunu belirlenmiştir. Arabizmlerin çoğunun canlı halk dilinin hazinesinden geldiği vurgulanmıştır. Yunus Emre’nin dilinde izlenilen Arapça kelimelerin bir kısmının halk dili sayesinde Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinde korunmasına rağmen, bazılarının
anlam genişlemesine, bazılarının anlam daralmasına maruz kalmış olması da
gerçek bir olgudur.
Anahtar kelimeler: Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, söz varlığı,
sözcük birimi, anlam bilimi.
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ESKİ TÜRKÇE külçir-(mek) FİİLİ VE /çXr-/ SES GRUBUYLA
BİTEN FİİLLER ÜZERİNE NOTLAR
Doç. Dr. Hüseyin Yıldız
Tematik fiil sınıflandırmalarında sözsüz anlatım (nonverbal expression)
fiilleri arasında gösterilen gül-(mek), gülümse-(mek) kelimeleri, mizah ve komedi söz konusu olduğunda akla ilk gelen kelimeler arasındadır. Türkçenin en
eski kelimelerinden olmasına rağmen diğer Altay dillerinde fonetik bakımdan
benzerine rastlanmayan kül-(mek) “gülmek” fiili, külimse-(mek) “gülümsemek”, küldür-(mek) “güldürmek”, külimsin-(mek) “gülümsemek”, külüş-(mek)
“gülüşmek” gibi türevlere sahip olup bu biçimler bazı fonetik değişikliklerle
günümüz Türk lehçelerinde de aktif olarak kullanılmaktadır.
Eski Uygurcada fiilden fiil yapma ekleri arasında görülen {-çIr-} ekinin
örnekleri sınırlı sayıdadır. Sonu /çIr/ ses grubuyla biten süçir-(mek) “tatlılaşmak”, yunçır-(mak) “kötüleşmek”, tamçur-(mak) “çiselemek”, kikçür-(mek)
“birbirinin üzerine sürttürmek”, tapçur-(mak) “ayırmak, sunmak”, yapçur-(mak) “yapıştırmak” gibi kelimelerde görülen /çXr/ yapısı zaman zaman sonu
/ç/ sesiyle biten fiillerden, açur-(mak), içür-(mek) , kaçur-(mak), keçür-(mek),
köçür-(mek), öçür-(mek), uçur-(mak), yapçur-(mak), yinçür-(mek) örneklerinde olduğu gibi yeni fiiller türeten /-Xr-/ ekiyle de karıştırılabilmektedir. Dîvânu
Lugâti’t- Türk’te pek çoğu tanıklanan bu kelimelerin bir kısmı Eski Uygurcada
da yaşamakta olup Eski Uygurcada olup da Dîvânu Lugâti’t- Türk’te olmayan
iki fiil olarak külçir- “gülümsemek” ve yakçırt- “canlandırmak, uyandırmak”
fiilleri sayılabilir.
Bu çalışmada öncelikle Türkçe gül-(mek) fiilinin Eski Uygurca bir türevi
olan külçir-(mek) kelimesi, fonolojik, morfolojik, semantik ve leksik yönlerden incelenerek külçir-(mek) fiilinin etimolojisi yapılacak, sonra da külçir-(mek) kelimesinden hareketle, diğer benzer kelimelerde görülen /çXr/ ses grubunun birden fazla açıklaması olduğu ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: Eski Uygurca, sözsüz anlatım fiilleri, külçir- “gülümsemek”, {-çXr-} eki, {+sI-} eki, etimoloji.
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AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE ORGAN ADLARI İLE
İLGİLİ DEYİMLER VE ONLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE
KARŞILIĞI
Doç. Dr. İmaret Süleymanova
Millȋ ve eski leksik katman olan vücut üyelerinin adlarını bildiren kelimeler dilde çok anlamlılığı, metaforikliği ile ayrılır. Türk lehçelerinde beden üyelerinin adlarını bildiren kelimelerin iştiraki ile oluşan çok sayda deyim vardır.
“Azerbaycan Dilinin İzahlı Lügati”nde vücut üyelerinin adlarını bildiren baş,
göz, ağız, el, ayak vb. kelimelerin sırasında onlarca deyim verilmiştir. Bedii
eserlerde bu tür ifadelerin kullanım imkânları daha geniştir. Azerbaycan Türkçesinin söz varlığının temelini oluşturan, ulusal ve eski katman olan somatik
leksika yeni kelime ve ifadeler türetmek açısından önemli yere sahiptir.
Bazı dilcilerin kanaatince Rusça ile karşılaştırıldığında Azerbaycan Türkçesinde göz kelimesinin mecazi anlamı, metaforik imkânlarının işlekliği daha
geniştir. İçeriğinde yürek, gönül, kalp sözleri kullanılmış ifadeler: Üreyimin
quluncunu qırma sən. Əgər pas tutubsa qəlbinin simi ... Göz sözünün iştirakı
ilə: Eşqimin gözü ilə baxıram sənə... Qaş, diş, dodaq somatik vahidləri ilə:
...Elə bil ağrıyır dişi dünyanın. Bu somatik leksika ile oluşan ifadelerin ikinci
tarafında daha çok dünya, dağ, dere gibi coğrafi terimler kullanılır: Bulud bir
zirvənin qaşı üstədi. Dil, qulaq, əl, ayaq, diz və s. sözlərin iştirakı ilə formalaşanlar... Biz şeir oxuduq ana dilində, Çiçəyin dilində, otun dilində...
Her ne kadar ortak coğrafyaya ve aynı dil ailesine mensup olsalar da Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesindeki bazı deyimlerde, benzerlikler ve
farklılıklar bulunmaktadır. Bunun sebebi ise deyimlerin ait oldukları toplumun
karakteristik özelliklerini taşıyor oluşudur. Halklar arasındaki bu yakınlık kullanılan deyimlere de yansımaktadır. Özellikle vücut üyeleri ile ilgili Türkiye
Türkçesinde kullanılan öyle deyimler vardır ki Azerbaycan Türkçesinde de
olduğu gibi kullanılmaktadır Bu leksik birimler hem çok anlamlılığı hem de
uzun süreden beri deyimlerde kullanılmasıyla, halk yaratıcılığındaki şiirsel biçimlerine göre Türkçemizin söz varlığında önemli yer tutmaktadır. Bunlar aynı
zamanda Türkçenin deyimlerle zenginleşmesine neden olmuştur.
Böylece, her iki Türkçede somatik leksika esasında oluşmuş deyimler hem
günlük iletişimde hem de edebȋ eserlerin dilinde geniş ve rengârenk anlamlarda kullanılmaktadır. Çalışmamızda her iki dilin somatik deyimleri arasındaki
ortak ve farklı noktalar detaylı şekilde incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri, somatik leksika,
deyimler, mecazi, soyut.
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KAZAK ATASÖZLERİNİN TİPOLOJİSİ ÜZERİNE BİR
DENEME
Doç. Dr. Kuanyshbek Kenzhalin
Dil biliminin inceleme alanlarından biri olan paremioloji meselesi ile ilgili bugüne dek pek çok inceleme yapılmış ve yapılmaktadır. Paremiolojinin
bir dalı olarak atasözleriyle de ilgili incelemeler mevcuttur. Gene de henüz
incelenmesini bekleyen pek çok meselelerin varlığı da aşikârdır. Bu tür meselelerden biri de atasözlerinin tipolojik açıdan incelenmesidir. Biz söz konusu
incelememizde Kazak atasözlerini tipoloji açısından sınıflandırmaya çalıştık.
Kazak atasözlerini sınıflandırma meselesinde Rus bilim adamı G. L. Permyakov’un sınıflandırma yöntemini esas aldık. Atasözleri gibi diğer parameioloji dalları konusunda pek çok çalışmaları değerlendirerek ayrı bir sınıflandırma denemesi yapan G. L. Permyakov atasözlerini semantik özellikleri, mantık
içeriği, konu özelliği, leksik özellikleri bakımından 4 ayrı grup şeklinde incelemeye tabi tutmuş ve örnekler vermiştir.
Deneme çalışmamızın ilk kısmında bugüne dek atasözleri tipolojisi üzerine yapılan çalışmalara ve yöntemlere değindik. Diğer dillerde sıkça kullanılan prensipler, yani alfabetik sıralama, anahtar kelimeye göre sınıflandırma,
monografik yapı bakımından sınıflandırma, genetik yapı bakımından ve konu
içeriği bakımından sınıflandırma yöntemlerini inceledik. Sonrasında ise bilim
adamı G. L. Permyakov’un sunduğu yöntemle Kazak atasözlerini dört ayrı
gruba ayırdık. Her grubun pragmatik fonskiyonlarını, sınıflandırmanın esas
özelliklerini belirledik. Her grubu kendi içinde alt gruplara ayırarak ve her
birini mantık ve içerik açısından inceleyerek atasözlerini kullanmadaki yedi
esas amacı belirledik.
Anahtar kelimeler: Kazak dil bilimi, paremioloji, atasözleri, yöntemler,
sınıflandırma prensipleri, deneme.
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ESKİ TÜRK DİLİ VE GÜNÜMÜZ KAZAK DİLİ ARASINDAKİ
SEMANTİK BENZERLİKLER
(XI - XII. Yüzyıl Türk Yazılı Eserleri Temelinde)
Doç. Dr. Bakıtgül Kuljanova
Değişim ve gelişim, dil kavramının doğasında var olan olgulardır. Sözcüklerin biçimi, anlamı ve işlevi gibi kategorileri zaman içinde çeşitli değişikliklere
uğrar. Bu değişim yollarını anlam bilimsel, ses bilgisel, biçim bilgisel ve söz
dizimsel özellikler olarak değerlendirmek mümkündür. Bu farklılıklardan, özellikle semantik farklılıklar üzerinde durmayı amaçlıyoruz. Sözcüklerin anlamındaki değişiklikler, verilen anlamın gelişimi, dönüşümü, kullanımı veya anlamın
genişlemesi, daralması, anlamın bir taraftan genişleyip bir taraftan daralması
gibi dilin devam eden gelişimine ilişkin olgulardır. Sözcüğün anlamsal gelişimi,
anlamsal “yük” birikiminin yanı sıra bir bütün olarak dilin gelişimi gibi, yeni
nitel unsurlarının kademeli olarak birikmesiyle ortaya çıkar. Bir sözcüğün çeşitli
anlamlarda kullanım esnekliği, onun genelleme özelliği ile yakından ilişkilidir.
Sözcüğün genellenebilirliği, önceki anlamının üstüne yakın ve yeni anlamlar eklemesini sağlar. Sözcüklerin farklı anlamlarda kullanılabilme esnekliği, bunun,
sözcüğün kendi doğasında var olan bir özellik olduğunu açığa çıkartır. Dildeki
değişiklikler hem günümüzün hem de eski zamanların tipik özelliğidir. Bunlar
uzun zaman gerektiren tarihî süreçlerdir. Anlamsal değişikliklere çeşitli faktörler
neden olur. Bunlardan en önemlileri dış ve iç faktörlerdir. Dil gelişiminin içsel
nedenleri, tüm çağlarda ve her durumda dilsel değişimlere kesintisiz itici bir güç
olmuştur. Gelişim ve değişim kendiliğinden olmaz. Bu durum belirli koşullardan kaynaklanır. Bununla birlikte, anlamsal farklılıkların ortaya konulması, Eski
Türk yazılı anıtları ile çağdaş Türk dillerinin karşılaştırılması temelinde belirlenebilir. Makalemizde Karahanlılar devrinin en büyük edebî eserlerinden Balasagunlu Yûsuf’un Kutadgu Bilig [KB] destanı ile Yüknekli Ahmed’in Hibat-ul
Hakayik / Atebetü’l-Hakayık [HH] destanında karşılaşılan eski sözleri günümüz
Kazak diliyle karşılaştırarak ve tarihî-karşılaştırma yönteminden faydalanarak
tarihî sözlükler temelinde anlamsal değişimlerin boyutunu tespit edeceğiz. Tarihî
yazma eserlerin dilindeki bazı sözlerin kavram çerçevesi günümüz dillerindeki
sözlerin kavram çerçevesine karşılık gelmemektedir. Eski Türk yazmalarındaki
anlamın dönüşümünün, verilen anlamda kullanılmasının farklı biçimlerde gerçekleştiğini görmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Anlam bilimi, Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık, anlam genişlemesi, anlam daralması.
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ESKİ YAZILI ANITLARDA GEÇEN BİR KISIM ZAMİRLERİN
AĞIZLARDA KORUNMASI VE KULLANIM BİÇİMLERİ
Doç. Dr. Kübra Kuliyeva
Dilin eskiliği halkın, milletin ve o halkın yaşadığı coğrafyanın yaşı ile ilişkilendiriliyor. Fakat bunun yanı sıra dilin eskiliğini o dilde yaşayan eski dilsel
özellikler de göstermektedir. Ağızların yaşayan canlı tarih olduğunu göz önüne
alırsak bu özelliklerin her bir dilin ağızlarında hangi derecede ve nasıl muhafaza edilmesine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dilin tarihini öğrenirken
yazılı kaynaklarla birlikte ağız derlemeleri de o denli önemlidir. Ağızlar eski
kelime hazinesinin tespitine, kelimelerin oluşum ve gelişim sürecine, onların
yeniden yapılandırılması yoluyla ilkel biçimlerinin ortaya çıkarılmasına imkân
sağlıyor.
Bu yazımızda Eski Türk yazıtlarından Tonyukuk, Kül Tigin, Mogilyan,
Küli Çur, Moyun Çur’da görülen bazı zamirler klasik günümüz Azeri edebî
dili ve ağızlarındaki zamirlerle karşılaştırılmış, tarihî kaynaklardaki zamirlerin tarihî gelişim süreci izlenilmiştir. Abidelerde geçen men, ben, maŋa, saŋa,
özüm, ne, neke, kentü, antak, ança, anta, anaru, kanı gibi zamirlerin günümüz
ağızlarında da kullanıldığı belirlenmiş; ses bilgisi, biçim bilgisi ve anlam açısından incelenmiş; etimolojik yönden yorumlanmasına çalışılmıştır.
Yazımızda ayrıca, ben ve men zamirlerinin Tonyukuk Abidesi’nden başlayarak kullanageldiği; çokluk bildiren, “hepsi” anlamındaki köp zamirinin
ağızlarımızda hâlâ yaşadığı; bir kısım ağızlarda öz (kendi) zamirinin hâller
üzere çekimlenirken özüq, özüğüg/özüğün, özüğe, özüğde, özüğnen biçimlerine girdiği ve eklerin anıtlarla bağlantısı üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: Eski Türk yazılı anıtları, ağızlar, dil tarihi, yazılı kaynaklar, zamirler.
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BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ AZERBAYCAN EDEBİYATINDA
ROMAN-ANILAR: TÜR ÖZELLİKLERİ VE TİPOLOJİ
Doç. Dr. Lalə Həsənova
1980’lerden beri Azerbaycan edebiyatında kurgu ve belgesel düzyazının
gelişiminde bir canlanma var. Roman ve anı sayısının artması, Sovyet yazarlarının son yıllarda yazdığı günlüklerin yayımlanması ve sürgünde edebiyat
çalışmalarıyla birlikte modern edebiyat eleştirisinde kurgu ve belgesel düzyazıya olan ilgi artmıştır. Son yıllarda yayımlanan birçok romanın yazarları, geleneksel sınıflandırmaya katılmadan eserlerin türlerini netleştirmeye çalışırlar:
Natig Rasulzade “Golfstrim” (roman-kardiyogram), Vidadi Babanlı “Sırlar”
(gerçek roman), Sabir Azeri “Öğrenci tutsağın hatıraları” (biyografik roman)
vb.
Bu örnekler şu şekilde gruplanabilir: Çatışmanın yeniden canlandırıldığı
romanlarda (Vidadi Babanlı’nın “Sırları”, Sabir Ahmedov’un “Yazısız Yazı”,
Sabir Azeri’nin “Bir Öğrenci Mahkumunun Hatıraları”, Balaş Azeroğlu’nun
“Yaşam Sayfaları” vb.) “Yaratıcı insan ve totaliter sistem” yaratıcı bir kişinin
hükümdarlığı yıllarında karşılaştığı zorlukların ve baskıların bir açıklaması;
baskı altındaki yazarların yaşamları hakkında “kamp” literatürü (Jafar Bagirov
“Umudum Olmasaydı”, vb.); dönemin sosyal ve politik olaylarının doğrudan
bir açıklaması - Stalinizm çağı (Anar›ın kurgu-belgesel düzyazı), 20 Ocak
olayları (Fikret Goja “Kanlı Karanfil”, Halil Rıza Ulutürk “Lefortovo zindanı”); sosyal temaların itiraflarla evezlenmesi (Ali Amirli’nin “Ağdam’da Ne
Kaldı?”, N.Rasulzade’nin “Golfstrim” vb.); Sovyet siyasi liderleri, yazarları
ve şairleriyle ilgili mitleri ortadan kaldıran biyografik eserler [Anar’ın “Hayatım acıyor”, (Anvar Memmedkhanlı hakkında bir anı), “Kerem gibi” (Nazım Hikmet hakkında biyografik bir roman)]; millî kahramanlarımız (Mustafa
Chamenli “Fred Asif”, “Mubariz”) hakkında çalışmalar.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan edebiyatı, bağımsızlık dönemi, roman-anılar, yardımcı insan ile sistem arasındaki yüzleşme, baskı, itiraf.
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TÜRKİYE VE AZERBAYCANʼDAKİ KİTLE İLETİŞİM
ARAÇLARININ DİLİNDE FONETİK SAPMALAR
Doç. Dr. Lale Kurbanova
İletişim süreçlerinde dil kuralları, kullanım normları, iletişimin yeni modellerinin ortaya çıkması önemli rol oynamaktadır. Her bir dilin öğrenilmesinde, gelişiminde ve iletişimin düzgün kurulmasında kitle iletişim araçları
mühim görev taşımaktadır. Günümüzde Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinin
gelişmesinde de kitle iletişim araçlarının özel yeri vardır. Çünkü yediden yetmişe kadar insanlar ve her iki Türkçeyi öğrenen yabancılar özellikle televizyon ve radyo aracılığıyla dili geliştirirler. İnsanlar dil algılama özelliğine göre
ya televizyonu (sözlü ve sözsüz iletişim araçları ile birlikte) ya da radyoyu
(sadece sözlü iletişim) dinlemekle ana dilini geliştiriyorlar. Her iki durumda
konuşmanın temelini fonetik araçlar oluşturmaktadır. Ancak bazen televizyon
ve radyo programlarında spikerlerin nutkunda segment (fonem) ve supra-segment (tonlama ve onun bileşenleri, vurgu) düzeyde sapmalara rastlayabilirz
ki bu da dinleyici kitlesinin verilen haberi doğru idrak etmesinde sıkıntılara
neden oluyor.
Televizyon ve radyo dilinde rastlanan telaffuz sapmaları çeşitli nedenlere
dayanmaktadır; dil dışı (ekstra-lengüistik) ve dil dâhili (lengüistik). Program
zamanı sunucunun konuşmasında olan sapmalar onun psikolojik durumundan,
yaşam tarzından, kültür seviyesinden, etnosundan, yöre-ağız özelliğinden, eğitiminden, mesleğinden, baş gösteren ani gelişmelerden vb. kaynaklanıyor.
Türkiye ve Azerbaycan kitle iletişim araçlarında radyo ve televizyon spikerlerinin telaffuzunda gözlemlenen ancak her iki Türkçe için karakteristik
olmayan fonetik değişmeler, vurgunun doğru yerde kullanılmaması, konuşma
hızının artması ve azalması, cümlelerdeki tonlamanın doğru söylenmemesini
televizyon karşısında çeşitli programlar izleyen ve radyo programlarını dinleyen insanlar, spikerin kişisel duygularına bağlanarak konuştuğu gibi kabul
ediyorlar.
Bilindiği gibi her dilin kendine özgü dil (fonetik, leksik, morfoloji) sistemi vardır ve diller arasında farklı ve benzer yönler mevcuttur. Bu benzerlik
ve farklılıklar, akraba olan ve olmayan diller arasında da vardır. Azerbaycan
ve Türkiye Türkçeleri arasında da ses farklılıkları vardır. Örneğin, Azerbaycan Türkçesinde “ı” harfi kelime başında kullanılmaz, Türkiye Türkçesinde
ise “ı” harfinin kelime başında bulunduğu çok sayıda kelime (ışık, ılık, ırk
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vb.) vardır. “K, g, l” ünsüzleri iki seslidir: “g” spesifiktir, diğer ünsüzler ise
Azerbaycan Türkçesindeki seslerle benzerdir. Azerbaycan Türkçesinde kelime
başında kullanılan sedalı “q” sesiyle başlayan bazı sözcükler Türkiye Türkçesinde “k” ünsüzüyle kullanılır: qalın (Az.) –kalın (T.), qadın (Az.) – kadın
(T.), qış (Az.) – kış (T.) vb. Türkiye Türkçesinde “x” harfi yoktur. Azerbaycan
Türkçesinde “x” ünsüzünün yer aldığı kelimeler Türkiye Türkçesinde kelime
başında ve sonunda “h, k” ünsüzleri ile, sözün ortasında ise bu harflerden savayı “ş” ünsüzü ile kullanılır. Her üç harf “x” harfiyle mukayese daha sedasızdır:
xəbər-haber, xəritə-harita, xəstə-hasta, xronika-kronik, çox-çok, qorxu-korku,
bronxit-bronşit, sxem-şema vb. Her iki Türkçede konuşmak isteyen insanlar
karşılıklı konuşmada bu tür sesleri yanlış olarak telaffuz etmekteler.
Televizyon sunucularının ve spikerlerin konuşmalarında dil ve tefekkür
birliği kaçınılmazdır. Çünkü onların seyricileri ve dinleyicileri milyonlarca insandır ve bu insanlar farklı sosyal tabakalardan ve yaş seviyelerindendir.
Anahtar kelimeler: Bölüt (Segment), supra-segment, vurgu, iletişim, sözlü, sözsüz.
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XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALMIŞ
AZERBAYCAN AYDINLARININ ORTAK DİL POLİTİKASI
Doç. Dr. Leman Süleymanova
XX. yüzyılın başlarında Türkiye’de eğitim almış Azerbaycanlı aydınların
bir ortak özelliği vardı ki bu Turan ideolojisidir. Onlar bu ideolojinin etkisi
ile ortak Türk dilinin oluşturulması yönünde çaba harcamışlardır. Bu aydınlar
kendi ideolojilerini halk arasında yaymak için hem bedii eserler yazıyor hem
de bu yolda düşüncelerini gazetede yazarak halka ulaştırmaya çalışıyorlardı.
Turan ideolojili aydınlar XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatında romantizm
akımının üyeleri gibi nitelendirilirler. Mehemmed Hadi, Ali Bey Hüseynzade,
Hüseyn Cavid, Abbas Sehhet ve diğer aydınlar bu akımın en önemli temsilcileri olmuşlardı. Ahmet Bey Ağaoğlu`nun da Turan ideolojili aydınlar arasında
kendi üslubu vardır. O, bu amaç uğrunda hem elinde silah hem de kalemle
savaşmıştır. Ali Bey Hüseynzade’nin de Ahmed Bey Ağaoğlu gibi Azerbaycan’ın bağımsızlığı için Azerbaycan ve Türk askerleriyle omuz omuza savaştığı belirtilmelidir.
Turan ideolojili yazarların bir dergisi de vardı ki bu 6 Kasım 1906 yılından, 6 Kasım 1907 yılına kadar 32 sayı yayımlanmış “Füyuzat” dergisi idi.
Bu derginin editörü Ali Bey Hüseynzade, tesisçisi ise tanınmış Azerbaycan
hayırseveri Hacı Zeynalabdin Tağıyev`di. Derginin ana hattı Türkleşme, Avrupalaşma, İslamlaşma idi. Ali Bey Hüseynzade, Hüseyn Cavid, Abdulla Sur,
Abbas Sehhet, Muhammed Hadi, Abdulhalik Cenneti, Yusif Ziya Talıbzade`yi
bu derginin en parlak isimleri olarak nitelendirebiliriz. Şunu de belirtelim ki
dergide yalnız Azerbaycanʹdan olan aydınların değil, diğer Türk Cümhuriyetlerinden olan aydınların da yazıları yayımlanırdı.
Romantizm akımının üyelerinin ve “Füyuzat”çıların amacı Adriatik Denizi’nden Çin Seddi’ne kadar olan bölgede tek bir Türk devletinin – Turan’ın
kurulması idi. Bunun için de dil birliğinin temin olunması umde mesele idi. O
yüzdendir ki bu aydınların eserlerinde, makalelerinde Azerbaycancadan daha
çok Osmanlı Türkçesi ile karışmış bir dilin olduğunu görüyoruz. Dilde birliğe
nail olmak Türk halkları arasında bir yakınlaşmanın, kaynaşmanın olmasına,
ortak özelliklerin öne çıkarılıp farkların aradan kaldırılmasına, bu da sonuçta
Turan’ın kurulmasına yol açmalıdır.
Anahtar kelimeler: Ortak dil, dil politikası, Türkiye’de eğitim almış Azerbaycan aydınları.
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TONYUKUK ABİDESİ’NİN DİLİNDE KULLANILMIŞ
FİİLLERİN YAPISAL-ANLAMSAL ÖZELLİKLERİ
Doç. Dr. Mehriban Alizade
Türk lehçelerinin söz varlığının tаrihî manzarasını incelemek açısından
Tonyukuk Abidesi özel önem taşımaktadır. Anıtın dilinde kullanılmış kelime grupları arasında fiiller hem miktar hem de kalite zenginliği açısından
seçilmektedir. Abidenin fiil sistemi leksik-semаntik ve yapısal özelliklerinin
gelişim seviyesine göre çağdaş Türkçeden hiç de geri kalmıyor. Bu birimleri tematik açıdan iş (elt – аpаrmаk, kon – mesken sаlmаk, yerleşmek, kobаr
– toplаmаk), hareket (adrıl - аyrılmаk, ağ - çıkmаk, kаlkmаk, yükselmek, alkın – mahv olmаk, ıd − göndermek, kod - koymаk, terk etmek vb.), durum
(bunаd −kederlenmek, içik – tаbi olmаk, tiril – toplаnmаk, ükül – çokаlmаk,
yükün − tаbi olmаk), nutuk - konuşma (ti − demek, ötün − mürаcaat etmek,
yаrlıkа – buyurmаk), tefekkür ve duygu (aŋlа – аnlаmаk, eşit − işitmek, ögleş
− meslehetleşmek, sаkın − düşünmek, tuy – duymаk) bildiren fiiller şeklinde
gruplandırabiliriz.
Araştırmamız şunu gösteriyor ki, abidedeki fiillerin bazıları çağdaş Türkçede ilk semantiğini ve fono-morfolojik belirtilerini korumakla kullanıldığı
hâlde, bir kısmında ses içeriğinin – fonetik yapının değişmesi [in – enmək (inmek), kаl – qalmaq (kalmak), kız – kızmаk] gözlemlenir. Tonyukuk Abidesi’nin
dilinde rastladığımız bir grup fiil ise çağdaş Türkçemiz için tamamen arkaikleşmiştir. Yapısı itibarıyla türemiş fiillerle mukayesede basit (asli) fiiller hâkimdir. Çoğu fiil kökleri sadece hareket içeriği taşısa da diğer kelime türleri ile
eş seslilik oluşturan birimlere de (bir - hem sayı sıfatı hem fiil; bar - hem isim
hem fiil) rastlayabiliriz. Bu ise tarihen Türk lehçelerinde ilk köklerin senkretikliğini (ikili çatı) kanıtlayan tutarlı delil olarak kabul edilebilir.
Anahtar kelimeler: Tonyukuk Abidesi, fiil, basit fiil, türemiş fiil, yapısal
özellik, anlamsal özellik.
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İŞİTME ENGELİ OLAN YABANCI UYRUKLU BİREYLERİN
İŞARET DİLİ ÜZERİNDEN TÜRKÇE ÖĞRENİM SÜRECİ
Doç. Dr. Mesut Gün-Aslıhan Türk
Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminin yeni bir alan olduğu ve bu
alanın öğretimi üzerinde durulmuştur. Özellikle son yıllarda Türkçenin dünya dilleri arasında çeşitli sebeplerden öğrenilmek istenmesi bu araştırmaların
yapılmasında önemli bir yere sahip olmuştur. Yapılan bu araştırmada işitme
engeli bulunan bireylerin de Türkçeyi öğrenmek istemeleri ve günlük hayatta nasıl iletişime geçeceği konusunda bir fikir verilmek istenmiştir. Araştırma
nitel araştırma yöntemlerinden olan tarama araştırması şeklindedir. Bu alanda yapılan araştırmalara baktığımız zaman engel durumu olan bireylerin dil
öğrenimi üzerinde çok az çalışmaya rastlanmıştır. TİD işaret dili üzerinden
“Türkçe nasıl öğretilir, bu eğitim verilirken kullanılan yöntemler nelerdir ve
bu tür bireylerin eğitim süreci boyunca karşılaştıkları zorluklar nelerdir?” sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. Özellikle eğitimi veren bireylerin de nelere dikkat etmesi gerektiği üzerinde durulmaya çalışılmıştır. İletişim karşılıklı
bir kültür aktarımı olduğundan işitme engelli bireylerin kendilerine has geliştirmiş oldukları sembollerin öğrenilmesi süreç içerisinde gerçekleşmektedir.
Dil öğrenmenin dışında duyusal, bilişsel ve psikomotor gibi diğer becerilerin gelişmesi konusunda da pek çok yöne hitap etmektedir. Türk işaret dilinin
özelliklerine de değinilmiş ve iletişim açısından karşılıklı değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Bu noktadan hareketle yapılan bu çalışma bundan sonra bu alanda
yapılacak çalışmalar için bir örnek ve rehber olması açısından bir fikir sunmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi alanına farklı bir açıdan bakış ve yeni
bir soluk getirmesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Türk işaret dili, yabancılara Türkçe öğretimi, yöntem
ve teknikler, karşılaşılan sorunlar, işitme engelli bireyler.
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TÜRKÇEDE KİŞİ ADLARININ KURULUŞUNDA ÇEKİM
MORFOLOJİSİNİN ROLÜ
Doç. Dr. Murat Küçük
Dil biliminin araştırma alanlarından biri de üzerinde yapılan çalışmaların
çokluğuyla dikkat çeken ad bilimidir (onomastics). Ad bilimi, dildeki özel adları konu edinen bir araştırma alanıdır. Özel adlar geçmişten günümüze bütün
toplumların hayatında çok önemli bir yere sahip olmuş ve adlara son derece
değer verilmiştir. Bu sebeple pek çok araştırmacının ilgi duyduğu bir alan olmuştur. Ad biliminin birçok alt araştırma kolu bulunmaktadır. Bunlardan biri
de kişi adlarının incelendiği alan olan antroponomidir (anthroponom). Kişi
adları, bilim insanları ve alana ilgi duyan bağımsız araştırmacılar tarafından
dil bilgisel, anlam bilimsel, tarihsel, kültürel ve halk bilimsel açılardan incelenmekte; bunların türleri, kökenleri ve yapıları ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ad verme geleneği, adların veriliş
amaçları ve nedenleri tespit edilmektedir.
Türkçede kişi adlarının kuruluşu farklı görünümler arz etmektedir. Bunlar
genel olarak basit adlar, birleşik adlar, türemiş adlar ve söz dizimsel yapıda
olan adlar biçiminde sıralanabilir. Kişi adları için hazırlanan sözlükler incelendiğinde adların kuruluşunda çekim morfolojisinden yararlanılarak çok sayıda
kişi adı üretildiği görülmektedir.
Bu bildiride, Cem Dilçin’in hazırladığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları arasında çıkan Adlar Sözlüğü temel alınarak Türkçede kişi adlarının kuruluşunda yer alan çekim morfolojisi ve çekim ekleri getirilerek üretilen Bestem,
Öyküm, Aygülüm, Gözden, Müjden (iyelik eki); Yurda (yönelme durumu eki);
Ayda, Barışta, Gözde, Sonda (bulunma durumu eki); Ayşemden, Candan, Özden, Üstün (ayrılma durumu eki); Aysenin, Göksenin, Gülsenin (ilgi durumu
eki); Çakırca, Sarıca, Şirince (eşitlik durumu eki); Ayşemden (iyelik eki - ayrılma durumu eki); Üçler, Beyler, Dağlar, Erenler (çokluk eki) örneklerinde
olduğu gibi bir tür kalıplaşma özelliği gösteren yapılar; Anıl, Dursun, Yücel,
Esenleş, Yılmaz, Erdi, Döndü, Durdu, İnandık, Gülsevin, Bilbaşar, Albeni,
Bahtıgüzel, Benian, Devletgeldi, Hüdaverdi, Elibol, Elöve, Heranyüksel örneklerinde olduğu üzere çok farklı dizilişte söz dizimsel özellik gösteren kişi
adları, kuruluşu bakımından ele alınıp incelenecek; bu yolla üretilen adların
kişi adları sözlüğüne ne derecede katkı sağladığı tespit edilecek ve ne tür kültürel ögelerin bu tür yapıları koşullandırdığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Dil bilgisi, biçim bilgisi, çekim ekleri, söz varlığı, özel
adlar.
129

Bildiri Özetleri

BİLİŞ FAALİYETİNİN SONUCU OLARAK BİLMECELER
Doç. Dr. Muyassar Saparniyazova
Türk halkları sözlü geleneğinde bilmeceler; ait oldukları halkın tarihî kültürü ve maneviyatını yansıtır. Bilmece metni metaforik tasvir ve imgesel ifadeye dayanır.
Dil sahipleri tarafından dünyanın farklı idrak edilmesi, bunun dile de farklı
fiilî biçimlerle yansımasına neden oldu. Örneğin, bilmecelerin bilişsel analizi
halkın dünyayı idrak etme derecesini araştırma açısından önemlidir. Bilmeceler; insan bilişinin meyvesi olarak dil sahiplerinin dünya hakkındaki bilgilerini
koruma ve iletme aracı sayılır. Bilmeceler; insanın biliş faaliyetinde, düşünce
tarzının gelişmesinde önemli araç arz eder. Bilmeceyi anlamak ve onun cevabını bulmak bilişsel süreci yansıtır.
Bilmeceler; tüm gizli anlam şekillerini bünyesinde tam olarak barındıran
metin şeklidir. Evrene ait nesne ve hadiseleri bilmek, idrak etmek birçok mantıksal-ruhsal hareketleri içinde bulunduran çok yönlü bir faaliyettir. Söz konusu faaliyetin ilk aşamasını belli bir objeyi diğer belirli objelerle karşılaştırma
eylemi oluşturur.
Bilmecelerde dil ve düşünce, biliş sürecindeki karşılaştırma süreci arasındaki organik bağ önemli etkendir. Bu süreç, insanın şuurundaki bilişsel bilim
ve bilmecelerdeki sözlük birimlerinin birliğine dayanır. Çağrışımsal ilişkiler
de insanın ait olduğu tarihsel ortama bağlı yaşamsal ve bilimsel deneyimlerine
dayanır. Makalede, Özbek halk bilmecelerine ait bu tür lisani özellikler analiz
edilir.
Anahtar kelimeler: Sözlü gelenek, bilmeceler, biliş faaliyeti, dil ve düşünce, bilişsel analiz, metaforik metin, dünyanın dil bilimsel görünüşü.
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KİTAB-I DEDE KORKUT’UN BİBLİYOGRAFİ TARIHİ
Doç. Dr. Naile Asker
Kitab-ı Dede Korkut benzerine çok az rastlanan bir dünya eposudur. Oğuz
tayfalarının tarihî salnamesi ve yaşam düzgüsüdür. Bu değerli abide bize ecdadımızın kahramanlık, yiğitlik, dostluk, sadakat gibi beşerî duygularını ve
devletçilik, yönetim, savaş, günlük hayat alanındaki geleneklerini miras koymuştur. Abide bilim dünyasınca tanındığı günden bu yana hiçbir zaman aktüelliğini kaybetmemiş, dünya ve Türk halkları âlimlerinin araştırmalarında
yeniden hayat kazanmıştır. Kitab-ı Dede Korkut dili, tarihi, coğrafyası, eğitsel
fikirleri, mitoloji yanları, taşıdığı beşerî değerleri vs. ile nadir dünya folklor
örneği ve yazılı abidesidir.
Bu yazıda önce abidenin yayın ve bibliyografi tarihine bakılacaktır. Bir
dünya incisi olan Kitab-ı Dede Korkut`un H. F. von Diez tarafından bilim dünyasına tanıtılmasının 200. yılına adanmış iki ciltlik “Kitabi-Dede Qorqud Biblioqrafik gösterici” kitabının yazılma sürecindeki çalışma üslubumuzdan, bu
alanda olan boşluklardan bahsedilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kitab-ı Dede Korkut, bibliyografi, Azerbaycan, kitap,
makale, tez, yayın.
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IRK BİTİG ADLI ESERİN SÖZ DİZİMİ ÜZERİNE TESPİTLER
Doç. Dr. Özgür Ay
Kâğıda yazılı Köktürk harfli metinlere bugün Almanya, İngiltere, Fransa,
Rusya ve Japonya’da bulunan 50’ye yakın katalogda rastlanılmış olsa da bunlar arasında en hacimlisi ve tam olanı Irk Bitig adlı eserdir. Bu eser, bugün
İngiltere’de British Library bünyesinde kayıtlı olan Köktürk ve Uygur alfabesi
ile yazılmış 441 yazma eserden biridir. 1900-1916 yılları arasında Orta Asya’da üç farklı araştırma gezisine katılan Marc Aurel Stein (1862-1943) tarafından Doğu Türkistan’da Dunhuang yakınlarındaki Bin Buda Mağaraları’nda
bulunmuştur. Eski Uygur Türkçesi Dönemi eserlerinden biri olan Irk Bitig,
British Library’de Or. 8212/161 katalog numarası ile muhafaza edilmektedir.
Eser 104 sayfadır ve bir fal kitabıdır. Kâğıt üzerine Köktürk harfleri ile yazılmış 809 satırdan oluşmaktadır. Yazmanın ketebe kaydında On İki Hayvanlı
Türk Takvimi’ne göre “kaplan yılının ikinci ayının on beşinde” yazıldığı belirtilmiştir. Bu tarih, Thomsen ve Tekin’e göre IX. yüzyılın başları, Hamilton ve
Bazin’e göre ise X. yüzyılın başlarına (930 yıllarına) tekabül etmektedir. Eser
üzerinde ilk çalışmayı 1912 yılında Vilhem Thomsen yapmıştır. Eser, 1912
yılından günümüze kadar Orkun, Malov, Ikeda ve Tekin’in çalışmaları başta
olmak üzere pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bugüne kadar eser üzerinde yapılan çalışmalardan farklı olarak bu bildiri, Irk Bitig adlı eserde geçen
cümlelerin söz dizimi özelliklerini incelemek için yapılmış daha ayrıntılı bir
çalışmanın sonuçlarını içermektedir. Bildiride, Irk Bitig’de geçen cümlelerin
söz dizimi özellikleri ile ilgili tespitler tüm ayrıntıları incelenmiş ve tespitler
grafiklerle desteklenmiştir.
Anahtar kelimeler: Irk Bitig, Eski Uygur Türkçesi, söz dizimi.
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‘KAĞAN ASLAN’ TAMLAMASINDAKİ ‘KAĞAN’
SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE
Doç. Dr. Özlem Ayazlı
Bu bildirinin amacı; Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlıca olmak üzere bazı tarihî dönem ve lehçelerde görülen ve aslan sözcüğünün
niteleyicisi / sıfatı olarak pek çok kez kaġan aslan tamlamasında geçen kaġan
sözcüğü ile ilgili etimolojik bir öneride bulunmaktadır. Kaġan sözcüğü “kızmış, kükremiş, kükreyen, çok öfkeli (aslan), öfkelenmiş, homurdanan” (TS IV:
2161-2162, YTS 122a, Gökyay, 2006: 328a) anlamlarına gelmektedir. Sözcük,
genellikle aslan için kullanılmakla birlikte; “cesaretli erkek ve kadın” mecazi
anlamı ile de tarihî metinlerde yer almaktadır. Bu çalışmada, kaġan sözcüğü
için önerilen etimoloji şu şekildedir: kakıgan > kahıgan > kaØıgan > kagan.
Kaġan sözcüğü, kakı- “sinirlenmek, hiddetlenmek, kızmak, kötü davranmak,
azarlamak, paylamak” fiilinden türemiş kakıgan “öfkeli, hiddetli, kızgın” sözcüğündeki ses değişimleri ve düşmeleri neticesinde oluşmuş kısalmış bir biçim
olmalıdır. Tarama Sözlüğü’nde kağan aslan yanında kakığan aslan biçiminin
de bulunması söz konusu etimolojiyi daha da olası kılmaktadır. Standartlaşmanın mevcut olmadığı bir dönemde sözcüklerin farklı varyantlarının, ikincil
biçimlerinin olması doğaldır. Kakı-gan “öfkeli, hiddetli, kızgın” sözcüğünün
ikincil bir biçimi olan kaġan da bunun bir örneğini teşkil etmektedir. Diğer bir
deyişle, kaġan sözcüğü kahıġan / kakıġan sözcüklerinin ikincil biçimidir.
Anahtar kelimeler: Kaġan, etimoloji, kakıġan, Eski Anadolu Türkçesi,
Osmanlıca, Eski Türkçe.
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CENGİZ DAĞCI’NIN ESERLERİNDE RENK SİMGESELLİĞİ
Doç. Dr. Ranetta Gafarova
Türk ve Kırım Tatar Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Cengiz Dağcı, uzun zaman gurbette yaşadı ve Kırım ana vatanıyla öldükten sonra
kavuştu. Yazar eserlerinde Kırım Türklerin kültürünün birçok unsurunu kullanmıştır. Çalışmamızda, Cengiz Dağcı’nın eserlerinde var olan bazı sayı ve renk
kavramları incelenmiştir. Bir sözcüğün meydana gelişi ve edebî eserde kullanım
amacını tespit etmede yazarın bu konudaki büyük önemini vurgulamamız gerekir, çünkü eserde yazarın dünya görüşü, dünyasının dilsel resmi çizilmektedir.
Renkler, görsel sanatlara olduğu gibi edebiyata da başta estetik değer ve
çağrışım zenginlikleri ile çeşitli yönlerden katkılarda bulunur. Edebî eserlerde
gerek insan ve tabiatla ilgili tasvirlerde gerekse duygu ve düşünceler yansıtılırken renklerin sahip olduğu anlamlar geniş bir ifade sahası açar. O nedenle
çalışmamızda antroposentrik (insan merkezci) yaklaşım izlenmiştir. Cengiz
Dağcı’nın eserlerini okurken zafer ve mağlubiyetin, gözyaşının ve tebessümün, sevgi ve nefretin, an ve edebiyatın, hayat ve ölümün, diz ve yüreğin hangi renkte olduğunu anlamaya başlıyorsunuz: Onların hepsi Kırım rengindedir.
Çalışmamızın amacı, Cengiz Dağcı’nın dört eseri “Korkunç Yıllar”, “Onlar da İnsandı”, “O Topraklar Bizimdi” romanlarında renk sözcüklerinin tespiti
ve bu sözcüklerin edebî metindeki sanatsal ve semantik işlevini göstermektir.
Bu olguların hangi anlamda kullanıldıklarına ve bu kullanım alanlarında bir
temel noktanın var olup olmadığına cevap aranmaya çalışılacaktır. Ancak çalışma belli sınırlar dâhilinde olduğundan, kültürlerde daha yaygın kullanım
alanı olan ortak renk ve sayılar ele alınmıştır.
Korku-cesaret, vatan-gurbetlik, sevgi-nefret üzerine kurulu romanlarında
renklerin çeşitli amaçlarla kullanımları da kayda değerdir. Bu sayede romanlarda renkler, çeşitli simgesel düzlemlere çekilmekte; okuyucunun heyecanı
renklerle yönlendirilmektedir.
Cengiz Dağcı’nın eserinde çok miktarda renk sözcüğü kullanılmıştır. Yazarın renk dünyası hem nesneleri hem insanları, hem hareketleri hem insan
hâllerini tasvir etmiştir. Bununla birlikte yazarın üslubunun en belirgin özelliği
epitetlerin kullanışıdır.
Anahtar kelimeler: Cengiz Dağcı, renk kavramı, eser, yazarın dünya görüşü, Kırım.
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

134

Bildiri Özetleri

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ
YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Rehile Guliyeva
Çаğdаş dönem milletlerin, halkların birbirine, tamamen dünyaya entegrasyonu dönemidir. Bu ise yoğun dil öğrenmeyi gerektiriyor ve ana dilinin, aynı
zamanda herhangi bir yabancı dilin öğretilmesi ve öğrenilmesi dönemin esas
talebi gibi güncel meseleye dönüşüyor.
Her medeni toplumda kişilerin kimliğinin şekillenme kriterlerinden biri
onun ana dilinde yüksek konuşma kültürüne sahip olmasıdır. Dil öğretiminin temel amaçlarından biri dil öğrenenin konuşmasını geliştirmek, sistemli
konuşma ortamı oluşturmak, yüksek konuşma kültürünü sahiplenmeyi sağlamaktır. Konuşma geliştirmenin temel görevi dil ve kavramın vahdeti hakkında
talimden kaynaklanmaktadır.
Dil öğrenenin, ana dilinde konuşma kültürüne sahip olması için dil öğreten
ilk önce ona dilin varlığını anlatmalıdır.
Türkçede konuşmayı geliştirmenin pek çok yöntemi vardır, ancak bunların
bazıları daha fazla önem taşıyor:
1. Kelime zenginliğine sahip olmak, dilin leksik-semantik sistemini benimsetmek;
2. Yazım ve telaffuz normlarının doğru dürüst benimsenilmesini sağlamak;
3. Dilin gramer yapısını, gramer kategorilerini ve sintagmlarını derinden
öğretmek;
4. Konuşma sürecinde doğru telaffuzu oluşturmak için orfoepik alışkanlıklar yaratmak;
5. Konuşma sürecinde tonlama ve onun çeşitlerini - sesin tonu, tembri, ritmi, diksiyonu vb. yanlarını oluşturan alışkanlıklara sahiplendirmek;
6. Konuşma sürecine uygun jest ve mimiklerin düzgün kullanımını oluşturmak.
Türkçe konuşmayı geliştirmek okulda öğretilen tüm derslerin önemli hedeflerinden biridir. Fakat dil ve ayrıca edebiyat öğretiminin önündeki temel
görevlerden biri insanların zekâ ve konuşmasını geliştirmekten ibarettir. Konuşmanın gelişmesi deyince, dil kurallarına uyulması ve bunların pratik şekilde doğru dürüst kullanılması öngörülüyor.
Anahtar kelimeler: Sözlü nutuk, konuşma dili, dil öğretimi süreci, didaktik görevler, öğretim teknikleri.
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TÜRK ONOMASTİĞİNDE AD VERME GELENEKLERİ
Doç. Dr. Reyhan Habibli
Ad verme gelenekleri tarihȋ-medeni miras gibi antroponimlerin oluşmasının dil dışı faktörlerine aittir. Türk ad sistemi, Doğu ülkeleri arasındaki en
mükemmel ve çok birleşenli ad sistemi olarak bilinmektedir. Ad verme kültürel mahiyette, hem de sakral tören gibi Türk etnik kültürünün karakteristik
özelliğidir. Türk onomastiği tarihȋ sosyo-kültürel faktörlerin etkisi altında çok
az değişikliğe uğramış, eski ad verme geleneklerini korumuştur.
Eski Türk kabilelerinde ad verme komple bir sistem oluşturuyordu. Ad
verme işlevini kabile ihtiyarları yerine getiriyorlardı. Ad vermenin en karakteristik fragmanı motivasyondur. Eski Türklerde adlandırma sırasında kişinin
kendisi, doğduğu ortam, dış görünümü, o dönemde meydana gelen olaylar,
büyüdüğünde ise gösterdiği yiğitlik ve kahramanlıklar önemli rol oynamaktaydı (Örneğin; Duman, Karyağdı, Buğaç, Basat vb). Kişinin ad alması onun
etkinliğinden, özelliklerinden, kazandığı adlardan, genellikle halk, kabile
karşısında gösterdiği hizmetten dolayıydı. Kişinin faaliyet alanı genişledikçe
onun olumlu veya olumsuz özellikleri çoğaldıkça bunlar onun adına yansıyordu. Yiğitlikle birlikte gencin sosyal birey olarak tanınması ad vermenin başlıca
şartlarından biri idi.
Ad verme sürecinde: 1) millȋlik, 2) tarihȋ-geleneksellik ve 3) çağdaşlık ilkeleri dikkate alınmalıdır. Ad seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 1) İsmin kısa ve kolay olması, 2) güzel seslenmesi, 3) anlamı, 4) şekil
ve içerik uygunluğu, 5) halk geleneğine uygunluğu, 6) millȋliği, 7) popülerliği,
8) kullanılması.
Azerbaycan antroponimleri üzerine yaptığımız çalışmanın esas amacı Türk
halklarında, özellikle Azerbaycanʼda ad verme geleneklerinin incelenmesi,
esas aday ilkelerinin belirlenmesidir. Araştırma sırasında tasvirî ve karşılaştırmalı yöntemler, genelleştirme ve sınıflandırma usulleri uygulanacaktır.
Anahtar kelimeler: Türk ad sistemi, onomastik, ad verme, Azerbaycan
antroponimleri, Eski Türk yazılı anıtları.
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ANTİK TÜRKÇE: TONYUKUK ANITI ŞİİRİ
Doç. Dr. Səadət Vahabova İlyar qızı
Makalede Tonyukuk Anıtı; şiirsel sistemi, dili ve üslup özellikleriyle araştırmaya dâhil ediliyor. Şiirsel yapısı gereği otobiyografik bir karaktere sahip
olan anıtın monolog düzyazı dili olduğuna inanıyoruz. Tonyukuk ilk otobiyografik düzyazı örneğini oluşturmaktadır. Anıt, yazarın yaşamının otobiyografisiyle başlar. Sonra Türk hacılarıyla ortak faaliyet ve başarılı savaş stratejileri
gelir. Metin nihayet yazarın kimliğinin yeniden doğrulanması olarak tamamlanır. Makale, anıtın otobiyografik eserlerde olduğu gibi, yazarın hayatıyla ilgili
gerçeklere dayanarak yaratıcı bir şekilde yazıldığını incelemektedir.
Metin, Tonyukuk’un dilinden ana dillere yakın arkaik köklere kadar içsel
örneklere dayanmaktadır. Bir “Oğuz Kağan” geni olarak devletlik politikası,
kalıtsal bir miras olarak tarihe girmiş ve yerini belirli bir Oğuz devleti ideolojisine bırakmıştır. Çalışma, İslami sembolizm, İslam imajı ve şiirsel sistemin
manevi geleneklerinin anıtın metin tarzında daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.
Metnin üslubunda mücadele, savaş ve cesaret kültü öne çıkmakta, Eski
Türk bilincinde tehdit oluşturanların güvenliği haklı bir kararla Allah’a yöneltilmekte, Allah’ın lütfu Allah’ın emriyle kopyalanmaktadır. Anıtın dilinde, yazarın hem kağanların hem de kendisinin başarılarını övme betimlemesi şiirsel
olarak nitelendirilir.
Makalede, otobiyografik düzyazının dili, hükümdarların (kağanların) asaletini övgülerle ortaya koymakta; gerçek savaş modelinden hareketle, kağan
tanımı ise hâkim model Tonyukuk’un cesareti, çevikliği, zekâsı ve cesareti,
psikolojik rehberliği, şerefleri üzerinden yapı sökümü ile çözümlenmektedir.
Anahtar kelimeler: Tonyukuk Anıtı, poetikalar, otobiyografik düzyazı,
epik pathos, savaş.
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİNDE ÖĞRENİM GÖREN
ÖĞRENCİLERİN KELİME ÇAĞRIŞIMI TESTİ YOLUYLA
“DİL, DİL BİLGİSİ VE TÜRKÇE” KAVRAMLARIYLA
İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Selcen Çifci
Bu çalışmada Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğrencilerin “dil,
dil bilgisi ve Türkçe” kelimeleriyle ilgili çağrışım alanı incelemesi yapılmıştır.
2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören Türkçe Öğretmenliği 1. sınıf
ve 4. sınıf öğrencilerine “Kelime İlişkilendirme Testi” uygulanmak suretiyle,
öğrencilerin Türkçe Öğretmenliği Bölümünde eğitim almalarının ilgili kelimelerdeki çağrışım durumu ele alınmıştır.
Çağrışım: “1. Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması. 2
Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde
ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai.” (Türkçe Sözlük 2005). “Çağrışım”ın
felsefedeki tanımı da bundan çok farklı değildir: “Bir bilinç durumunun kendiliğinden bir ya da birçok bilinç durumlarını uyandırması.” (Hançerlioğlu, Ruhbilim). Kelime çağrışımı (word association) ise “denekten, kendisine sunulan
kelimeye karşılık aklına gelen ilk kelimeyi söylemesi istenen bir tür yansıtma
testi”dir. Teknik, 1879 yılında bireyler arası farklılıkları inceleyen Francis Galton tarafından geliştirilmiştir. Jung bu testi bilinç dışı kompleksleri belirlemek
amacıyla kullanmıştır ( http://www.termbank.net).
Her kelimenin belli bir çağrışım alanı vardır; bir çağrışım alanına giren
kelimelerin de kendilerine özgü çağrışım alanları vardır. Bu örüntü, tıpkı dev
bir üzüm salkımı gibi uzayıp gider. “Bir yandan da aralarında ortak bir yön bulunan sözcükler konuşma dışında, çağrışım yoluyla bellekte birbirine bağlanır.
Böylece, son derece değişik bağıntılar içeren öbekler oluşur.
Kelime çağrışımları üzerine yapılan çalışmaların tarihçesi bir hayli eskiden başlamaktadır. İlk kelime çağrışımı testi uygulamasını 1880’de İngiliz bilim adamı Sir Francis Galton yapmıştır (Wettler, Rapp, 1993; Colman, 2001).
Deneklerden uyarıcı kelimeye (stimulus word), zihinlerine gelen ilk çağrışımı
vermelerini istemiştir. Kelimeler arasındaki bu çağrışımlar psikolojide zamansal yakınlık yasası (the law of contiguity) ile açıklanmaktadır. Kelime çağrışımları yasasının üç temel kuralından söz edebiliriz: 1. Benzer kelimelerin
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çağrışımları (semantik, biçimsel vd.), 2. zıt kelimelerin çağrışımları, 3. birbirine yakınlığı (bitişikliği) bulunan kelimelerin çağrışımları; bunları kısaca
benzerlik, bitişiklik, karşıtlık olarak belirtebiliriz (Hançerlioğlu, Ruhbilim).
Yapılan çalışmalarda çağrışımların genel olarak bu üç kurala göre oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Doğal olarak, yasaya uygun olmakla birlikte, çağrışım
kelimeleri (response word) yaş, kültür, dil gibi değişkenlere göre farklılıklar
göstermektedir.
Kelime çağrışımlarıyla ilgili çalışmaların pek çoğu psikoloji bilimi alanında teşhis ve tedavi amacıyla yapılmaktadır; kelime çağrışımı testleri (word
association), özgür çağrışım testleri (free association) gibi. Linguistik amaçla
yapılanların ise önemli bir kısmı ana dili ve yabancı dil öğretiminde değerlendirilmektedir (Çiftepınar, 2002; Dönmez, Arıkan, Akagün, 1999; Fitzpatrick
2007). Çağrışım yasalarının dil öğretiminde, özellikle yabancı dil öğretiminde,
etkili olabileceği belirtilmektedir; en azından çağrışım ilkelerini doğru ve otomatik biçimde kullanabilmek, hafıza eğitimini güçlendirerek kalıcı ve doğru
bir dil öğrenmeye destek verebilir (Cüceloğlu 1998: 171-182; Buzan 1996:
37-40).
Anahtar kelimeler: Kelime çağrışımı, dil, dil bilgisi, Türkçe, Türkçe öğretmenliği.
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GEL- / GİT- FİİLLERİNİN TARİHÎ VE YAŞAYAN
TÜRK LEHÇELERİNDEKİ ETTİRGEN / OLDURGAN
GÖRÜNÜMLERİ
Doç. Dr. Selma Gülsevin
Çatı, Gramer Terimleri Sözlüğü’nde “Fiil kök veya gövdesinin, sözlük
anlamında herhangi bir değişikliğe uğramadan fiilden fiil yapan belirli bazı
eklerle genişletilerek cümledeki özne ve nesne ile olan bağlantısında uğradığı
durum değişikliği; fiilin anlam değişikliği göstermeyen, ancak özne ve nesneye hükmeden şekil değişikliği.” olarak tanımlanmaktadır (Korkmaz, 2007).
Genel olarak; etken, edilgen, dönüşlü, işteş ve ettirgen olmak üzere beş
farklı çatı türünden söz edilmektedir. Gramerlerde genellikle çatı kavramı içinde yer alan ettirgenlik, bazı kaynaklarda özne-yüklem ilişkisi açısından, bazı
kaynaklarda ise nesne-yüklem ilişkisi açısından değerlendirilmektedir.
Konu çoğunlukla morfolojik açıdan incelenmiş, -Ar-, - DIr-, -r-, -t- (nadiren zir-, -DAr) morfemleri ettirgenliği sağlayan şekiller olarak gösterilmiştir.
Ancak dilde tek ettirgen yapma yolu morfolojik yol değildir. Bu yolları
şöyle sıralayabiliriz:
1. Fiillere Ar, - DIr-, -r-, -t- morfemlerinin eklenmesiyle yapılan morfolojik
ettirgenlik: kır-dır-.
2. Leksikolojik ettirgenlik: “Ayşe, arkadaşlarını gördü > Elif, Ayşe’ye arkadaşlarını gösterdi.”
3. ol- yardımcı fiiliyle yapılmış fiillerde et- yardımcı fiiliyle yapılan ettirgenlik: Mutlu ol-/mutlu et-.
4. Sentaktik yolla yapılan ettirgenlik: Ali vazoyu kırdı./ Ali, Ahmet’in vazoyu kırmasına sebep oldu.
Bu bildirinin konusu, yukarıda saydığımız yollar dışında “alıp gel-”, “alıp
git-” gibi yapıların da “getir-” ve “götür-” fiillerine karşılık gelen ettirgenlik
görünümleri oluşturduğudur. “Alıp gel-” ve “alıp git-” yapılarının “getir-” ve
“götür-” fiillerine karşılık gelmesi Türkçenin hem tarihî dönemlerinde hem de
bugün çağdaş Türk lehçelerinde görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Çatı, ettirgenlik, oldurganlık, tarihî Türk lehçeleri,
çağdaş Türk lehçeleri, gel-, git-.
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TÜRK MİTOLOJİSİNİN SU İLE İLGİLİ İNANÇLARI ORTA
ÇAĞ AZERBAYCAN ŞİİRİNDE
Doç. Dr. Sevinç Gocayeva
Eski Türkler suyu kutsal bilmiş, ona tapınmışlar. Tonyukuk Abidesi’nde
bazı Türk halklarının suyu kutsal hesap etmesinin bahsi geçmiştir. Bu inanç
Kitab-ı Dede Korkut destanında da yer almıştır. Altay Türklerine göre, soğuğun sembolü olan Ayʼın oluşumu da su ile bağlantılıdır. XII. yüzyıl Azerbaycan şairi Nizami Genceviʼnin eserlerindeki “Senin ay çeşmen soğudu” ifadesi
Türk tefekkürünü yansıtmaktadır. İnsanın yüzünü aya benzeten şair yaşlanıldığında deride ve gözde olan parıltının giderek yok olmasına işaret ederken
Türk mitolojisinden etkilenmiştir. Azerbaycan şiirinde “yüz suyu” ifadesine
sıkça rastlayabiliriz. Burada “göz suyu”, “ağız suyu”, “kara sular”, “kanlı su”
deyimleri de dikkatten kenar kalmamalıdır. Orta Çağ Azerbaycan edebiyatında
su ile ilgili abi-tiğ, abi-kevser, abi-neysan, abi-revan, abi-hayvan, abi-zemzem
vb. kelime grupları da yer almıştır.
Klasik şiirde Türkçe yazılan anıtlarda yaratılışın bu önemli unsuru “su”
ve “ab” sözleri ile ifade edilmiştir. “Su” Türk kökenli kelimedir. “Sub” yazılışı Göktürk yazıtlarından kaynaklanıyor. İlk Uygur yazıtlarında bu söz “suv”
olarak verilmiştir. Daha sonraları son harfini kaybederek “su” şeklini almıştır.
“Ateş ve su”, “ot ve su”, “toprak ve su”, “söz ve su” gibi kavramlar da
Azerbaycan edebiyatına Eski Türk düşüncesinden gelmiştir. M. Seyidov “Hızır” kelimesinin etimolojisini ateş ve su ile bağlamıştır. M. Fuzuli gazellerinden birinde yaz yağmurunu Hızır suyuna benzetmiştir. M. Fuzuli “kalem”
redifli kasidesinde ise mürekkebi dirilik suyuna, kalemi Hızırʼa benzeterek
kaleminin şairin bedii tefekküründen süzülen düşünceleri yazıya almakla ona
ölümsüzlük getireceğini bildirmiştir. Burada satır altı bağlamda sözün suya
benzetildiğini görüyoruz. İnsan hayatını kaybettikten sonra sözü onu yaşatarak
sahibine dirilik (ölümsüzlük) kazandırıyor. Suyun hafızası olduğu gibi, sözün
de hafızası vardır. Bu fikir Fuzuliʼnin hem “söz” gazelinde hem de “Sâkînâme”
eserinde yer almıştır.
Anahtar kelimeler: Türk mitolojisi, su, deniz, söz, mit, hayat çeşmesi,
ateş, toprak.
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BABUR SÖZCÜK ANLAMI VE ETİMOLOJİSİ KONUSUNDA
(“BABURNAME” ESERİ ÜZERİNE)
Doç. Dr. Eshboy Xojaniyazov – Doç. Dr. Shakhlo Yuldasheva
Beş yüzyıldan fazla dünyayı hayrette bırakan Babur, insanlığın büyük simalarından biri olarak tarihe geçmiştir. İnsanlığa bıraktığı edebî ve tarihî mirası; onu şair, eşsiz lider, tarihçi, etnograf, coğrafya âlimi olarak tanıttı. Özellikle
onun “Baburname” eseri sadece şairin vefatından sonra değil, şair hayattayken
de bütün dünyaca tanındı ve Özbek edebî dilinin o dönemdeki önemli bir numunesi olarak ün kazandı. “Baburname”de kaydedilen tarihî olaylar, yazarın
şahidi olduğu o dönem hayatının içten bir şekilde verilmesi ve güvenirliliği
ile ayrı bir yere sahiptir. Türk dünyasında ve dünya biliminde “Baburname”
edebî ve tarihî kaynak, coğrafi eser olarak incelenmiştir. Baburname’nin dili
ile ilgili yapılan çalışmalar (Dadaboyev H., Xolmonova Z.) olsa da bu eser
bitmez tükenmez bir hazine olarak çalışmalara konu olmaya devam edecektir.
Çalışmamızda Babur’un Türk boy ve soyları, memleket ve ülke tarihini aydınlatmadaki büyük hizmeti, onomostiğin gelişmesindeki eşsiz katkısı üzerinde
durulacaktır ve örnekler verilecektir. Babur, eserlerinde dil bilimci olarak dil
delilleri aramaya, açıklamaya, kelimelerin anlamlarını tercüme ve tahlil etmeye çalışmamıştır; yeri geldiğinde bazı sözlerin anlamlarını anlayıp dil bilimci
gibi anlamlarını araştıran bir âlim olarak dikkat çeker. Alişir Nevâyî gibi dil
ile ilgili eser de yazmamıştır. Ama onun bazı kelimeleri açıklaması, etimolojilerini vermesi, bu coğrafyadaki halkların boy ve soyları ve ülke tarihinin
aydınlatılmasına yardım eder. Babur bu özelliği ile bizce yetkin leksikolog,
söz sarrafı ve sözün anlamını inceliklerini idrak eden bir dil bilimcidir. Özbek
edebî dilinde kullanılmakta olan “baxshi”, “nikuz”, “Xuroson”, “Kashmir”,
“Qarshi” gibi birçok sözün anlamını açıklamıştır. Bunun dışında ölçü bildiren
sözlerin de açıklandığı dikkati çeker. Babur duyduğu veya hayatında karşılaştığı her bir olay, coğrafi yer adları ve sosyal hadiselerin adlarını kendi tabiriyle
“veçhitesmiye”sini açıklamaya çalışmıştır. “Vech” sebep, “tesmiye” etimolojisi demektir. Bu da Babur’un dehasının incelenmesi gereken bir kısmıdır.
Anahtar kelimeler: Babur, “Baburname”, söz, anlam, yer adları, sözlük.
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DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN TÜRKMEN SAHRA
NÜSHASINDAKİ BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLERDEN
KAYNAKLANAN SESLİK İZLER ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın
Türkmen, Yakut ve Halaç lehçelerinde sistemli olarak korunan; diğer lehçelerde ise düzenli olarak korunamayıp çoğunlukla kısaldıkları görülen birincil uzun ünlülerin, birçok lehçede ve ağızda hiçbir seslik iz bırakmadan kısalıp
normal süreli ünlülerle karıştığı; bazı lehçe ve ağızlarda ise çeşitli değişiklikler
meydana getirerek seslik izler bıraktığı görülmektedir. Bu seslik izler; ünlü
ikizleşmesi, ünsüz ikizleşmesi, tonlulaşma, incelme, kalınlaşma ve ünsüz türemeleri ile genişlemedir.
Birincil uzun ünlülerin kısalırken bırakmış olduğu seslik izler Türkçenin
hemen her lehçesinde ve ağzında görülmektedir. Bu lehçe ve ağızlar; Nijniy
Novgorod Tatar (Mişer) ağzı, Koybal ve Karagasça (Kandov Tatar, Koybal,
Karagas, Soyon ve Salbin ağızları), Tura, Kurdak, Tümen ve Tobol Tatar lehçeleri, Özbek Türkçesi, (Hive, Buhara lehçeleri, Türkmenceleşmiş Harezm ağızları, Kongrat ve Kattagan lehçeleri), Doğu Türkçesi ya da Yeni Uygur Türkçesi
(Kaşgar, Turfan vb. ağızlar), Kırgız, Balkar, Azerbaycan Türkçeleri (Kaşgay,
Aynallu vb. ağızları), Gagauz Türkçesi ile Türkiye Türkçesi ve ağızlarıdır.
Birincil uzun ünlülerin kısalırken bırakmış olduğu seslik izlere Oğuz Türkçesiyle yazılmış olan birçok eserde de rastlamak mümkündür. Bu çalışmada
Dede Korkut Hikâyeleri’nin yeni tespit edilmiş olan Türkmen Sahra nüshasındaki birincil uzun ünlülerin kısalırken bırakmış olduğu seslik izler, Türk dilinin tarihî dönemleri ve çağdaş lehçeleri ile karşılaştırmalı olarak incelenerek
ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Birincil uzun ünlüler, seslik izler, Dede Korkut Hikâyeleri, Türkmen Sahra nüshası.
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ORHUN YAZITLARI’NDAN 13-16. YÜZYIL BİLİM
ESERLERİNE ASTRONOMİ TERİMLERİNİN GELİŞİMİ
Doç. Dr. Şebnem Hasanlı-Garibova
Türklerin astronomi ile ilgili en eski yazılı bilgileri Orhun-Yenisey yazıtlarındadır: “Uze kök teñri asra yağız yer kılıntukda ekin ara kişi oğlı kılınmış
kızı oğlınta üze eçüm apam Bumın kağan İstemi Kağan olurmış (KT.ş.1)”.
Verilen örnekteki “üze kök teñri” ve “asra yağız yer” ifadeleri gök ve yer
anlayışlarının Türk tefekküründeki yerini yansıtır. “Tuğsık”, “batsığ” sözleri
gündoğan, günbatan anlamlarında Eski Türklerin Güneş’in hareketi hakkında
ileri sürdüğü mülahazanın sözle ifadesidir. Doğu ve batı yönlerini kün tuğsıkı, kün batsığı şeklinde ifade eden Türkler kâinatı “evürmek” kelimesinden
türeyen “evren” terimi ile adlandırmışlardır. Sözün kökü Orhun Yazıtları’nda
ebir- döndürmek şeklindedir. “Arkış ıdmaz tiyin süledim… içgertim: kalıñ ...
ebirü kelürtüm/ (BK ş.25)” (Tekin 2008: 58). Kelimenin Eski Uygur Türkçesinde “ävirmäk, ävrilmäk, ävriş, ävir” gibi türevleri ile karşılaşmak mümkündür. Eski Uygurcada “ävir- daire, çevre, muhit, ävrilinçsiz- sabit, sarsılmaz,
ävrilmämäk- çevrilmemek, dönmemek, ävürmäk- çevrilmek” anlamları da
kullanılmıştır (Caferoğlu 2011: 78). M. Kaşgarlı’nın yazdığı “ewürgen tewürgen” kelime öbeği de çevrilmek, fırlatmak anlamını taşıyor. Ewren kelimesini
ise M. Kaşgarlı “tandır” anlamında açıklamıştır: “demirci ocağı gibi yapılır.
İçinde ekmek pişirilir” (Kaşgarlı 2014: 53). Kelimenin terim gibi kullanımını
Kutadgu Bilig’de de görebiliriz:
Bolu birsü evren tuçı evrilü
Kodı bolsu duşman başı kavrılu (KB 119b)
Kelimenin dönmek, çevrilmek anlamlı “evmek, evirmek” fiilinden yapılması Türk düşünüşünde kâinatın harekette olan, dönen kitle olduğunu gösterir.
Güneş yılına dayalı On iki Hayvanlı Takvim, Orhon-Yenisey yazıtlarında
bu takvimle ilgili ifadeler, Karahanlılar Dönemi yazılı örneklerindeki terimler
Türklerin astronomi ile derinden ilgilendiklerini, tıp bilimi gibi astronominin
de Türklerde eski bir tarihi olduğunu gösteriyor. Orhun Yazıtları’ndan başlayarak 13-16. yüzyıl bilimsel eserlerine kadar izlenilen uzun bir dönemde Türk
astronomi terimlerinin dil bilimsel ve anlamsal gelişimi zamanın Türkçenin
işlevselliğinin geniş imkânlarını yansıtmaktadır.
Anahtar kelimeler: Astronomi, terim, tarihî dönem, Türk dili.
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FRANSIZ TÜRKOLOG JEAN DENY VE TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ
HAKKINDA YENİ BİLGİLER
Doç. Dr. Şermin Kalafat
Jean Deny Fransa’da Türkoloji kürsüsünü kuran ve Türkiye’de de Türkolojinin temellerinin atılmasında etkin rol oynayan bir bilim insanıdır. Birinci
Dünya Savaşı başlamadan önce tamamladığı ancak 1921’de yayımlayabildiği
Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli) [Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi)] (Deny 1921; Türkçe çev. Elöve 1941; Türkçe çev. Benzer
2012) ona yaşamı süresince büyük bir akademik ün sağlamıştır (Akün 1994:
160). Bu kitap özellikle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde büyük ilgi görmüş ve bunun üzerine Deny, Dil Devrimi sırasında mütehassıs olarak iki kere
Ankara’ya çağrılmıştır. 1936’da III. Türk Dil Kurultayı’na davet edilmiş ve
kurultayla ilgili Fransızca uzun bir rapor hazırlamıştır (Szurek 2010). Türklük bilimi sahasında pek çok makale ve ansiklopedi maddesi hazırlamış olan
Deny’nin bir diğer önemli çalışması ise hazırlanmasına hem önayak olduğu
hem de ilk iki cildinin başdüzenleyiciliğini üstlendiği Türkoloji el kitabı Philologiae Turcicae Fundamenta’dır. Jean Deny’le üzerine yazılan biyografilerde ve yine biyografisinden az da olsa bahseden inceleme, armağan kitabı
gibi ikincil kaynaklarda kendisinin bir Türkçe sözlüğü olduğuna dair herhangi
bir bilgiye rastlanmamıştır. Sadece Zeki Velidî Togan’ın hatıra kitabında Jean
Deny’nin bir Türkçe sözlük hazırlığı içinde olduğuna dair kısa bir bilgi verilmiştir. 2015 yılında bu bilgiden yola çıkılarak bir bilgi takip süreci geçirdikten
sonra nihayet 2016 yılında böyle bir sözlüğünün olduğuna dair kesin bilgiye
ulaşılmış ve 2017-2019 yılları arasında da bulunduğu kütüphane ve veriler
hakkında bilgi edinilebilmiştir. Söz konusu süreç içerisinde kataloğu, kitapları,
yazışmaları takip edilerek Jean Deny’nin biyografilerinde olmayan ön kariyerine dair güvenli bilgiler de tespit edilmiştir.
Bu bildiride sözlüğün bulunuşu, ünlü Fransız Türkoloğun hayatı ve Türkçe
sözlüğü hakkında yeni bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Paylaşılacak
yeni bilgilerin Türklük bilimi sahasına katkı sağlayacağı görüşündeyiz.
Anahtar kelimeler: Jean Deny, Türkçe Sözlük, fişler.
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EDEBİYATTA DİL VE KİŞİLİK ORTAKLIĞI MESELESİNİN
EDEBÎ YORUMU
Doç. Dr. Gülbahar Tavaldiyeva
Türk halklarının edebî gelenekleri çok eski dönemlere dayanır. Eski Orhun Anıtları’nda insanın kişiliği ve özellikle onun hakları ile ilgili meseleler
derin edebî analizden geçirilir. Tonyukuk Yazıtı, vatan hakkındaki methiyedir.
Yazıtta şöyle kaleme alınır: “Bu Türk halkına silahlı düşmanın yaklaşmasına
izin vermedim, sancaklı atın ona doğru koşmasını engelledim.” Türk edebî
anıtlarında bu gaye devam ettirilir.
Özbek dili gelişip edebî dil olarak ortaya çıkarken Eski Türk dilinden güç
aldı. Bu noktada Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Yügnekî, Ataî, Sekkakî,
Lütfî gibi bilim ve sanat kişilerinin hizmeti büyük oldu. Ulu düşünür Ali Şir
Nevaî insanlık kültür hazinesine katılan ölümsüz eserlerini Türk dilinde yaratarak bu dili tüm dünyaya yaydı.
Şura sömürüsü döneminde Özbek dili, halkın dinî, tarihî, kültür imkânları
kısıtlandı. Yazar Şükür Halmirzayev Şura rejiminin ağır yaralarını Mavi Deniz
öyküsünde ele almaya çalışmıştır. Makalede, Şura Dönemi siyasetinin, zulüm
ve zorbalığın Türk milleti temsilcilerinin hayatında derin facialı izler bıraktığı
ele alınmıştır.
Günümüz küreselleşme süreci dünya çapında dil biliminin de dil eğitiminin
de üzerine büyük sorumluluklar yüklemektedir. Dilden verimli olarak yararlanma artık eğitimin de en önemli vazifesine dönüşmüştür. Bunun neticesinde
de dünya biliminde dil ve kişilik ortaklığı meselesi ile ilgilenen dallara geçme
ihtiyacı doğmuştur.
Makalede, günümüzde hâkim olan çalkantılı ve tehlikeli ortamda insanoğlunun önüne çıkan ve bizim daha önce karşılaşmadığımız çetrefil meseleleri,
küresel tehlikeleri birlikte yenme, bu yolda tüm iyilikleri birleştirme, gençleri
insancıl gayeler istikametinde terbiye etme gibi meselelerde millî dilin yeri ve
sorumluluğunu genişletmenin hayati önem arz ettiği vurgulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Dil, ana dili, Özbek dili, Türk dili, millet, kişilik, millî,
küreselleşme.
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BİLGE KAĞAN VE TONYUKUK’UN İÇ CÜMLELERİNİN
MUKAYESESİ
Doç. Dr. Ümit Hunutlu
Çoğu araştırmacı tarafından “iç içe birleşik cümle” olarak dar kapsamda
değerlendirilen iç cümleler, tek başına var olabilen bağımsız bir cümlenin başka bir temel cümlenin ögesi veya temel cümleye ait bir ögenin tamamlayıcısı
olduğu yapılardır. Türkçede bağımsız bir cümle yeri geldiğinde bir isim gibi
işlem görebilmektedir. Bu cümleler de tıpkı isim gibi temel cümle içinde değişik görevler üstlenirler ve temel cümleye direkt veya değişik ek ve edatlar
alarak bağlanırlar.
İç cümlelerin çözümü ve yorumu temel cümleninki kadar önemlidir. İç
cümlenin temel cümle içindeki kullanım özellikleri anlatıcının fikir dünyası,
karakter ve konuşma üslubundan da izler taşır. İç cümlelerin kullanımı konuşturma, tanık gösterme için bir araç olduğu gibi, anlatıcının bir şeyi kanıtlaması,
bir şeye inandırması, fikrini doğrulaması için de bir yöntemdir. Kişilerin bu
cümle yapılarını tercih etmesinin birden fazla sebebi olabilmektedir. Mesela,
kişi kendi cümlelerini iç cümle hâlinde başka birine aktarıyorsa geçmişteki bir
olay karşısındaki kendi tutumunu vurgulamak istemiş olabilir veya kendisinin
fikirlerine verilen değeri ortaya koymak istemiş olabilir. Daha çok aktarma
cümlelerinde tercih edilen bu yapının nitelikleri ve temel cümleye dâhil olma
durumu art zamanlı ve eş zamanlı farklılıklar taşımaktadır.
Bu çalışmada, Orhun Yazıtları’ndaki iç cümle taşıyan ifadeler incelenmiştir. Yazıtlarda 94 iç cümle kuruluşu tespit edilmiştir. Bu iç cümlelerin temel
cümle içindeki görevleri isim, nesne ve tümleç olarak sınıflandırılmıştır. Yazıtlardaki iç cümlelerin temel cümleye durum, karşıtlık, kıyaslama, sebep anlamlarıyla katkı sağladığı belirlenmiştir. Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtları,
Bilge Kağan’ın ifadelerini taşıdığı için bir eser gibi düşünülerek iç cümlelerle
ilgili ortak bir çözümleme ve değerlendirme geliştirilmiştir. Aynı çözümleme
ve değerlendirme Tonyukuk Yazıtları için de yapıldıktan sonra tarihteki bu
iki şahsiyetin tercih ettiği iç cümleler farklı yönlerden mukayese edilmiştir.
Kullandıkları iç cümlelerden hareketle üslupları hakkında bazı çıkarımlarda
bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Bilge Kağan, Tonyukuk, Orhun Yazıtları, Eski Türkçe, cümle, iç cümle.
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KREŞİN TATARLARINDA NARDUGAN ADI VE BAYRAM
OLARAK KUTLANMA ÖZELLİKLERİ
Doç. Dr. Zoya Kirillova
Bildiride Kreşin Tatarları arasında kutlanan nardugan bayramının temel
özellikleri ele alınmaktadır. Bilindiği üzere, pek çok halkta gece ile gündüzün eşit olduğu zaman, önceleri güneşin “ölüp tekrar dirilmesi” veya “yeniden
doğması” şeklinde kabul edilmiş ve bu durum her yıl önemsenerek büyük kutlamalara vesile olmuştur.
Bu gelenek, Orta İdil boyundaki halklarda da mevcuttur. Mesela, Çuvaşlarda nartıvan, nartukan; Marilerde nardugan; Mordvinlerde nardvan, nardava,
nartukan. Kreşin Tatarlarında da bu bayramın adı nardugan olarak korunmuştur. Türkiye Türkçesinin ağızlarında ise kelimenin martufal, muntuvar, martaval varyantları da vardır.
Bildiride nardugan kelimesinin kökenine de değinilecektir. Genellikle, Tatar Türkçesinde bu kelimeyi Moğolca “nar” (güneş) ve Tatarca “tuw” (doğ-)
kelimelerinin birleşmesinden hareketle açıklama eğilimi vardır. Bilim adamları arasında kelimenin kökeniyle ilgili farklı görüşler de vardır ve bu görüşler
değerlendirilecektir.
Nardugan, esası itibarıyla zirai bir gelenek olarak kabul edilir. Bu bayram,
ekinlerden bol verim almak ümidiyle kutlanmıştır. Fakat zamanla nardugan,
diğer geleneklerle karışıp onlardan pek çok ritüeli bünyesine almıştır.
Kreşin Tatarlarında narduganın bayram olarak kutlanma özellikleri, bayramın temel aşamaları ve farklı aşamalarının adları da bildiride ele alınacaktır.
Nardugan, Mecusilik dönemlerinden kalma bir gelenek ve inanışlardan ibaret
olduğu için dinî olarak da yasaklanmıştır. Buna rağmen, bayram uzun süre
gizlice olsa da kutlanmaktadır. Böyle olsa da 20. yüzyılın devamında bazı gelenekleri eksilmiş ve yüzyılın sonunda tamamen kaybolmuştur. Günümüzde
Kreşin Tatarları arasında sadece nardugan bayramının bazı kısımları canlandırılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kreşin Tatarları, bayramlar, nardugan bayramı, gelenekler, Orta İdil boyu.
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÜNLEM EDATLARI VE
BUNLARIN SINIFLANDIRMASI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan Doğan
Ünlem edatları, insanın duygularını, seslenmelerini, doğadaki sesleri taklit
etmelerini içeren göstergelerden oluşan geniş bir sözcük türü grubudur. Bunların yanında, sözlüksel biçim birimleri de cümledeki kullanımlarına göre ünlem
edatı olur. Bu kadar geniş bir grubu içeren ünlem edatlarının kesin bir sınırını
çizmek elbette zordur. Ancak, bunun için çeşitli ölçütlerden yararlanılabilir.
Öncelikle ünlem edatlarının temelde hangi kökten gelen göstergelerden oluştuklarını ortaya koymak gereklidir. Daha sonra bunların yapısal ve anlamsal
özelliklerini belirlemek, son olarak ise bu belirlemeye göre bir sınıflandırmaya
gitmek gereklidir.
Ünlem edatlarının hangi kökten geldiklerinden kasıt, onların hangi dile
ait olduklarının belirlenmesi değildir. Bilindiği üzere ünlem edatları, temelde
insanların çeşitli duygularını, seslenmelerini aktarmak için kullandığı göstergelerdir. Bunun için de dilin bir sistem çerçevesinde zamanla oluşturduğu göstergelerden farklı göstergeler kullanılır. Bunlar boğumsuz seslerden oluşmaktadır. Aynı zamanda da insanlığın ortak duygularını yansıtırlar. Her millette ve
toplumda bulunur fakat diller arası ses ve duyuş farklılıklarından dolayı farklı
biçimlerde çıkarılır ve yazılırlar. Doğa taklidi çeşitli sesler de böyledir.
Boğumsuz seslerden oluşan ünlem edatları, insanlığın duygularını ve seslenmelerini ifade etmek için başvurduğu ilk göstergelerdir. Bir tür refleks niteliğinde olan doğal ifadelerdir. Boğumsuz seslerden oluşmaları dolayısıyla
çoğu zaman bir dil içerisinde bile standart yazımları yoktur. Köken bakımından ikinci grubu oluşturan ünlem edatları ise isim veya fiillerin çeşitli duygu
ve seslenmeleri yüklenip ünlem edatı olarak kullanılmalarından oluşmuştur.
Bunlar ise boğumlu seslerden oluşurlar. Bunlar, dilin zaman içerisinde oluşturduğu çeşitli sözlüksel biçim birimlerinden seçildikleri için doğal refleks niteliği taşımazlar. Ayrıca, bunların kesin sayısını belirlemek de zordur.
Yukarıdaki bilgilere göre Türkiye Türkçesinde kullanılan ünlem edatlarının
bir tasnifini yapmak gerekmektedir. Bu çalışmada da ünlem edatlarının bir tasnifi yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Türkçe, dil bilgisi, sözcük türleri, ünlem edatı, sınıflandırma.
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BİLGE TONYUKUK ANITI’NDAKİ -(y)n ÜZERİNDE
Dr. Öğr. Üyesi Aleksandra Perednya
Tonyukuk Anıtı’ndaki iyelik eklerinden sonra yükleme hâli olarak -(y)n ile
araç durumu olarak -(y)n arasında oldukça açık bir fark vardır. İlk durumda,
N [n’] işareti, Türk runik yazısının kurallarına göre n[n] işaretinin beklenmesi
gereken kelime formlarında bile kullanılmıştır. Hece uyumsuzluğu Eski Türk
runik yazı sisteminin temelidir. “Sert” ünsüzlerin “sert” (ön) sesli harflerle ve
“yumuşak” ünsüzlerin “yumuşak” (ön) sesli harflerle birleşimidir. N işareti,
yükleme hâlinin biçimini ilettiğinde özel bir durum da belirtilmelidir. S. E.
Malov, -yn göstergesini “iyelik ekinden sonra yükleme hâli” olarak yorumlar.
Saju [kadar/doğru] edatı, n işaretinden sonra Tonyukuk Anıtı’nda bulunur. Bu
durum yükleme hâli olduğunun kanıtıdır. Eski Türk runik anıtlarının dilinin
var olduğu dönem için bu edat, sadece yükleme hâli ardından kullanıldı. Saju
edatı, saju- fiilinin zarf biçiminin sözcük dağarcığının bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır [˂ saj- + - (j) a]. Saju- fiili, aynı zamanda, yükleme hâli ile de kullanılır. Metinleri, dikkate alınan göstergeler arasındaki fark sorununa ışık tutabilecek diğer anıtlar göz önüne alındığında, bunların Köl Tigin ve Bilge Kağan
onuruna ait anıtların yanı sıra Onginsky Anıtı’nı da içerdiğine dikkat edilmelidir. Runik yazı ile bize ulaşan diğer antik Türk anıtlarından farklı olarak yukarıda bahsedilenler bağlamsal bütünlük açısından iyi korunan ve bu nedenle
dil bilimsel analiz için en uygun metinleri içerir. Örneğin, Kül Tigin onuruna
yapılan anıtta, yükleme ve araç hâlinin göstergelerini görüntülemek için N ve
n işaretlerinin kullanımında net bir ayrım belirlemek mümkün değildir.
Anahtar kelimeler: Bilge Tonyukuk Anıtı, yükleme hâli, -(y)n.
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“DESTAN-I AHMET HARAMİ” ESERİNDE ESKİ TÜRK
SÖZLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayten Ahmedova Arzulla kızı
“Ahmet Harami Destanı” XIII. asırda Azerbaycan Türkçesinde yazılmış
epik şiir örneğidir. Eser Türk bilim adamı Talat Onay tarafından 1928 yılında
ortaya çıkarılmış ve tanıtılmıştır. Yazar aynı zamanda eserin Azerbaycan Türkçesinde olduğunu da belirtmiştir.
Eserin dilindeki sözlerin büyük bir kısmı kadim Türk sözleridir. Bu sözler
Orta Çağ klasik edebî dili için yeterli ve güzel olsa da Çağdaş Azerbaycan
Türkçesi için eskimiş sayılır. “Ahmet Harami Destanı”nın dilindeki kadim
Azerbaycan sözleri kendinden önceki ve sonraki yazılı abidelerde, Türk dilli
kaynaklarda, dilimiz diyalekt ve şivelerinde kendini gösterir.
Düş. Kadim Türk diline ait düş, tüş sözünün anlamı rüya, uyku demektir.
A. Caferoğlu’nun “Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü”nde tüş, tüşanmak (uyku,
uyku görmek) sözlerine rastlanır. Orta Çağ’da da Çağdaş Türkiye Türkçesinde de düş sözü kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumunun yayımladığı “Türkçe
Sözlük”te (Ankara 2005) düş sözü iki anlamda bulunmaktadır: “1. Uyurken
zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya. 2. Gerçek olmayan şey,
hayal. Dadaloğlum, sevdası var başımda/gündüz hayalimde, gece düşümde.”
Bir gerçek içindeyim düşten güzel, sevdiğim gülüyor yanı başımda (Cahit
Sıtkı Tarancı). Yaşadıkça düşle, düşledikçe yaşa (Tayfun Topaloğlu). “Ahmet
Harami Destanı” eserinde bu söz uyku anlamında gösterilmiştir. Meğer düş
görür ol gece Gülendam, o düşün heybetinden titrer endam. (Meğer Gülendam
o gece rüya görmüş, o rüyanın korkusundan bedeni titremiş). Nesimi dilinin
arkaik sözlüğünde de düş, duş sözüne rastlanır: Ger seni görse idi düşde peri,
o da salaydı otuz iki peri (Nesimi). Dilin gerçek kaynağından çıkan düş sözü
diyalekt ve şivelerimizde önemini korumaktadır: Düş (zagatala) uyku, rüya.
Akşam bir düş gördüm.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, XIII. yüzyıl, destan, eski kelimeler, analiz.
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ZÜRİYN OVOO RUNİK YAZITI
Dr. Öğr. Üyesi Azzaya Badam
Moğolistan’da bulunan runik yazıtlar, bulunmuş olduğu bölgelere dayanarak batı, merkez, kuzey, güney ve doğu bölgelerindeki yazıtlar olarak sınıflandırılmaktadır. Yazıtların çoğu merkez bölgesinde bulunmasına rağmen son yıllarda güney bölgesinden çok sayıda yazıt da bulunmaya başlamıştır. Örneğin,
Del Uul V. Yazıtı (2014): Dundgovi aymag, Ölziit sum, Del Uul bölgesi; İkh
Nart Yazıtı (2016): Dornogovi aymag, Dalanjargalan sum, İkh Nart; Urtın Gol
Yazıtı (2017): Ömnögovi aymag, Nomgon Sum, Hahuulın Had vb.
Batı, kuzey ve doğu bölgelerindeki yazıtlar üzerinde yeterince araştırma
yapılmamıştır. Bayan-Ölgiy, Hovd, Govi-Altay ve Zavhan aymaklarını kapsayan batı bölgesinde bulunan yazıtlar kendi özelliklerine göre diğer dört bölgede bulunan yazıtlardan ayrılmaktadır. Bahsi geçen batı bölgesindeki 24 runik
yazıt; Bayan-Ölgiy aymağındaki toplam 10 yazıtla en çok, Zavhan aymağındaki toplam 2 yazıtla en az sayıda yer almaktadır.
Bu çalışmada Moğolistan’ın Zavhan aymağına bağlı Tes sum sınırları
içerisinde yer alan Züriyn Ovoo (Tesiyn biçees) Yazıtı ele alınmıştır. Üç adet
damgaya sahip olan bu yazıtın özelliği ise başın ters yönde çevrilerek yazılmış
olmasıdır. Uygur Dönemi’ne ait olan yazıtın damgaları bazı Moğolistan runik
yazıtlarında da geçmektedir.
Anahtar kelimeler: Moğolistan runik yazıtı, Züriyn Ovoo Yazıtı, damga,
Zavhan, Moğolistan, Köktürkçe.
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TÜRKÇE SÖZLÜK’TEN ÇIKARILAN YENİ KELİMELER
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Herkmen
Birinci Türk Dil Kurultayı’nda yabancı kelimelerin yerlerine Türkçe karşılıkların bulunmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Türk Dili Tetkik Cemiyeti
1933’te halk ağzından söz derleme çalışmalarını başlatır. Bu çalışmalar neticesinde elde edilen sözcükler 1934 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti tarafından Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi adı altında
yayımlanır. Burada yer alan sözcükler 1935’te Osmanlıcadan Türkçeye Cep
Kılavuzu ve Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu olarak iki ayrı cilt hâlinde
düzenlenir. 1945 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti ilk Türkçe Sözlük’ü yayımlar. Bu sözlüğe alınan sözcüklerin bir kısmı Cep Kılavuzu’ndan alınmıştır.
Cep Kılavuzu’ndan alınan sözcüklerin bir kısmı tutunmuş, diğer baskılarda
yer almıştır. Bir kısmı ise sözlükten çıkarılmıştır. Tutunamayan yeni kelimeleri tespit etmek için Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu’nda yer alan tüm
madde başları Türkçe Sözlük’ün 1945 baskısındaki madde başları ile karşılaştırılmıştır. Cep Kılavuzu’nda ve Türkçe Sözlük’te ortak olan sözcüklerden
sadece Güncel Türkçe Sözlük’te yer almayanlar değerlendirilmiştir. Osmanlıca
kelimelere karşılık olan yeni kelimelerin büyük bir kısmı Türkçe Sözlük’ün
1945 baskısından sonra çıkmıştır. Devam eden baskılarda da sözlükten çıkan
sözcükler 1983 baskısına kadar tespit edilmiştir. Tespit edilen kelimeler hem
Türkçe Sözlük’teki hem de Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu’ndaki anlamları ile verilmiş. Sözlükten çıkarıldıkları baskıya göre dizilmişlerdir. Bu çalışma ile Türkçe Sözlük’e Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu’ndan alınan
sözcüklerden tutunamayanlar belirlenmiştir. Hangi yıllarda sözlükten çıktığı
tespit edilmiştir. Diriltme ve türetme yolu ile oluşturulan yeni sözcüklerden
tutunamayanların bir kısmının Osmanlıca karşılığı tercih edilmiştir. Bazı Osmanlıca sözcüklere önerilen yeni kelimelerin yerine bir başka Türkçe sözcük
tercih edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yeni kelimeler, Türkçe Sözlük, Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu.
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BİR ROMAN KAHRAMANI OLARAK BİLGE TONYUKUK
Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Atay
Türkçenin ilk yazılı metinleri olarak Orhon Yazıtları’nın sahip olduğu değerin roman türüne yansıması, millî romantik duyuşlu yazarlar sayesinde olur.
Bilge Tonyukuk’un başkişi olarak yer aldığı, bir başka ifadeyle onun adını
taşıyan romanlar, tarihî roman dizisine dâhil edilir. Bunların başında bir çizgi
roman olarak tasarlanan ve A. Yağmur Tunalı tarafından kaleme alınan Bilge
Tonyukuk 1-2 gelir. İlk cildin alt başlığı “Gün Bugündür”, ikinci cildin alt başlığı ise “Hazır Olun Yiğitler”dir. Çocuk ve gençlik edebiyatı çemberi kapsamında değerlendirebileceğimiz bu çizgi romanın temel gayesi, Bilge Tonyukuk’un
aktardığı kendilik bilgisini yeni nesillerin benliklerinde var edebilmektir. Yine
tarihî roman türünde Hüseyin Adıgüzel tarafından kaleme alınan Bilge Kurt
Tonyukuk adlı roman ise Ergenekon Destanı’na metinler arası göndermeler yapan mitlerle bezeli bir niteliğe sahiptir. Günümüzde çocuk ve gençlik edebiyatı
türünde eserler veren Hasan Yiğit’in kaleme aldığı Bilge Tonyukuk adlı romanda karşımıza çıkan Tonyukuk, kimlik kurucu öğütleri ile görünüm kazanır.
Bu çalışmada A. Yağmur Tunalı’nın Bilge Tonyukuk 1-2; Hüseyin Adıgüzel’in Bilge Kurt Tonyukuk ve Hasan Yiğit’in Bilge Tonyukuk romanlarında
tarihsel bir şahsiyet olarak Bilge Tonyukuk’un roman karakteri olarak tasavvur
edilişi, tarih – edebiyat disiplinleri bağlamında değerlendirilecektir. Nihayetinde Göktürk Devleti’nin bilge yabgusu Tonyukuk’un modern anlatı türlerindeki
varlığı dikkatlere sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Göktürkler, Bilge Tonyukuk, tarihî roman.
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AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE ÖZEL SÖZCÜK TÜRÜ
OLARAK VOKATİV (VOKATİF) SÖZLERİN LENGÜİSTİK
ÖZELLİKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Elza Alışova Demirdağ
Azerbaycan Türkçesinde özel sözcük türlerinden biri de vokatif sözlerdir.
Azerbaycan’ın dilcilik terminolojisinde vokatiflerden ilk zamanlar “vokativ
sözler”, “çağırış forması” (seslenme şekli), “çağırış hâli” (seslenme hâli), “imperativ sözler” (buyrum kipi) vs. adlar altında bahsedilmiştir. Daha sonraki
süreçte bu yapı vokatif sözler adı altında incelenmeye başlanmıştır. Vokatif
sözler, cümle ögeleriyle bağlantısı olmayan, konuşanın hitap ettiği kişiye dikkati yöneltmek amacıyla kullandığı kelimeler veya kelime gruplarıdır. Vokatif
sözler, insanın istençli yönüyle alakadardır. Seslenme bildiren isimler vokatiflik yaratabilir. Kısacası; insanlara, hayvanlara, kuşlara vs. müracaat maksadıyla kullanılan, çağırış (seslenme), emir, tahrik, sevgi, rica, övgü, kınama,
arzu vs. bildiren kelimelerdir. Bu bağlamda Azerbaycan Türkçesinde vokatif
sözler, insanlara müracaat olarak kullanılan vokatif sözler, hayvanlara müracaat olarak kullanılan vokatif sözler, kuşlara müracaat olarak kullanılan
vokatif sözler ve topluluğa müracaat olarak kullanılan vokatif sözler olarak
ayrılmaktadır. Azerbaycan dilciliğinde vokatif sözler, uzun yıllar ya ünlemlerin ya edatların ya da ses taklidi kelimelerin içerisinde incelenmiştir. Bazen ise
vokatif sözlerle hitaplar aynılaştırılmıştır. Son yıllarda vokatif sözler, dilciliğin
morfoloji bölümünde özel sözcük türü olarak ayrıca incelenmektedir. Aynı zamanda dilciliğin sentaks bölümünde de vokatif cümlelerden bahsedilmektedir. Çalışmada, vokatif sözlerle ilgili bilgi verilerek vokatif söz ve imperatif
(buyrum kipi), vokatif söz ve nida (ünlem), vokatif söz ve hitap, vokatif söz ve
ses taklidi sözler arasında benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilmiştir. Halis
vokatif sözler ve durumsal vokatif sözler, basit ve birleşik vokatif sözlerle ilgili
bilgi verilmiştir. Aynı zamanda vokatif sözlerin lengüistik özellikleri ve söz
dizimindeki yeri örnekler üzerinden açıklanmış, vokatif cümlelerin işleviyle
ilgili bilgi verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, vokatif sözler, seslenme hâli,
vokatif cümle.
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ESKİ TÜRKÇE TEŊ- FİİLİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ
VARYANT VE TÜREVLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Güzel
“Havalanmak, havaya yükselmek” anlamını taşıyan teŋ- fiili ilk defa Karahanlı Türkçesi metinlerinde görülmektedir. Karahanlı Türkçesinde bazı türevleri de bulunan bu fiile sonraki tarihî ve çağdaş lehçelerin büyük bir kısmında
tesadüf edilmemesi dikkat çekmektedir. Kelime, Karahanlı Türkçesinden sonra sadece birkaç Türk lehçesinde tanıklanmıştır. Tarihî Türkiye Türkçesinde
pek çok eserde karşımıza çıkan bu kelime, tüg- ~ düg- biçiminde gelişme göstermiştir. Türkiye Türkçesinde (argoda) ise tüy- “kaçmak, sıvışmak” varyantı
bulunmaktadır. Yine argoda kelimenin tüydür- “çalmak, aşırmak” biçimi de
yer almaktadır. Kelimenin en çok varyant ve türevi ise Türkiye Türkçesi ağızlarında bulunmaktadır. Türkiye Türkçesi ağızlarında kelimenin teğ-, tey-, tiğ-,
töğ-, tüğ-, tün-, tüŋ-, tüv-, tüy- vb. varyantları tespit edilmiştir. Bu fiilin çeşitli
ekler ile genişlemiş tendir-, teylendir-, tiğdir-, tüğel-, tüğül-, tüne-, tünge-, tüngü-, tüngül- ,tüngüt-, tündür- tünkür-, tüñul- gibi birçok türevi de mevcuttur.
Bu kelimeden birtakım isimler de türetilmiştir. Tünge “bir çeşit oyun”, teynek
“hoppa”, tüyülen (sutüğülen, sutüyen, sutüydü) “çağlayan” bunlar arasındadır.
Kelimenin Türkiye Türkçesi ağızlarındaki temel anlamı “atlamak, hoplamak,
sıçramak”tır. Aynı zamanda kelimenin ağızlarda “kaçmak, savuşup gitmek,
fışkırmak, fışkırarak akmak, öfkelenmek, saldırmak” gibi birçok yan anlam
kazanmış olduğu görülmektedir. Diğer Türk lehçelerinin büyük bir kısmında
unutulmuş olan bu fiil, Türkiye Türkçesi ağızlarının muhafaza ve türetim gücünü göstermesi açısından ilgi çekici bir örnektir.
Anahtar kelimeler: Eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi, teŋ-, Türkiye Türkçesi ağızları.
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KÜL TİGİN, BİLGE KAĞAN, TONYUKUK YAZITLARINDA
DELİLE DAYALILIK
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Kılıç
Bildiride Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Yazıtlarındaki delile dayalılık (evidentiality) ifadelerinin incelenmesi amaçlanıyor. Delile dayalılık konuşucu veya anlatı kahramanının, önermenin doğruluk değeri hakkında tavır
alırken bunun için öne süreceği delilin kaynağına, diğer bir deyişle bilgisinin
kaynağına işaret etmesidir. Bilgi kipliğinin (epistemic modality) bir bölüğü
olarak değerlendirdiğimiz delile dayalılık, Türk dilinde dolaylılık ile ortaya
konulur. İdrak eden, farkına varan öznenin, bilgisinin kaynağına işaret etmesi
Türk dilinde dolaylı yoldan olmaktadır (Johanson: 2003). Türkçede dolaylı
delilin üç türlü kaynağı olabilir: İşitme (hearsay), çıkarım (inference), algılama (perception). Delile dayalılığın naklî kullanımında (reportive use) bilginin
dayanağı yabancı bir kaynak, aktarılmış konuşma, ikinci veya üçüncü elden
işitilenlerdir; çıkarımsal kullanımda (inferential use) bilginin temeli sadece usa
vurma, mantıksal çıkarımdır; algısal kullanımda (perceptive use) ise olay veya
olayın sonucu, konuşucu ya da anlatı kahramanı tarafından algılanır, farkına
varılır. Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Yazıtlarında delile dayalılık ifadelerinin dağılımı ve kullanım sıklığı birbirinden oldukça farklıdır. Bununla
birlikte metin türünün niteliğinden kaynaklanan sebeplerle delile dayalılığın
bazı kullanımlarının her üç yazıtta da ortaklaşan biçimde belirgin düzeyde öne
çıktığı dikkati çekmektedir. Bildiride Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Yazıtlarındaki delile dayalılık ifadelerini tek tek irdelemek dışında, delile dayalılık işaretleyicileri etrafında çeşitli başka dönüştürücüler yoluyla beliren farklı
kiplik anlamları da değerlendiriyoruz.
Anahtar kelimeler: Kiplik, bilgi kipliği, delile dayalılık, Kül Tigin Yazıtı,
Bilge Kağan Yazıtı, Tonyukuk Yazıtı.
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YAPISAL VE ANLAMSAL AÇIDAN İKİ SÖZCÜKLÜ
YÜKLEMLER
Dr. Öğr. Üyesi Hasene Aydın
Cümlenin asıl unsuru, yöneticisi olan yüklem, söz diziminde farklı biçimlerde kurgulanabilmektedir. Eylem çekimine girmiş iki ya da daha fazla eylemin ya da yüklem çekimine girmiş birden fazla adın bir araya gelerek oluşturduğu, bir yargıyı anlatan iki sözcüklü yüklemler de farklı yapısal ve anlamsal
nitelikleriyle dikkat çeken yüklem çeşitleridir.
İki sözcüklü yüklemler, biçimsel özelliklerinden hareketle şöyle gruplandırılabilirler: 1. Asıl unsur – yardımcı unsur ayrımının yapılabildiği yapılar:
a) Asıl unsur niteliğindeki eylemle birlikte kiplik eyleminin kullanıldığı iki
sözcüklü yüklemler, b) Asıl unsur niteliğindeki eylemle birlikte yardımcı eylemin kullanıldığı iki sözcüklü yüklemler, 2. Görev bakımından özdeş dil birimleriyle kurulan yapılar: a) Alt anlamlılık-üst anlamlılık ilişkisiyle bir araya
gelen dil birimlerinin oluşturduğu iki sözcüklü yüklemler, b) Aynı dil biriminin
farklı eklerle çekimlenmesi yoluyla kurulan iki sözcüklü yüklemler, c) Anlamca eş ya da yakın dil birimlerinin oluşturduğu iki sözcüklü yüklemler, ç)
Karşıt anlamlı dil birimleriyle kurulan iki sözcüklü yüklemler. Bu yapıların
kendilerine özgü kullanılış biçimleri vardır. Örneğin, kiplik eylemleri asıl eylemle her zaman ardışık olarak kullanılmak zorunda değilken aynı dil birimlerinin çekimlenmesiyle oluşan yüklemlerle yakın ya da karşıt anlamlı yapıların
kurduğu yüklemlerde unsurlar art arda kullanılır. Bu açıdan her birinin ayrı
ayrı incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu yapıların anlamsal olarak da zaman anlatımında ayrıntıya inme, süreklilik anlatımı sağlama, ardışık eylemleri
kullanarak anlamı zenginleştirme, yaklaşıklık bildirme, kiplik ifadesi sunma
gibi özellikleri dolayısıyla geniş bir kullanım alanına sahip olduğu görülür.
Bu çalışmada yazılı eserlerden seçilen örneklerden hareketle iki sözcüklü yüklemlerin yapısal özellikleriyle dile sundukları anlamsal zenginlikleri değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Yüklem, iki sözcüklü yüklem, birleşik eylem.
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TEGEREK ALA-TOO’DAKİ KÖKTÜRK DAMGALARI VE
KÖKTÜRK KÜLTÜRÜNÜN TÜRK-İSLAM YAZITLARINDAKİ
İZLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Kayrat Belek
Tarih öncesi topluluklardan beri süregelen damgalar Türk kültüründe de
önemli yere sahiptir. Merkezî Asya’daki Türk uygarlığının en parlak dönemi,
Köktürk Kağanlıklarının tarih sahnesine çıkmaya başlamasıyla birlikte meydana gelmiştir. Dolayısıyla Köktürkler, Türk tarihi ve kültüründe temel bazı
gelişmeleri ve yenilikleri de beraberinde getirmişlerdir. Bu bağlamda Türklerin eski dönemlerden beri kullandıkları damgalardan hareketle kendilerine
has yazı kültürünün oluştuğu dikkati çekmektedir. Belirtilen hususlar muvacehesinde Köktürk Dönemi’ndeki kaya yazıtlarda, petrogliflerde, sikkelerde ve
kaya üzerindeki damgalarda geçen devlet kavramları ve ayrıca, Köktürk damgalarının anlamlarının incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Son zamanlarda
yapılan yüzey araştırmalarından elde ettiğimiz Köktürk hanedan damgaları ve
boy damgalarındaki veriler, Köktürklere ait kültürel mirasın ortaya çıkarılmasında ve söz konusu kavramların anlamlandırılmasında son derece önemli bir
yer tutmaktadır. Bu vesile ile Köktürk yazıtları, petroglifleri, boy damgaları
üzerindeki değerlendirmelerimiz, aynı bölgeden yeni elde edilerek Köktürk
kültürünün devamını sürdüren Hakani yazıtlarındaki Köktürk kültürünü yansıtan bilgilerle de mukayese edilecektir. Dolayısıyla Eski Türk inanışları gereği
kutsal görülen yer ve dağlardaki Köktürk kültür izlerinin, Türk-İslam kültüründe de Tengri ve kut gibi kavramlar ile beraber devam ettiği dikkati çekmektedir.
Eski Türk kültüründe zamanın akışına göre dört mevsim hayat tarzına sahip olmakta ve bu hayat tarzı boylar tarafından yürütülmekteydi. Bu boylar,
uruklardan (soy) ve uruklar da kan bağı olan “tütün”lerden oluşmaktaydı. İçinde birbirleriye akraba olan birçok tütün, uruk ve boylar mallarının kendi mülkleri olduklarını belirtmek için damgalara sahiptirler. Bu işaretler, bir bakıma
etnik birimler olan boylar veya urukların siyasi kimliğini de gösterir. Diğer
taraftan ise sosyal ve ekonomik yönden halk arasında birçok kolaylığı sağlar.
Bu bağlamda Eski Türklerde damgaları, çok kurban kestikleri kutsal yerlerdeki kayalara mülkiyet sahipliğini belirten bir işaret olarak kullanmışlardır.
Bu bağlamda yazıtlar, kıymetli askerî aletler, sikke, at koşumları ve kemer
gibi değerli eşyaları üzerine ve bunların yanında hayvanlarına da vurmuşlardır. Buna bağlı olarak Yenisey’deki Оçura adlı bir yazıtta: “Yerdeki tamkalıg
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yılkı buñs(ız erdi)” (Yerdeki damgalı atım sayısız idi.) şeklinde bir ifadeninin
geçmesi, damganın hayvanlara daha o devirlerde vurulduğunu göstermektedir.
Köktürklerdeki Bilge Kağan ve Tonyukuk Yazıtlarındaki kimliğini taşıyacak şekilde hanedan damga işaretlerinin vurulması, bu damgaların genelde
şekillerine göre hususi adlar taşıması, bunların siyasi bir amaçla kullanılarak
hanedan kimliklerinin de ön plana çıkmasını sağladığı görülür. Nitekim Batı
Köktürklerin (On Ok Budun) hanedan damgası geyik türü “kulca” boynuzuna benzediğinden “kulca damga” olarak da bilinmesi ve bu damgaların Batı
Köktürk sikkelerinde, yazıtlarında, kaya üstülerinde çok kullanıldığı görülür.
Bu durumda damgaların gerçekten bir mülkiyet sahipliği yanında Köktürk hanedan soylarının kimlik meselesinde büyük rol oynadığını belirtmek gerekir.
Bu sebeple çalışmamızda Tanrı Dağları’nda yeni keşfedilmiş veriler ışığında
Köktürklerin sosyo-kültürel hayatına ve devlet anlayışlarına yeni tespitler ve
yorumlar getirmeye çalışılacağız. Bu tespit ve yorumlar yazılı kaynaklardaki,
Türk-İslam Hakani yazıtlarındaki bilgilerle de mukayese edilecektir. Ayrıca
söz konusu yazıtların paleografik özellikleri yanında damgaların hangi Türk
boylarına ait oldukları üzerinde de durulacaktır.
Nihayet, Türk boylarının hareketlilik ve mülkiyet açısından değerli olan
damgalarının aslında bir sosyal gösterge aracı olarak da kullanılabileceği işaret ve yazı hatlarıyla da (Türk-İslam) kültürel kimlik aracı olduğu sonuçlarına
varılacaktır.
Anahtar kelimeler: Köktürkçe, damga, kültür, Türk-İslam yazıtları, Tegerek Ala-Too.
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ULU KAZAK ŞAİRİ ABAY DİLİNİN ÖZELLİKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Marlen Adilov
XIX. yüzyılın ortalarında yaşayan Kazak şairi ve düşünürü Abay, o devirde yazı dili Çağatayca olmasına rağmen kendi eserlerinin çoğunu Kazak bozkırlarında konuşulan Kazakça konuşma dilinde yazmıştır. Abay’ın kullandıgı
Kazakça günümüz Kazakçasından önemsiz ayrıntılar bir yana pek farklı degildir. Üstelik Abay, en halkça fikirleri en halkça ifade edebilmiş şairlerimizden
biridir. Abay’ın şiirlerinin dili, daha çok Kazak edebȋ diline yakın özelliklere
sahiptir. Bundan dolayı Abay, Kazak edebȋ dilinin kurucularından sayılmaktadırlar. Böyle olmasına rağmen o devirde yazı dili Çağatayca idi. Bundan dolayı
onun bazı şiirlerinde özellikle “Kara Sözleri”nde Çağatay Türkçesini, bir kısmı günümüz Oğuz ve Karluk dillerinde canlılığını sürdüren yaygın özelliklerini buluruz. Yine bu şiirlerde Eski Türkçenin izleriyle de karşılaşırız. Örneğin:
Buwınsız tiliñ,
Buwılı söziñ
Äserli adam uglına.
Kisiniñ sözin
Ukkış-ak, öziñ,
Kiysıgın tüzep tugrıga “Eklemsiz dilin / bağlı sözün / etkileyici insanoğluna
/ birinin sözünü / anlayan kendin / yanlışını düzeltirsin doğruya” şiirinde edebȋ
dildeki ul “oğul” ve tura “doğru” yerine ugıl ve tugrı biçimleri seçilmiştir.
Bildirimizde günümüz Kazakçası için tanınması güç olan özellikleri:
- fonetik ayrıntılar,
- eklerin kullanımı konusundaki farklılıklar,
- kelime hazinesindeki özellikler,
- şiirlerdeki halkça ifadeler, deyimler, atasözlerinin kullanılması şeklinde
inceleyeceğiz.
Fonetik ayrıntılar için edebȋ dildeki tüzuw “düz” yerine tüzik ve düzuw fonetik varyantlarının var olmasını söyleyebiliriz. Hatta bunları tablo şeklinde
vererek hangi varyantın diğerlerine göre daha fazla kullanıldığını gösteririz.
Örneğin tüzuw (5 kere), düzuw (2 kere) ve tüzik (3 kere) vs.
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Eklerin kullanımı konusundaki farklılıklara örnek olarak “-Uw” mastar eki
yerine “-mAk”; “-AdI” geniş zaman eki yerine “-Ar”, “-gAn”; sıfat-fiil eki
yerine “-mış” ve “-dür” pekiştirme eklerinin sıkça kullanıldığını verebiliriz.
Anahtar kelimeler: Abay, Abay’ın dili, şiir, Kazakça, Çağatayca ve Oğuzca unsurlar
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EKLİ FİİL YAPIMINDA ÖBEK BİÇİMİNDEKİ İSİM
TABANLARI: ERMENİ-KIPÇAKÇA ÖRNEĞİNDE
Dr. Öğr. Üyesi Musa Salan
Sondan eklemeli diğer diller gibi (Fin-Ural dilleri, Dravid dilleri) Türk dillerinin üyeleri de çekim ve yapım konusunda son eklerden faydalanırlar. Kalıplaşma örnekleri dışarıda tutulursa, sözcük yapımında birleşik sözcükler de
bir sözcük türetimi yolu olsa da Türk dillerinin birincil sözcük yapımı yolu son
ekler vasıtasıyla gerçekleşir. Bununla birlikte, özellikle isimden fiil yapımı söz
konusu olduğunda, fiilleştirilecek söz tabanının Türkçe kökenli olup olmayışı
veya bir sözcük veya söz öbeği olup olmayışı da stratejiyi değiştirebilir. Söz
tabanının yabancı olduğu (motive et-, teşekkür et-, memnun ol- vd.) veya bir
öbek olduğu durumlarda (soğukkanlı ol-, ikiyüzlü ol- vd.) ise yardımcı fiillerle
birleşik sözcük yapımı yoluna başvurulmaktadır. Bu noktada, 16-17. yüzyıllar
arasında Ukrayna’nın batı bölgesinde Ermeni harfleriyle yazıya geçen tarihî
Kıpçak dilinde bu bahsedilen sözcük yapımı stratejisinin dışına çıkan yedi fiil
tespit edilmiştir. Bu sıra dışı örnekler takısız isim tamlaması, sıfat tamlaması,
edat öbeği, tekrar öbeği gibi öbekler üzerine isimden fiil yapım eki gelmesi
ile oluşmuş fiil biçimleridir. Bazı bilim adamlarına göre, birleşik fiil biçiminde olan bir fiilin ekli varyantının ortaya çıkması (hasta ol- ve hastalan- gibi)
belirli bir zaman gerektirir ve ekli biçim bu geçen zamanının bir sonucudur.
Bununla birlikte Ermeni harfli Kıpçakçanın ancak bir asır kadar yazılı metinlere yansıdığı ve bu sürenin de bir dil için çok uzun olmadığı düşünülürse söz
konusu örneklerin sıra dışılığı daha da pekişmiş olur. Bu yazıda, söz konusu
örnekler önce Ermeni harfli Kıpçakça içinde ele alınacak, daha sonra da tarihî
ve çağdaş Türk dillerinde bu tipte oluşumların mevcudiyeti sorgulanacaktır.
Anahtar kelimeler: {+lA-}, fiil yapımı, öbek, birleşik sözcük, Ermeni-Kıpçakça.
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GAGAUZ TÜRKLERİNDE ÖLÇÜ BİLDİREN SÖZCÜKLER
Dr. Öğr. Üyesi Nina Petrovici
Gagauz Türkleri, diğer Türk boyları ile birlikte Orta Asya topraklarından
göç edip Balkan yarımadasında yerleşik bir hayat sürdürürken XVIII. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren Rusya İmparatorluğu sınırlarına dâhil olmaya başlarlar. XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra yazılı kaynaklara “Türkçe konuşan
halk” olarak kayıtlara geçer. Günümüzde Gagauz Türklerinin nüfusunun büyük bir kısmı Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nde yerleşik hayat sürdürmektedirler. Gagauz Türklerinin ayrıca Ukrayna, Kazakistan,
Bulgaristan, Romanya, Rusya, Gürcistan, Türkiye, Brezilya, Yunanistan gibi
ülkelerde de yaşadıkları bilinmektedir.
Gagauz Türklerinin, diğer dünya halklarında olduğu gibi, dili ve kültürü
içerisinde kendine özgü ölçü ve ölçü bildiren kavramları vardır. Kendi dil ve
kültürü içerisinde yer alan bu kavramların haricinde, yabancı dil ve kültürlerden, aynı zamanda uluslararası ortak metrik sistemin kabul edildiği yeni terim
ve kavramların dil ve kültür içerisine yerleştiği görülür. Çalışmamızda, Gagauz
Türklerinin geçmiş dönemlerde kullandıkları ve günümüzde de kullanılmaya
devam eden veya kullanılmayan ölçü ve ölçü birimleri tespit edilmiştir. Tespit
edilmiş sözcükler hacim, ağırlık ve uzunluk başlıkları altında tasnif edilmeye
çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında Gagauz Türklerinin ölçü ve ölçü birimine
ilişkin sözcüklerinin tespiti için yazılı metinlerin yanı sıra tarafımızdan tespit
edilen sözlü kültür unsurlarından hareket edilmiştir. Bu çalışma göstermektedir ki, ölçü birimleri bağımsız tek bir sözcükten oluşabileceği gibi çeşitli
tamlamalar ve sözlü kültür içerisinde kalıplar hâlinde de bulunabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Gagauz Türkleri, metrik sistemi, ölçü birimleri, hacim, ağırlık, uzunluk.
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TÜRKÇEDE KILIÇ ADLARI
Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer
Türklerin askerlik ve askerlikteki yetenekleri tarihteki haklı yerini almıştır.
Savaş yeteneği ve ordu geleneği binlerce yıl geriye gitmektedir. Türkler, ateşli
silahların kullanımına kadar ok yay, kılıç, mızrak, gürz, balta, hançer, bıçak,
kamçı, kement vb. savaş aletlerini kullanılmıştır.
Çeşitli uygarlıklarda farklı kılıçlar kullanılmıştır. İlk akla gelenler arasında
Japon kılıcı katana gelir. Bu kılıç keskinliği ile öne çıkmaktadır. Romalıların
kullandığı gladius iki tarafı keskin düz kılıçlardır.
Askerlik ve askerlik sanatı ile ilgili at, atçılık, okçuluk vb. alanlarda birçok
çalışma bulunurken kılıç ve kılıçla ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmalar
arasında: Türk Kılıcının Menşe ve Tekâmülü Hakkında (Ögel, 1948) , Türkçenin Söz Varlığında “Kılıç” (Çolak, 2018) vardır.
Padişahların, komutanların ve tarihimize mal olmuş kişilerin kılıç koleksiyonlarına dair çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda kılıçların özellikleri ve
fotoğrafları ele alınmıştır. Ancak bu çalışmalarda farklı türdeki kılıçların adları
belirtilmemiştir. Türklerde, ateşli silahların kullanımlarının yaygınlaşmasıyla
önemi azalan ve törenlerde kullanılmaya devam eden Türk kılıcı, XIX. yüzyılın başından itibaren yerini Batı tarzı kılıçlara bırakmıştır.
Biz bu bildirimizde, kaynaklarda geçen kılıç adlarını tespit etmeye çalışacağız. Kılıç adlarına, alaybozan, gaddare, horasanî, kanatlı, karabela, kirmanî, palyoş, şaşka, şimşirî, Türkmanî örnek olarak verilebilir. Bu adlardan
karabela lehçeye geçmiş bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin
anlamı: “Savaş aleti olarak çok süslü ve kabzasında kartal motifi bulunan 17
ve 18. yüzyılda Polonyalı soyluların prestij sembolü olarak da taşıdıkları kılıç.” olarak verilmektedir (Emiroğlu, 2005). Bu çalışmayla, Türkçe Sözlük’e
ve literatüre katkı amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kılıç adları, Türkçe, söz varlığı.
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HAREZM TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ YENİ BİR ESER:
TENZÎLÜ’S-SÂLİHÎN
Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev
Dinî tasavvufî konuda yazılan eserlerin ağırlık bastığı Harezm Türkçesi,
XIII ve XIV. yüzyıllarda Doğu Türklük sahasında müşterek bir yazı dili olarak
kullanılmıştır. Türkoloji çalışmalarında önce Aleksandr Samoyloviç’in tasnifi,
daha sonra Janos Eckmann’ın gramer incelemesinden bu yana yeni eserler de
tespit edilerek bilime kazandırılmaktadır. Günümüzde sayısı onu geçen Harezm Türkçesiyle yazılan eserlerin arasına yeni bir eser dâhil olmaktadır. Bildirimizde Tenzîlü’s-Sâlihîn adını taşıyan, Harezm Türkçesiyle yazılan eserler
arasında daha önce zikredilmeyen, bazı katalog kitapları ve Yesevilik çalışmalarında adı geçen eser tanıtılmıştır. Eserin müellifi meselesine üzerinde durulmuş, iki nüshasının tavsifi yapılmıştır. Ayrıca Harezm Türkçesini yansıtan başlıca ses ve şekil özellikleri tespit edilerek eserin Çağatay Türkçesinden ziyade
Harezm Türkçesinin son devrine ait olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Harezm Türkçesi, Ahmed Yesevi, tasavvuf, Orta Asya.
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ÖZBEKÇEDE –yam (-am) MORFEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bilveren
Özbekçede yuklama (yükleme) olarak isimlendirilen sözcük türleri cümlede yapı ve anlamı destekleyen söz yardımcılarıdır. Oldukça işlevsel olan
yüklemeler, hem sözcük hem ek biçimindedir. Ek biçimindeki yüklemeler
sözcüğün gövdesine eklenerek kullanıldıklarından dolayı yapım eki görüntüsündedirler. Ancak yapım ekleri gibi yeni bir sözcük türetmez bulundukları
cümlede anlamı etkilerler. Morfolojik olarak kökten eke geçtikleri düşünülen
bu yapılar Türkiye Türkçesinde enklitik, klitik, postklitik, ek-edat, pekiştireç,
sona gelen edat gibi terimlerle ifade edilir. Kuvvetlendirici ve bağlayıcı olarak
yaygın bir kullanıma sahip olan bu yapılar Özbekçede birden çok görevi karşılar. Sözcüklerin ya da cümlelerin sonuna gelerek pek çok yönden etkileyen
yüklemelerin kullanım sıklığı da dikkat çekicidir.
Karahanlı sahası eserlerinden itibaren bağlama, kuvvetlendirme ve sıralama bildiren, da/de, dahi anlamındaki ham, Özbekçede de aynı anlamda kullanılır. Kullanımı diğer yüklemeler kadar yaygın olan –yam (-am) morfemi ise
ham edatının ekleşmiş biçimidir. Taradığımız edebî eserlerde pek çok örneğine
rastladığımız –yam morfeminin isimler, isimleşmiş fiil gövdeleri ve şartlı yapılarda kullanıldığı tespit edilmiş, aynı metin içinde –yam ve ham yapılarının bir
arada kullanılması dikkat çekmiştir. Çalışmamızda –yam (–am) morfeminin
kullanıldığı yerler, anlam özellikleri ve kullanılış biçimleri izah edilecek olup
metinlerde tespit ettiğimiz örneklere yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: Özbekçe, morfem, enklitik, edat, -yam morfemi.
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MANÇUCADAKİ TÜRKÇE KELİMELER
Dr. Öğr. Üyesi Uluhan Özalan
“Altay dilleri” arasındaki ortaklıklar uzun zamandan beri araştırmacıların
ilgisini çeken bir çalışma alanı olmuştur. Yapılan çalışmalara, Altay dilleri kuramının ilk evrelerinde, söz konusu diller arasında genetik bir akrabalık olduğu
iddiasına dayanan bir bakış açısı hâkim olsa da, özellikle son dönemlerdeki
araştırmalara, bu ortaklıkların uzun ve yoğun dil ilişkileri sonucunda ortaya
çıktığını vurgulayan bir anlayış yön vermektedir. Bu bağlamda, bilhassa Moğol ve Türk dillerinin tarihî ve çağdaş kollarındaki ortak kelimeler ve ses denklikleri yapılan birçok araştırmada ele alınmıştır. Ayrıca, Moğol ve Tunguz dillerinde ortaklaşan unsurlar da çok sayıda çalışmanın merkezini oluşturmuştur.
Bununla birlikte, doğrudan Türk ve Tunguz dilleri arasındaki ortak unsurlar
üzerine yapılan çalışmaların nispeten daha az olduğu söylenebilir. Tunguz dillerinde görülen Türkçe unsurların bu dillere çoğunlukla Moğolca aracılığıyla
girmesi bu durumun bir nedeni olarak düşünülebilir. Ancak, bu konuda yapılacak araştırmalar, ortak unsurların diller arasında ilerleme süreçlerine dair de
önemli bilgiler verecektir. Tunguz dillerinin yazı dili geleneği bakımından en
önemli kolu olan Mançucadaki Türkçe unsurlar üzerine Willi Bang tarafından 1924’te (Türkisches Lehngut im Mandschurischen) ve Kotwicz tarafından
1938’de (Les èlèments turcs dans la langue mandchoue) yapılan iki önemli
çalışma vardır. Bu tarihlerden sonra da birçok Mançuca metin ve sözlük yayımlanmıştır. Bu çalışmada ise, Mançucadaki Türkçe kelimelerden söz konusu
iki çalışmada yer almayan jalbarimbi “yalvar-”, erde “erken, sabah”, hūbarak
(<kuvrag) “cemaat, topluluk”’, honin “koyun”, tarimbi “tarım yap-” gibi kelimeler ele alınarak bunların ödünçleme sürecinde geçirdiği değişiklikler açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Türkçe, Mançuca, Tunguz dilleri, dil ilişkileri, ödünçleme.
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ESKİ TÜRK YAZITLARINDA GEÇEN URUGSIRATSÖZÜNDEN HAREKETLE TUVA TÜRKÇESİNDE URUG VE
URUG-DARIG ÜZERİNE
Dr. Öğr. Üyesi Vildan Koçoğlu Gündoğdu
Bu bildiride, Eski Türkçe Dönemi’nden bugüne kadar takip edilebilen ve
Türkçenin pek çok sahasında yaşayan urug sözünün Tuva Türkçesindeki kullanımı ele alınmıştır. Ayrıca urug-darıg ikilemesinde kalıplaşarak kalan darıg
varyantının kullanımı, anlamı tarihî metinlerden hareketle tanıklanmıştır. Eski
Türkçe urugsıra- türevinin urugzura- olarak rastlandığı Tuva Türkçesinde kelimenin bünyesindeki ekin Eski Türkçedeki kullanımdan farklı olarak yokluk
dışında meyillilik ve istek bildirdiği üzerinde durulmuştur. Tarı- fiil kökünün
günümüz Tuva Türkçesinde canlı bir şekilde yaşamasına rağmen ve tarıg türevinin, tarihî metinlerde bulunmasına rağmen, günümüzde kullanılmaması da
ele alınmıştır. Ayrıca, tarıg sözünün yerini alan taraa kelimesinin ise tarıg’dan
değil, Moğolca tariya(n) biçiminden gelişmiş bir şekil olarak Tuva söz varlığında yer aldığı vurgulanmıştır. Sonuç olarak ise, Eski Türkçe Dönemi’nden
günümüze kadar Eski Türkçe uruġ “tohum, tane; soy, nesil” sözünün, günümüz Tuva Türkçesinde tohum anlamının unutularak “soy, nesil, çocuk” ve anlam daralmasına uğrayarak “kız çocuğu” anlamlarıyla yaşadığı vurgulanmıştır.
Ayrıca, urug sözünün günümüzde Tuvalar arasında hangi söz birlikleriyle kullanıldığı da gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Urugsırat-, urug, urug-darıg, tarıg, taraa, Tuva Türkçesi.
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“KÖR” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şimşek Umaç
Farsça ile müşterek sözcüklerimizden olan kör sözcüğü Farsçada kûr şeklinde, sadece “gözü görmeyen” anlamında ve buna bağlı anlamlarda kullanılmaktadır. Dilimize ise Türkçenin tipik ünlülerinden ö sesini alarak geçmiştir.
Kör sözcüğü, dilimize geçtikten sonra anlam genişlemesine uğramıştır. Sadece
görme işlevinin kaybını ifade etmekle kalmamış, genel olarak “işlevini yitirmiş veya işlev kaybına uğramış” anlamı kazanmış ve pek çok sözcük grubunda
sıfat görevlerinde kullanılır olmuştur. Sıfat görevinde kullanılırken de tamlananı, işlevi yitirmiş veya işlevi azalmış olması bakımından niteler. Kör bıçak,
kör kuyu, kör kandil bu kullanımlarla ilgili ilk akla gelen örneklerdir. Üzerine
gelen yapım ekleriyle “işlevini yitir-” anlamı taşıyan fiiller de oluşturmuştur.
Körel-, körle- fiilleri bu duruma örnektir. Kör sözcüğünün “görmeyen veya
görülmeyen, doğru hedef seçemeyen” anlamları da bulunur. Bu anlamlardaki
kullanımında ise görmemek fiilinin yaşadığı tespit edilebilir. Kör talih, kör
kurşun, kör kaya sözcük gruplarındaki kullanımları buna örnektir.
Bugün çağdaş Türk şivelerinde de kör sözcüğü kullanılmaktadır. Kıpçak
şivelerinde kör sözcüğü yanında sokır / sokur / hukır sözcüğü ve közsiz / küzhiz
sözcükleri kullanılır. Yeni Uygur Türkçesi kör sözcüğü yanında Eski Türkçedeki karanġu şeklinden gelen karġu şeklini de korur. Çalışmamızda çağdaş
Türk şivelerinde de kör sözcüğünün anlam genişlemesine uğrayıp uğramadığı
konusuna değinilecektir.
Eski Türkçe kör kelimesi közsüz ve karanġu sözcükleriyle ifade edilmiştir.
Közsüz sözcüğü tamamen maddi olarak bir organın eksikliğini ifade etmektedir. Karanġu sözcüğündeki olumsuz çağrışımlar ise kör sözcüğünün sadece
maddi olarak gözü görmeyen, göz organından mahrum olan diye nitelenmeyip
sözcüğün olumsuz olarak nitelenebilecek anlamlar kazanmasında etkili olmuş
görünmektedir.
Kör sözcüğü ile ilgili olarak Kamus-ı Türkî’de Şemseddin Sami, sözcüğün
Farsça kökenli olduğu bilgisini paylaşmamış, “Farisî ile müşterektir” ifadesini
kullanmıştır. Şayet Türk dili kör sözcüğünü kopyaladıysa kopyalarken yapısına uygun bir sözcüğü kopyalamıştır. Bu kopyalamanın neticesinde sözcük
anlam genişlemesine uğrayarak kendini ait bir anlam dünyası yaratmıştır. Bildirimizde Türkiye Türkçesi merkezli olarak bu anlam dünyasının incelenmesine, bu anlam dünyasının oluşmasında bize ışık tutacak Türk dilinin temel
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taşı olarak nitelendirilen belli başlı metinlerdeki örneklerin tespit edilmesine
çalışılacaktır. Birbiriyle anlam bağlantısı koparılmaması gereken ḳaranġu ve
kör sözcüklerinin anlam dünyası tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Kör, çok anlamlılık, deyim aktarması, kavram alanı.
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KÜRESELLEŞMEYE BAĞLI OLARAK KIRGIZ DİLİNE
GİREN YENİ KELİMELER (NEOLOJİZMLER)
(MEDYA METİNLERİNİN ÇERÇEVESİNDE ANALİZ)
Öğr. Gör. Dr. Gülzada Stanaliyeva
Dil, canlı bir olgudur. O, her zaman yenilenip değişim geçirerek yaşayagelmektedir. Kırgız diline günlük hayattaki gelişmelere bağlı olarak yeni kavram
ve terminlerin ya olduğu gibi (örneğin blog - блог), ya da transkribe (facebooker - фейсбукер) şekilde girdiği görülmektedir. Aynı zamanda bazı yeni kelimelerin (neolojizm) millî dilde unutulmuş olan bazı eski kelimeleri canlandırıp
onları yeniden kullanıma geçirdiği zamanlar da yok değildir. Bazı zamanlarda
Kırgız diline giren yeni kelimelerin yerel ağızdaki kelimelerden ya da kardeş
Türk halklarının birinden, mesela Türkçeden, Özbekçeden, Kazakçadan vb.
alındığını görmek de mümkündür.
Küreselleşmeye bağlı olarak dünyadaki her bir dile yeni kelimelerin girmesi aktif bir şekilde devam etmektedir. Bu duruma, son yıllarda teknolojinin
gelişmesi, yeni sektörlerin ortaya çıkıp dünyaya yayılması sebep olmaktadır.
Yeni kelimeler daha çok siyaset, ekonomi, finans, kültür ve teknoloji alanındaki yeni oluşumlara ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Biz bu makalede, Kırgız diline son yıllarda girmeye başlayan yeni kelimeleri medya metinlerini esas alarak incelemeye gayret edeceğiz. Çünkü, bir dilin
yenilenip değişmesine ve gelişmesine çoğu zaman medya araçları büyük tesir
etmekte, yeni kavramlar daha çok medya vasıtasıyla topluma yayılmaktadır. Makalede medya vasıtasıyla dilimize girmiş olan yeni anlayışların, kavramların ve
yeni kullanılmaya başlayan kelimelerin ortaya çıkmasını gerektiren faktörleri,
yeni kelimelerin türlerini ve oluşum yollarını ortaya koymaya gayret edeceğiz.
İncelemeye esas olan metinler son iki yıl içindeki, yani 2018 yılından bu
yana internet sayfalarındaki metinlerden alınacaktır. İncelememizde, internet
sayfalarındaki medya metinlerine son iki yılda giren yeni kelimelerin ve onların sınıflandırılmasının ortaya konmasının yanı sıra, Kırgız dilinin kelime
hazinesinin yenilenmesi, onunla beraber günlük hayattaki yeni anlayışlar ve
değişimler hakkında geniş çaplı bilgi almaya imkan sağlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Kırgız Türkçesi, yeni kelimeler, neolojizmler, Kırgız
medyası, medya dili, edebî dil, internet, küreslleşme, Türk dilleri.
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KÖKTÜRKÇEDEKİ ‘İLGERÜ’ KELİMESİNİN ÇAĞDAŞ
KIPÇAK TÜRK LEHÇELERİNDEKİ KARŞILIKLARI
Öğr. Gör. Dr. Negizbek Şabdanaliyev
Türk dilinin elimize ulaşan en eski yazılı kaynakları olan Köktürk harfli yazıtlar günümüz Türk lehçelerindeki kelimelerin etimolojisini saptamada
başvurulacak en önemli kaynaklardandır. Bilge Kağan ve Köl Tigin Anıtları
söz konusu yazıtların en önemlilerindendir. Bu iki yazıtta geçen ve doğu taraf
anlamlarına gelen ilgerü kelimesi, son ünlüsü haricindeki sesleri değişmeden
ilgeri şeklinde fakat anlam açısından yazıtlardan farklı olarak daha çok eskiden, önceden, önce anlamlarında Kırgız Türkçesinde kullanılmaktadır. Bunun
dışında bu kelime nadir olarak ileri, ön taraf anlamlarında da kullanılmaktadır;
doğu taraf anlamı ise unutulmuştur. Kazak Türkçesinde de ilgeri sözcüğü ön
anlamlarında kullanılır. Görüldüğü gibi sözcüğün kullanım örnekleri verildiği
lehçelerin ikisinde de söz konusu kelimenin doğu taraf anlamı unutulmuştur.
Fakat Kazak Türkçesinde güney için oŋ tüstik, kuzey için ise sol tüstik kelimelerinin kullanılması coğrafi yönleri tespit etmedeki Eski Türklere ait yöntemin Kazaklarda korunduğuna işaret eder. Çünkü güney sağ tarafta, kuzey ise
sol tarafta olması için insan önünü doğuya çevirmelidir. Bu durum Kazaklar
için doğu tarafın önde olduğunu gösterir. İlgerü kelimesi Köktürk döneminden sonra zamanın geçmesiyle başlangıç anlamını da kazanmış olmalıdır. Kırgızların masallarının ilgeri-ilgeri formülü ile başlaması bunu ispatlamaktadır.
Buradaki ilgeri-ilgeri kelimesi ta başlangıçta anlamına yakındır. Sevortyan’ın
sözlüğüne göre bazı Türk lehçelerinde ilgeri sözcüğünün başlangıçta, birinci anlamlarında kullanılması da bu fikri desteklemektedir. İlgeri kelimesinin
Kırgız Türkçesindeki önceden, eskiden anlamları buradan gelmiş olmalıdır.
Kırgız Türkçesindeki tüştük kelimesi de bu söylenenleri pekiştirir. Çünkü tüş
kelimesi Kırgızcada günün yarısı (öğle vakti) anlamında kullanılır. Tüştük kelimesi de tüş sözcüğüne -lık (tük) yapım ekinin gelmesiyle türetilmiştir. Bu
açıdan baktığımızda tüştük günün yarısına denk gelen taraftır. Köktürkçede
de güney için (kün) ortusıŋaru kelimesi kullanılır. Yani Eski Türklerde de
güney yönü günün yarısı tarafındadır. Tüştük kelimesine böyle yaklaştığımızda zamanında Kırgızlar için doğunun başlangıç veya ön, güneyin ise orta (gün
ortası), batının da arka (son) olduğunu saptamak mümkündür.
Anahtar kelimeler: İlgerü, ön, doğu, başlangıç, Eski Türk, Kırgız, Kazak.
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KARAY EDEBİYATININ YENİLİKÇİ YÜZÜ: ALEKSANDER
MARDKOWİCZ
Arş. Gör. Dr. Murat Koçak
Aleksander Mardkowicz (1875-1944), XX. asrın başlarında Karay edebiyatına yeni bir ivme kazandırarak gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan
önemli isimlerdendir. Karay Türklüğünün tarihi içerisinde, unutulmaya yüz
tutmuş Karay dilini ve edebiyatını diriltme ve geliştirme amacı ve azmiyle
araştırmalarını yapmış ve edebiyatın birçok türünde katkıları olmuştur. Diğer
Türk dünyasından uzak kalmanın verdiği kelime ayrılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla yaşlı neslin söylemlerinden yararlanarak Karayca-Almanca-Lehçe sözlüğü hazırlamış ve böylece, dili zenginleştirip onu Slav dillerinden ödünç alınan kelimelerden arındırmayı ve Karaycanın gelişip günlük dil
olmasını amaçlamıştır.
Şiirlerini Al-Mar kısaltması ile yayımlayan Mardkowicz, şiirleriyle hem
eski geleneklerini yaşatmayı ilke edinmiş hem de yeni nesle tarih ve inanç
bilgisini öğretme gayesini gütmüştür. “Halic, Janhı Jirlar, Szelomit, Tozdurhan birtik, Birtihi Keklernin, Aziz tas ve Zemerler” gibi önemli eserlere imza
atmıştır. Özellikle, “Zemerler” adlı dinî ilahilerin ve Karay atasözlerinin biraraya geldiği eser bu amaçlarının vücut bulmuş hâlidir.
Ogniska Karaimska ve Synowie Zakonu eserlerini Lehçe olarak yayımlayan Mardkowicz, Leh halkında Karaylar hakkında bilinci arttırmaya çalışmıştır.
Belki de en önemli eseri, Karayların Lutsk’ta 1931-1938 yılları arasında 12
sayı hâlinde periyodik yayımlanan ilk dergileri olan Karay Avazı’dır.
Bu bildiri metninde de, Aleksander Mardkowicz’in yaşamı ve yukarıda
anılan eserlerle hem Karay edebiyatına olan hizmeti hem de Türkoloji dünyasına olan katkıları aktarılmıştır.
Anahtar kelimeler: Karaylar, Karay edebiyatı, Aleksander Mardkowicz.
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AZERBAYCAN VE TÜRK FOLKLORUNUN DİLİNDE
ANLAMI GENİŞLEMİŞ ARAPÇA KÖKENLİ ALINTILAR
Dr. Aygün Meherremova
Kelimelerin alınması süreci tüm dillere has olan doğal bir süreçtir. Bu
açıdan Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde çeşitli dönemlerde farklı kaynaklardan geçmiş çok sayıda yabancı kelime vardır. Bunun nedeni şudur ki,
toplumun sosyo-politik, ekonomik ve kültürel hayatının gelişmesi dile etkide bulunuyor, öncelikle dilin leksik semantik sisteminin gelişimini belirliyor.
Azerbaycan ve Türk folklorunun dilinde rastlanan Arapça kökenli alıntılar
uzun süre her iki Türkçede kullanılarak anlamsal ilişkilerini genişletmiş, anlamlarını değiştirerek semantik ve üslubi açıdan tam asimilasyona uğramıştır.
Özellikle masal ve destanların dilinde kullanılmış alıntılar Çağdaş Azerbaycan
ve Türkiye Türkçelerinin leksik semantik yapısında yer alan birimlerdir. Bunlara bazı kelimeleri örnek gösterebiliriz:
a) “İhtiyar/ixtiyar” kelimesi Arapçada “seçmek, bağımsız seçim” anlamlarında kullanılır. Türkiye Türkçesinde bu kelime “yaşlı, kocamış, cansız, sönük, eski, seçme, tercih”, Azerbaycan Türkçesinde ise “irade, yetki, izin” anlamlarında kullanılır: Dari-dünyada bir canımdı ki, o da öz ixtiyarımda değil.
Arapçada olduğu gibi her iki Türkçede de “ihtiyar” sözü “koca (ihtiyar), yaşlı
ve pirani” manasında kullanılır.
b) “Keyif/keyf” veya “kef” Arapçada “haz, lezzet, zevk, ruh hâli ve uyuşturucu” anlamlarında kullanılır. “Kef” sözü Arapçadan konuşma dili aracılığıyla Azerbaycan Türkçesine geçerek fonetik değişikliğe uğramıştır. Arapçada
aynı söz keyif gibi telaffuz edilir. Azerbaycan Türkçesinde “ruhsal durum veya
sağlık durumu, ruh hâli, hoş eğlence, arzu, heves, istek”, Türkiye Türkçesinde
ise “istek, heves, huzur, sağlık, canlılık” gibi anlamları vermektedir. Keyif/kef
sözü her iki Türkçede daha geniş anlamlarda da kullanılır. Örneğin: Day dünyada bir keyf vardı, o da Hemzedeydi.
c) “Kasıt/qəsd” kelimesi “hedef, amaç, can atma, çalışma, niyet, garaz,
düz yol” gibi anlamlarda Klasik ve Çağdaş Arapçada kullanılıyor. “Kasıt” kelimesi Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde “amaç, maksat, garaz, istek, kötü
niyet, zarar verme” anlamlarında kullanılır. Türkiye Türkçesindeki “suikast”
kelimesi Azerbaycan Türkçesindeki “sui-qəsd” sözcüğü ile aynı anlamdadır.
“Suikast” her iki Türkçede birini öldürmek, yaralamak için yapılan teşebbüse
denir.
2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

175

Bildiri Özetleri

Gösterilen örneklere dayanarak şu sonuca varabiliriz ki, Azerbaycan ve
Türkiye Türkçelerindeki Arapça kökenli alıntılar bazen ilk anlamlarını kaybetmeyerek yeni anlamlar kazanmış ve folklor dilinde daha geniş kapsamda kullanılmışlar. Çalışmamızda bu türden olan kelimeler ve onların anlam özellikleri her iki Türkçenin materyalleri esasında daha ayrıntılı şekilde incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, folklor dili,
Arapça alıntılar.
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FUZULİ’NİN TÜRKÇE DİVANI’NDA ÇİÇEK KAVRAMI
Dr. Aynur Mahmud
Her dil birimi hem evrensel hem de ulusal-kültürel özellikleri yansıtabilir.
Bu açıdan bakıldığında kavramlar, bu dil ve bilinç ilişkisini yansıtan önemli
bileşenlerdir. Dil dünya görüşünde çiçeklerin evrensel ve ulusal-kültürel özelliklerinin öğrenilmesi önemlidir. Çiçek kavramının kültür dil bilimsel özellikleri, ulusal dilde dünya görüşünün ve ulusal zihniyetin özelliklerini yansıtan
bir role sahiptir. Çiçek kavramının şiir dilinde gerçekleşmesi bir metafor olarak kullanımını da yansıtır, içeriğinde de kendini gösterir. Çoğu zaman çiçek
kavramı daha kadınsı özelliklere sahiptir.
Çiçek kavramı semantik bir alana sahiptir. Bu nedenle, etraflarında belirli
kelimeleri grup olarak toplayan çiçek kavramında çekirdek floronim üzerine
kuruludur. Çiçeğin etrafında bülbül, diken, ağyar, saba yeli vb. kelimeler şairin
ifade etmek istediği anlama göre gruplandırılır. Çiçek kelimesi, tematik gruplara ait birçok kelimede bulunur: antroponim, hidronim, toponym, etnonim,
oronim vb.
Divan edebiyatında çiçek kavramı geleneksel olarak uygulanmaktadır.
Gül, nergis, süsen, sünbül vb. kelimeler metafor olarak Orta Çağ edebiyatının
geleneksel formlarına uygun şekilde sık sık kullanılmaktadır. Çiçek kavramı
Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nda yaygın olarak kullanılmıştır. Sadece Fuzuli’nin
eserlerinde çiçek kavramının önemini göstermek için onun “gül” kasidesini
hatırlatmak yeterlidir.
Bildirimizde Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nda çiçek kavramı araştırılacaktır.
Çiçek kavramının şairin dilinde kazandığı önemi bu kavramın kültürel özellikleri de ifade edebilme becerisi ile aynı ölçüdedir. Çiçek kavramı metafor olarak
kullanılmasının yanı sıra deyimlerde de kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Fuzuli, dil, kültür, çiçek, kavram, metafor.
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BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİNDE DİL POLİTİKASI
Doç. Dr. Elçin İbrahimov
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte bağımsızlığını kazanan Türk
Cumhuriyetleri’nin ulusal kimliklerini inşa sürecinde alfabe ve dil politikası
önemli bir rol oynamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ve Türk Cumhriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından Azerbaycan, Türkmenistan yeniden Latin alfabesini kabul etmiş, Kazakistan, Özbekistan, Kırgizistan
ise Latin-Kiril bir arada deyim yerindeyse çıkış yolu aramaktadırlar. Ulusallaşma ve uluslaştırma amacıyla araçsallaştırılan dil, cumhuriyetlerin çok etnisiteli yapıları bağımsızlığın ilk aşamasındaki işlevinden gelişen süreç içinde
uzaklaşmaya başlamıştır. Siyasal rejimlerin otoriterleşmesine paralel olarak
izlenen dil politikalarında da demokratik ilke ve pratiklerden uzaklaşılmaya
başlanmıştır. Türk Cumhuriyetlerinde bağımsızlığın ilk yıllarında Sovyetler
Birliği, özellikle de Rusya’nın izlerini silmek mümkün olmamış, aksine eski
dönemin izlerini taşıyan bazı düzenlemeler dahi yapılmıştır. Yine bu dönemde
devlet dili, millî dil, dil politikası, diğer Türk cumhuriyetleri ile ortak bir yazı
dili ve ortak alfabe konuları ve tartışmaları gündeme gelmiştir.
Bu çalışmada Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığın ilanından sonra uyguladığı dil politikaları ve bu politika uygulamalarında günümüzde gelinen
nokta değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda, Azerbaycan’da ve Türkmenistan’da 1991, 1995 ve 2001 yıllarında alfabe ile ilgili etkinliklerden, alınan dil-uygulama kararlarından, hâlen kullanılmakta olan Latin alfabesinden,
uygulanan dil politikalarından söz edilmiş, ayrıca 2017 yılında Kazakistan’da
başlatılan yeni Latin alfabesine geçme sorunları, ardından Kırgızistan’da, Özbekistan’da da Latin alfabesine geçme kararları gibi günümüzde Türk Cumhuriyetlerinde uygulanan dil politikalarından ayrıntılı biçimde söz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, bağımsızlık, dil politikaları,
dil-uygulama kararları, alfabe.
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TONYUKUK KİMLİĞİNİN TÜRK TARİHİ VE
EDEBİYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Dr. Gülbahram Jiyembayeva – Öğr. Gör. Bibigül Jiyembay
Bütün Türk dünyasına ortak miras Orhun Yazıtları’nda Bumın, İstemi, Bilge gibi kağanların tiplerine rastlanır. İlteriş ve Bilge Kağanlara danışmanlık
yapan, birçok savaşlara katılarak düşmanını yenerek başarılı olan Tonyukuk,
Orhun Yazıtları’nda ismine sıkça rastlanan kişilerden biridir. “Ben Bilge Tonyukuk” şeklinde başlayan abideden Tonyukuk’un savaşlara bizzat katıldığını,
yani gözleriyle gördüğü, tanık olduğu savaşı yazdığı anlaşılmaktadır. Yazıtlarda Tonyukuk hep “bilge” olarak anılmaktadır. Buna bakarak onun her şeye
önem veren, her şeyi dikkatlice inceleyen hem akıllı hem düşünür hem de söz
ustası olduğunu öğrenmekteyiz.
Göktürk dönemininin büyük devlet adamlarından biri olan Tonyukuk’un
becerikli askerî yöntemleri sayesinde Türkler zaferi kazanmış, başarılı olmuşlardır. Tonyukuk, önemli savaşlara katılan, korkmayan, uyanık, askerin önde
gelen başkomutanlarından birisi olan bir siyasetçidir. Türk halkının birliği,
varlığı, bütünlüğü için gece uyumayan, gündüz oturmayan, Türk devlet ve
milletine büyük hizmet eden cesur kahramandır. Onun Türk devletinde önemli
bir şahsiyet olduğu Çin kaynaklarından, bir de kendi yazıtlarından açıkça görülmektedir.
Tonyukuk Yazıtı’nda Bilge Tonyukuk Türk devlet ve milleti için yaptıklarından ayrıntılı bir şekilde bahseder. Abide, Türk siyasi, askerî, hukuk tarihleri
ile düşünce hayatına ilişkin kayda değer bilgiler içermektedir.
Makalede; Orhun Yazıtları’nda tasvir edilen bilge, kahraman, ozan Tonyukuk’un kişiliği, siyasi ve askerî faaliyetleri, Türk tarihi ve edebiyatındaki
yeri ve önemi yerli ve yabancı bilim adamlarının çalışmaları esasında incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Tonyukuk, Türk, devlet, Eski Türk yazıtı, kahramanlık.
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“DEDEM KORKUT KİTABI” ADLI ESERİN RUSÇA
ÇEVİRİSİNDEKİ ANLAM KAYIPLARI
Dr. Leyla Babatürk
“Dedem Korkut Kitabı” adlı eser Türkçenin emsalsiz bir eseridir. Destanda
Oğuz boylarının ortaya çıkışı, kutsal bozkır hayatı, Oğuz Türklerinin gelenek
görenekleri ve töreleri anlatılmaktadır. Destan Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İngilizce vb. birçok dünya diline çevrilmiştir. Destan, Rusçaya W. Barthold
tarafından çevrilmiştir. Çeviri 1922 yılında bitmiş ancak W. Barthold’un ölümünden sonra Azerbaycan’da 1950 yılında G. Araslı ve M. Tahmasib tarafından çeviri metninde rastlanan hataların ve anlam kayıplarının düzeltilmesinden sonra yayımlanmıştır. “Dedem Korkut Kitabı” üzerine Rusça yayımlanmış
çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Fakat yayımlanan çalışmalar arasında destanın Rusça çevirisiyle ilgili çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca çeviri yapıldıktan sonra neredeyse bir asırlık zaman geçmiş olmasına rağmen W.
Barthold’dan sonra kimse bu emsalsiz eseri tekrar Rusçaya çevirmemiştir. Bu
nedenle destanın yapılmış Rusça çevirisi hâlâ güncelliğini korumaktadır.
“Dedem Korkut Kitabı”nın Türk bilim insanları tarafından yayımlanmış
metinlerini Çağdaş Türkiye Türkçesine uyarlanmış birer aktarma metinleri
olarak kabul etmek mümkündür. Dolayısıyla mevcut bildiride “Dedem Korkut
Kitabı” üzerinde bilimsel araştırma yapan Rus Türkologlar ve temel çalışmaları hakkında bilgi verildikten sonra W. Barthold’un yaptığı Rusça çeviri ve Türkiye Türkçesine uyarlanmış metinler karşılaştırıldı. Böylece Rusça metin, çeviri yeterliliği açısından incelenmiştir. İnceleme esnasında tespit edilen anlam
kayıplarına yol açan çeviri hataları sınıflandırıldı. Yapılan inceleme esnasında
tespit edilen anlam kayıplarına yol açan sebeplerin başında kelime kelimesine
çeviri gelmektedir.
Anahtar kelimeler: Dedem Korkut Kitabı, Rusça, çeviri, anlam kayıpları.
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KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ DUBLET SÖZCÜKLER
Dr. Mirzat Rakımbek Uulu
Eski Fransızcadan giren “doublet” biçimindeki sözcük Rusçaya “dublet”
olarak alınmış ve Rusçadan Kırgızcaya aynı şekilde terim olarak girmiştir. Dil
biliminde terim olarak kullanılan “dublet” sözcüğü, aynı kökten gelen fakat
anlamca ayrı düşen iki (bazen ikiden fazla) sözcüğün adıdır. Ahmanova adlı
Rus dilcisi dublet terimini şöyle açıklamaktadır: Tek kökten gelen, anlamca
ve biçimi bakımından da yakın olan, farklı zamanlarda ortaya çıkan iki veya
ikiden fazla sözcüktür.
Dubletlerden ilk olarak bahseden XVII. yy.da Nicolas Catherinot’tur ve
daha sonra, 19. asırda bu konudan Auguste Brachet gibi Fransız bilim adamları
söz etmiştir. İngilizcedeki dublet sözcükler hakkında söz eden bilim adamı Richard Chenevix Trench 1855’te dersler olarak çıkan English, Past and Present
adlı eserinde bilgi vermiştir.
Dublet sözcükler üzerinde çalışan bilim adamları arasında dublet biçimler
ve etimolojik dubletler gibi farklı görüşler ve terimler ortaya çıkmıştır. Bu tür
sözcüklerin ortaya çıkışı, gelişimi ve sınıflandırma üzerinde de farklı görüşler
vardır.
Kırgız dilciliğinde ilk olarak bu terim Huseyin Karasayev’in Tügöylüü
Sözdör (Dublettüü Sözdördün Spravoçnigi) adlı eserinde kullanılmış, ancak
günümüzde bilinen eş anlamlı kelimer için söylenmiştir. Dublet sözcüğünün
Lingvistikalık Terminderdin Orusça-Kırgızça Sözdügü’nde açıklamasını yapan
bir diğer Kırgız dilcisi Oruzbayeva’dır. Onun açıklamasına göre: 1. Bir sözcüğün eş anlamlı diğer bir biçimi. 2. Ses ve anlam bakımından farklı söylenen
aynı sözcüktür.
Bu çalışmada Kırgızcadaki dublet sözcükler ele alınarak onların ortaya çıkışı ve çeşitleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Kırgız Türkçesi, dublet sözcükler, etimolojik dublet,
dublet biçimler, doublet.
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YENİ BULUNAN KARA-BULUN YAZITI VE ESKİ
TÜRKLERDE BEDİZLİG KAYA KAVRAMI
Dr. Nurdin Useev
Bugüne kadar 160’a yakın yazıt bulunan Yenisey Nehri havzası Eski Türk
kültürü, arkeolojisi ve tarihi için çok önemli bir bölgedir. Çünkü bu bölgede yazıtlardan başka kurganlar, kaya üstü tasvirleri, damgalar, şehir kalıntıları
gibi birçok kültür eserleri yer almaktadır. Yenisey Yazıtları adı ile bilinen yazıtların sayısı yüz seksene yaklaşmakta ve yazıtların keşfi bugünlerde de devam
etmektedir. Bildirimizde 2005 yılında bulunan Kara Bulun Yazıtı ele alınarak bu yazıtta geçen bedizlig kaya kavramı incelenmiştir. Rusya Federasyonu
Tıva Cumhuriyeti’ndeki Bayan-Köl köyünden 18 km kuzeybatıda yer alan
Kara-Bulun Dağı’ndaki bir kayaya kazınan Kara Bulun Yazıtı, V. A. Semenov
tarafından bulunmuştur. 2009 yılında D. D. Vasilyev okuyup yayımlamıştır.
Biz, yazıtı D. D. Vasilyev’in yaptığı çizimden hareketle okumaya ve yorumlamaya çalıştık. Altı satırlık bu yazıtın iki satırı daha çözülmeyen bir yazı
ile yazıldığı için dört satır üzerinde yoğunlaştık. Yaptığımız çalışma sonucunda Kara Bulun Yazıtı’nda kutsal sayılan dağa / kayaya gelip dua eden kişilerin
Tanrı’ya yakarışları, istekleri ve kutsal kaya ile ilgili düşüncelerinin yer aldığı
görülmüştür. Örneğin, “(E)r a(t) s(e)ç(i)ŋ, (a)tuk b(e)ŋ(ü)m [(Ona) er adını seçiniz, ünlü ebedîm (ebedî kayam)]” şeklinde okunup yorumlanan dördüncü
satırda kutsal kaya ve ıdık hayvanı boğa tasviri aracılığıyla Tanrı’ya seslenenler, üçüncü satırda uğurlu diye nitelendirilen bir er için er at / kahrmanlık adını
seçmesini istemektedirler. “Y(e)r t(e)ŋri tör(ü)miş b(e)d(i)zl(i)g k(a)ya kutl(u)
g y(e)r (Yer ile gök (dünya) / Yer Tanrısı yaratan resimli kaya kutlu yerdir)”
şeklindeki ikinci satırda söz konsu yazıt ve boğa tasvirleri yer alan resimli
kayanın kutlu bir yer olduğu anlatılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Yenisey yazıtları, Kara Bulun Yazıtı, kaya üstü tasvir,
kaya, resim.
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AZERBAYCAN DİLİ ŞİVESİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE
ORTAK KELİMELERDE SEMANTİK FARKLAR
Dr. Ramile Yusuf kızı Süleymanova
Azerbaycan dilinin şivelerinde Türkiye Türkçesi ile ortak kelimelerin sayısı çoktur. Türk dili ile ortak olan kelimelerdeki eş anlamlılığın varoluş nedenlerinden biri, Azerbaycan dilinin şivelerinde kelimenin semantik alanında
meydana gelmiş değişikliklerdir. Türkçede dev kelimesi “büyük” anlamına
gelmektedir (3, s. 168). Azerbaycan dilinin Kazah şivesinde onun dev ses bileşimi formu (2, s. 136) “büyük”, “bedence kaba” gibi anlamlara gelmektedir.
Türkçede “oğru” anlamına gelen hırsız kelimesi, Cabrayil ve Zangilan şivelerinde (“kaba” anlamındaki (1, s. 224) mana değişimi ile “xırsız” fonetik terkibinde bulunur ve önceki kelimenin eş anlamlısını oluşturmaktadır. Türkçede
“xaqan” kelimesi, anlamında kağan kelimesi qağan fonetik bünyesinde Lenkeran şivesinde (1, s. 274), xırsız kelimesi ise Ağdaş, Mingeçevir şivelerinde
(2, s. 247) “kuvvetli” anlamına gelir. Çağdaş Türk edebî dilinde eş anlamlılık
oluşturan bazı ortak kelimeler de Azerbaycan dilinin şivelerinde bu leksik-semantik kaliteyi koruyor. Azerbaycan dili şivesinde bulunan “giyəv” (Culfa,
Ordubad, Zengilan şiveleri; 2, s. 201) ve “damad” (Guba şivesi - 2, s. 119;
her iki kelime de “damat” anlamına gelir ve Türk dilinin sözlük bünyesinde
sırasıyla, damat ve güvey biçimlerinde kullanılıyor.), ey (Borçalı, Kürdemir,
Kazah şiveleri; 1, s. 152) ve yey (Guba, Ordubad şiveleri; 1, s. 545) eş anlamları (Türk dilinde ey (iyi) «yaxşı», yey (daha iyi) kelimesi «daha yaxşı» anlamlarındadır; 3, s. 412, 980) Türkiye Türkçesinde de aynı kategoriden oluşan
manaca söz grubuna dâhildir.
Karşılaştırılmış diyalekt farklarının diğer kısmını seçenekli diyalekt farkları oluşturmaktadır. Bu zaman aynı kelimenin ifade seçenekleri karşılaştırılır ve fonetik, semantik, dil bilgisi seçenekleri ayırt edilir. Türk edebî dili ile
Azerbaycan dili şivelerinin fonem farkını yansıtan seçenekler kıyaslamada çoğunluk oluşturmaktadır: dünür- düngür (quda), börek - böre (içli olan hamur
yemeği), dev-dəv (iri), iyi / eyi (yaxşı), fırın- fırnı (soba ve tandır), büyük anne
- böynənə (nine) vb.
Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan dili diyalektlerinin ortak leksikonunda
aynı (veya benzer) tefekkür, düşünce tarzının izleri görülüyor. Bu daha çok
her iki dil formuna ait ortak kelimelerin semantik teyinatında ortaya çıkmaktadır. Bu zaman gerçek anlamdan uzaklaşır, mecazi mana alarak yeni ek anlamlar ifade edebilir. Karşılaştırılan dil biçimlerinde göbek sözü vücudun bir
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parçasının ismini belirtiyor ve o vücut yapısının tam yarısında (ortasında) bulunmaktadır. Yeni anlamın oluşmasında bu detay çok büyük önem arz ediyor.
Dolayısıyla, modern Türk dilinde olduğu gibi, Azerbaycan dilinin şivelerinde
de göbek “orta”, “merkez” anlamlarını bildirir (Türk dilinde: göbek - orta merkez; 3, s. 276; Güney ve Batı grubu şivelerinde: şehrin göbeği - şehir merkezi).
Kanaatimize göre, Türkiye Türkçesinde (3, s. 276) ve Azerbaycan dilinin şivelerinde (Tebriz vb. şivelerde; 1, s. 185) bahsedilen «nesil» anlamı da önceki
anlamdan intişar bulmuştur.
Anahtar kelimeler: Şive, ortak kelimeler, diyalekt leksikolojisi, semantik
farklar, dil formları, sözlük içeriği.
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TONYUKUK ABİDESİ’NDE CÜMLE YAPILARI
Dr. Turan Hüseynova
Yazı, insanların yarattığı öyle bir işaretler topluluğudur ki, onun yardımıyla
dil ifade olunuyor. Yazının mevcut olmaması dilin daha çok değişmeye uğramasına sebep olabilirdi. Dil ve yazı birbirine o kadar bağlıdır ki, bir dilden
konuştuğumuz zaman onu alfabesinden ayırmıyoruz. Yazıya bu kadar önem
verilmesinin sebepleri vardır. İlk olarak, sözleri sesler ile karşılaştırdığımızda
onların daha sabit ve değişmez olduklarını görüyoruz. Bununla beraber insanlarda görme duyusu işitmeden daha aydın ve güçlüdür. Yazı, insan hayatına
girdiği günden itibaren insanlar ilk olarak sadece gördüklerini, daha sonra ise
düşünce ve duygularını bu işaretlerle ifade etmeye başladılar. Çağdaş devirde
dilin tarihî gelişim aşamalarını belirlemek için elimizde eski yazılı abidelerin
olması çok önemlidir. Bu bakımdan Türk halkı çok şanslıdır diyebiliriz. Çünkü
bizlerin elinde tam 1300 yıl önce yazılmış ve günümüze kadar korunan mezar
taşları vardır. Çoğu zaman “mezar nazmı” diye adlandırılan Orhun Abideleri,
Eski Türk hakanlarının, serkerdelerinin bizlere – gelecek nesillere sanki bir
hesabatıdır. Günümüze kadar korunan bu abideler bizlere Türk kültürü, harbi,
tarihi, felsefesini araştırmak bakımından yardımcı olmakla beraber, Türk dillerinin gramer yapısının değişim-gelişim yolunu çizmemize yardımcı olan bir
hazinedir.
Bu bildiride Tonyukuk Abidesi’ne dayanarak Türk dillerindeki cümle yapılarının 1300 yıl önce hangi seviyede olduğunu belirlemeye, hangi cümle
yapısının daha fazla kullanıldığına çalışacağız; bununla beraber çağdaş Türk
dillerinde kullanılan birleşik cümlelerden farklı olarak hangi birleşik cümlelerin kullanıldığını belirleyeceğiz. Eski Türk yazılı abidelerinin dilindeki cümle
yapılarının incelenmesi hem Orta Çağ, hem de çağdaş devir Türk dillerindeki
cümle şekillerinin belirlenmesi bakımından bir esastır. Çağdaş devirde Türk
dillerindeki söz dizimi ile ilgili problemlerin ortadan kaldırılması zamanı ilk
olarak müracaat edeceğimiz kaynak eski yazılı abidelerdir. Göktürk, Uygur ve
başka Eski Türk yazılı abidelerinde bildiğimiz gibi, noktalama işaretleri yok
seviyesindedir. Bu orijinal metinlerin transkripsiyonunda, özellikle de birleşik
cümlelerin nereden başlayıp nerede biteceğini belirlemekte zorluklar yaratıyor. Uzun tarihî bir yol geçen bu abideler şimdiye kadar farklı dil uzmanları
tarafından çevrilmiş ve bu çevrilme prosesinde yanlış yere konulan noktalama
işareti cümle çeşitlerinin, örneğin, bağımsız birleşik cümleler arasına konulmakla basit cümlenin veya tam tersi basit cümleler arasına konulmakla bağım185
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sız birleşik cümlelerin oluşturulmasına sebep olmuştur. Bu problemin ortadan
kalkması için elbette orijinal metne dayanmak ve doğru analiz etmeyi başarmak lazım. Bu bildiride bizler orijinal metne dayanarak Tonyukuk Abidesi’nde
kullanılan cümlelerin doğru şekilde noktalanmasına dikkat etmeye çalışacak
ve istatistik olarak yapı bakımından hangi cümlelerin daha fazla veya az olduğunu belirleyeceğiz.
Anahtar kelimeler: Orhun Abideleri, Tonyukuk Abidesi, birleşik cümle,
basit cümle.
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YAZILI ABİDELERDE AZERBAYCAN DİLİ ŞİVELERİNE AİT
FONETİK, LEKSİK, DİL BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ
Dr. Yadigar Aliyev
Orta Çağ yazılı abidelerimizin dilinde, genel Türk yazılı yapılarında görülen Azerbaycan dili şivelerine ait bazı fonetik, leksik-semantik, dil bilgisel
özellikler dil birimlerinin tarihî gelişimini izlemek açısından önem taşıyor.
Çünkü diyalekt ve şivelerimiz, Azerbaycan dili tarihi için çok önemli olan fonetik, leksik, dil bilgisel materyaller bakımından zengindir.
Diyalektlerde olduğu gibi, yazılı abidelerde de sesli harf değiştirmeleri
sistemli şekilde ortaya çıkmaktadır. Dilin arkasında və dilin önünde söylenen
sesli harflerin değiştirilmesi daha azdır. A-Ə (A-E) değişimi görülüyor. “Kitab-ı Dede Korkut”ta: bəxt, təxt, qərə, yəxşi. Böyle değiştirmeler Azerbaycan
dilinin Doğu ve Güney şivelerinde daha geniş kullanılıyor: xəlçə, ərəbə (Bakü,
Guba, Şamahı), qərdeş (Bakü), qəysi (Muğan), qərə (Ordubad, Culfa), qəmçi,
qəmiş, qənət (Bakü, Muğan, Ordubad, Culfa), qəyiş, qəyqənax (Nahçivan).
Orta Çağ yazılı edebî dilimiz için karakteristik leksik-semantik özellikler Azerbaycan dili şivelerinde daha çok görülür. Arkaik sözcüksel birimler
şivelerde daha fazla görülmektedir. Eski sözcüksel anlamın korunması veya
anlam değişikliğine uğraması leksik-semantik özellikler içerisinde önemli yer
tutmaktadır. Yeg “yaxşı”. “Kitab-ı Dede Korkut”ta: Qonağı gəlməyən qara
evlər yıqılsa, yeg! “Divanu Lugat-it Türk”te: Öküz adağı bolğınca buzağu
başı bolsa yeg (“Öküz ayağı olmaktansa, buzağı başı olmak iyidir”). Cebrail,
Gedebey, Göyçay, Hanlar, İmişli, Meğri, Ordubad, Şamahı, Terter şivelerinde
herhangi kelimenin sonunda [y] ünsüz değişmesi ile yey şeklinde kullanılıyor.
Azerbaycan dilinin morfolojik yapısına ait bazı arkaik özellikler yazılı abidelerde olduğu gibi, şive materyallerinde de görülmektedir. Bunlar ismin hâl,
köken, haber son ekleri, hâllerin değişmesi, miktar sayıları, zamir, fiil, zarf ile
ilgili arkaik özellikleri kapsamaktadır. Azerbaycan dilinin yazılı abidelerinde
iyelik hâlinin şekilcisinin yuvarlak ünlü seçeneği kullanılıyor. “Kitab-ı Dede
Korkut”ta: kiminüŋ. Sadece yuvarlak ünlü şekilcilerle bolanun, buğdanun, çekicün Guba, Bakü, Şamahı, Mereze, İsmayıllı diyalektlerinde kullanılıyor.
Anahtar kelimeler: Lehçe, yazılı anıt, sözcük anlamı, son ek, sesli harf,
sessiz harf.
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KAZAK LEKSİKOLOJİSİNDE ‘KAMÇI’ ADLANDIRMALARI
Öğr. Gör. Osman Kabadayı
Eski dönemlerde göçebe bir hayat tarzı sürmüş, temel geçim kaynağı hayvancılığa dayanan Kazak Türkleri için at, en temel ulaşım aracı olmuştur. Bu
sebeple de Kazaklar at koşum takımlarına ayrı bir önem vermişlerdir. At koşum takımları içinde kamçı, Kazak Türkleri için kutsal kabul edilmiştir. Sap,
örim ve alaḳan adı verilen üç temel parçadan oluşan kamçının biyşik, selebe,
jılanbavır, dırav, doyır, segiz ḳırlı ḳamşı gibi birçok türü mevcuttur. İlk Kazak
bilim adamı olarak kabul edilen Şokan Velihanov, kamçının eski zamanlarda
bir savaş aleti olarak da kullanıldığını belirtmiştir. Kazakçanın çeşitli diyalektlerinde ḳamşı sözü yerine atjürgiş veya atsoğar gibi sözlerin de kullanılması
dikkat çekmektedir.
Eski Kazak geleneklerine göre ergenliğe girdiği andan itibaren bir erkeğin
kamçı sahibi olma zorunluluğu bulunmaktaydı. Kamçıyla beraber bir atı ve
eyer takımı da olmalıydı. Hem bir savaş aleti hem de bir binit takımı olarak
kullanılan ve kutsallık atfedilen kamçı, Kazak toplumunda eskiden beri önemli bir yere sahip olmuştur. Kazakçanın söz varlığında kamçı ile ilgili deyimler, kalıp sözler de oldukça geniş bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte göçebe
Kazak toplumunda kamçıya at binmenin dışında başka vazife ve anlamlar da
yüklenmiştir.
Bu bildiride Kazakçanın söz varlığında yer alan kamçıyla ilgili sözlere,
kamçı adlandırmalarına, Kazak toplumundaki gelenek, görenek ve uygulamalara yer verilecektir. Kamçıyla ilgili söz varlığı başta on beş ciltlik Ḳazaḳ
ädebiy tiliniñ sözdigi (QETS) olmak üzere Kazakçanın söz varlığını barındıran
sözlükler taranmak suretiyle tespit edilmiş ve Türkiye Türkçesine aktarılarak
verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kazaklar, kamçı, kamçı adlandırmaları, söz varlığı,
kültür.
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HAYVANLARLA İLGİLİ ÖZBEK VE TÜRK ATASÖZLERİ
Öğr. Gör. Sabohat Bozorova
Türk halklarının ortak ürünü olan atasözleri; Türkçenin güzelliğini, anlatım
zenginliğini ve çeşitliliğini, kavram dünyasının ne kadar renkli olduğunu gösterir. İnsanoğlu içinde yaşadığı doğa ile her zaman sıkı ilişki içinde olmuştur.
Her ihtiyacını doğadan karşılayan insanın hayvanlarla da hep bir münasebet
hâlinde yaşadığı tartışılmazdır. Türk kültüründe önemli bir yer tutan hayvanlar kültürün esas unsurlarından folklorun bir parçası olan atasözlerine de kaynaklık etmişlerdir. Türkçede hayvan adlarıyla kurulmuş oldukça fazla atasözü
bulunmaktadır. Türklerin yakın münasebet içinde olduğu her hayvanın adıyla
kurulmuş bir atasözü bulmak mümkündür. Atasözlerinde geçen hayvan adları
anlatımı daha da güçlü hâle getirmektedir.
Askerlik ve tarıma daha çok önem veren Özbek ve Türk halklarının atasözlerinde at, köpek, aslan gibi hayvan adlarına daha çok rastlanılır. Bu atasözlerinde cesaret, mertlik konuları ağır basar. Atasözlerimizde evcil hayvanların
adları (at, köpek, eşek, katır, kedi, inek, koyun, koç, kuzu, deve, keçi, tavuk,
horoz, ördek, kaz gibi) da çok kullanılmıştır. Bu hayvanlara özgü iyi veya kötü
özelliklerin insanların karakteriyle karşılaştırılmasında da birçok benzerlik görülmektedir. Bu özellik iki kardeş ülke insanlarının yaşam tarzı, gelenek ve
görenekleri, manevi değerleri, kültürü arasındaki benzerlikten kaynaklanmaktadır. Bazı atasözlerimiz millî sınırları aşmış, evrensel boyut kazanmıştır. Bu
çalışmada hayvan adlarının geçtiği atasözleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Atasözü, hayvan adları (zoonim), Özbek atasözleri,
Türk atasözleri, kavram.
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SÖZCÜK VE KONSEPT
(TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE GAGAVUZ TÜRKÇESİ ÜZERİNE)
Arş. Gör. Aygül Mirzəyeva
“Sözcük” ve “konsept” anlayışları arasındaki sınırı dilin söz varlığının kültür dil bilimsel özellikleri belirlemektedir. Sözcük objeleri, süreçleri ve hareketleri isimlendirmek için kullanılan dilin temel ögesidir. Sözcüğün taşıdığı
tüm kültür dil bilimsel anlam yükünün bütünü olan konsept ise insanın dış
dünyaya ilişkin bilgi ve idrakinin bileşenidir. Kültürdeki değerler sistemi tarafından belirlenen, olay ve nesne hakkında dil taşıyıcısının zihinsel düşüncesini
yansıtan ve dile getirilen kavramın sembolik bir görüntüsüdür.
Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi ve Gagavuz Türkçesinde “kadın” ve “erkek” sözcükleri konseptüel incelemeye tabi tutulmakta, kültür dil bilimsel analizleri yapılmaktadır. Öncelikle “kadın” ve “erkek” sözcüklerinin adı geçen
dillerde bulunan temel anlamları belirtilmekte ve daha sonra konsept olarak
her iki halkın kültüründe sözcüklere yüklenen kültürel anlamlardan bahsedilmektedir. Kalıplaşmış söz öbekleri kültür dil bilimsel analiz için daha uygun
örnekler sayıldığından ilk önce “kadın” ve “erkek” konseptlerini, halkın dünya
görüşünde, kültüründe kadının ve erkeğin yerini bu dil materyalleri içerisinde
incelemek gerekir.
Her iki dilde erkek ve kadınla ilgili atasözleri ve deyimleri incelediğimiz
zaman kadının daha çok olumsuz yönlerinin verildiğini ve erkeğe göre arka
planda kaldığını gözlemlemekteyiz. Ancak Gagavuz atasözlerine kıyasla Türkiye Türkçesindeki atasözlerinde kadın daha iyi bir konuma sahiptir.
Kültürel sistemin en küçük alt sistemlerinden biri olan ailede erkeğin bir
baba, eş (koca), oğul olarak liderlik, bağımsızlık, bilgelik, dürüstlük, mertlik
gibi özelliklerle anılmasına karşın, kadın bir anne, eş (karı), kız olarak sadakat,
ahlak, zayıflık, zariflik, acizlik gibi anlamları ifade etmektedir.
Anahtar kelimeler: Sözcük, konsept, Türkiye Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, dil, kültür.
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TONYUKUK YAZITI’NDA GEÇEN BOY VE ULUS İSİMLERİ
VE ONLARIN İFADE ETTİĞİ TARİHÎ OLAYLAR
Arş. Gör. Aysel Ahmedova
Tonyukuk Yazıtı verdiği tarihî bilgiler ve olaylara farklı bakış açısı nedeniyle Orhon Yazıtları içinde özel bir yere sahip olmuştur. Bilge Tonyukuk,
İkinci Göktürk Kağanlığı’nda önemli bir görev üstlendiğinden ve devletin
güçlenmesinde etkili olmuş birçok olayda da yer aldığından kendi yazıtında
Göktürk tarihine dair değerli bilgiler vermiştir. Bu tarihî bilgilerin aktarımında
Göktürklerle ilişkide olan boy ve ulusların da isimleri çokça kullanılmıştır. Adı
geçen yazıttaki boy ve ulus isimleri diğer Eski Türk yazıtlarındakine yakın olsa
da diğer yazıtlardaki Uygur, Karluk vb. boyların isimleri burada yoktur. Bunun
sebebi yazıtta Tonyukuk’un bizzat yer aldığı tarihî olayların ve bu olayların
bağlı olduğu boy ve ulusların zikredilmesidir. Yazıtta en çok adı geçen ulus Tabğaçlardır. Burada Tabğaç adı ile o dönemde Çin’i idare eden Tang Hanedanı
anlatılır. Tarihî kaynakların verdikleri bilgilere göre Tabğaçlar yahut Topalar
bozkır kökenli boylar olmuş, çok sonraki dönemde Çinlileşmiştirler. Tang
İmparatorluğu’nun kökeninde de bu boylar durmuşlardır. Yazıtta bu ada geniş
yer verilmesi Çin’in etrafındaki boyların iç işlerine karışma politikası ile
bağlan-tılır. Tonyukuk Yazıtı’nda birçok Türk boyunun da adını görmekteyiz;
örneğin On Oklar, Türgişler, Dokuz Oğuzlar, Kırgızlar. Adı geçen boylar
kağanlığın halkının önemli bir kısmını oluşturmakla çeşitli dönemlerde ona
karşı isyanlar da başlatmışlardır. Tonyukuk Yazıtı, İkinci Göktürk
Kağanlığı’nın kuruluş ve yükseliş dönemlerini anlatır.
Anahtar kelimeler: Göktürkler, Eski Türk yazıtları, Orhon Yazıtları, Türk
boyları, Çin.
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AZERBAYCAN VE ARAP DİLLERİNİN GRAMERİNDE
İSMİN HÂL KATEGORİSİNİN UYGULANMASI VE ÇEVİRİ
SORUNLARI
Arş. Gör. Feride Tağıyeva
Dünyanın bütün gelişmiş dillerinde olduğu gibi Azerbaycan ve Arap dillerinde de hâl kategorisi gramerin en temel konularından birisini oluşturmaktadır. Azerbaycan Türkçesinde farklı sözcük türlerinin ilişkiye girdiği kelimelerin istemi ile değişmesi, Arap diline kıyasla çok anlaşılır ve basittir. Sonuçta,
isim veya isimleşmiş sözcüklerin başka kelimelerle ilişkisi tam anlaşılmakta
ve ifade olunmaktadır.
Azerbaycan Türkçesiden farklı olarak Arap dilinin “sarf” ve “nahiv” bölümlerinde ismin kapsam alanı çok geniş ve karışıktır. Bu dilde ismin ve fiilin
hâllenme mevzuları esasen “irap” bölümünde öğretilir. Takriben 16 grup olan
harflerden “amil harfler” adı verilen 4 grup harf aracılığıyla “irap” türü oluşmaktadır. Amil harflerin hâllendirme etkisi sonucunda ismin “merfu”, “mecrur” ve “mensup” hâlleri, fiilin ise şimdiki zamanının “merfu”, “mensup” ve
“meczum” hâlleri gerçekleşir.
Anlaşılmaktadır ki, Azerbaycan dilinde ismin adlık hâli (yalın hâl) “merfu”, tesirlik hâli (belirtme hâli) “mensup”, yönlük (yönelme), yerlik (bulunma) ve çıkışlık ayrılma hâlleri “mecrur” irapları ile ve iyelik (sahiplik) hâli ise
“müdafin aleyh (izafet)” ad tamlaması ile eşleşmektedir.
Anahtar kelimeler: Arap dili, Azerbaycan Türkçesi, irab, hâllenme, uygulamalı gramer, çeviri.

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

192

Bildiri Özetleri

ÖZBEKÇE AGAR (EĞER) BAĞLAYICISININ SÖZ DİZİMSEL
VE İŞLEVSEL ANALİZİ
Arş. Gör. Gülşah Tuğlacı
Bu çalışmanın amacı Özbekçe agar (eğer) bağlayıcısının cümle içerisindeki görünümlerini söz dizimsel ve işlevsel açıdan incelemektir. Tek başına şartı
işaretleyen Türkçe kökenli cümle başı bağımsız işaretleyici bulunmamaktadır.
Özbekçede şart anlamı tek şekilli {-sa} biçim biriminin yanı sıra {-ganda},
{-ar ekan} gibi çekim unsurlarıyla da işaretlenebilir. Agar bağlayıcısı çoğunlukla şart anlamının pekiştiricisi olarak bu anlamı içeren tüm cümle tiplerinde
kullanılabilir. Genellikle öncül bitimsiz cümlenin başında yer almakla birlikte farklı cümle içi konumlarda da ortaya çıkabilir. Bu kullanım ve işleviyle
agar, Özbekçede sözlüksel bir kopya olarak yer almaktadır. Bu tür cümleler
Türkçe tipi olduğu için şart pekiştiricisi olarak agar’in cümleden çıkarılması
anlamda kaybolma ya da değişikliğe sebep olmaz. Ancak agar bağlayıcısının
özellikle yemin cümlelerindeki durumu dikkat çekmektedir. Bu tip cümleler
konuyu dil ilişkileri açısından ele almayı gerektirir. Çünkü agar ile kurulan
Özbekçe yemin cümleleri, Farsça yemin cümlelerinin kuruluşuyla örtüşmektedir. Bu tür cümlelerde agar sadece sözlüksel değil, söz dizimsel bir kopya
olarak yer almaktadır. Ayrıca edebî yazında ve nadiren şartın doğrudan agar
ile işaretlendiği tespit edilmiştir. Bu tip kuruluşlar, Farsça cümle yapılarının
çeviri yoluyla Özbekçede ortaya çıkan görünümleri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada agar ile kurulan şartlı cümleler işlevsel olarak incelenecek,
şart yapılarının Özbekçedeki farklı görünümleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmanın materyalini farklı yazar ve yıllardan seçilen Özbekçe romanlar
oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Özbekçe, söz dizimi, şart cümleleri, eğer, agar.
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AZERBAYCAN`DA TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN
ÖĞRENİLMESİNDE TELEVİZYON PROGRAMLARININ VE
SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
Arş. Gör. Mehseti Süleymanova
Bugün dünyada var olan tüm Türk dilleri aslında aynı dilin ‒ Türk dillerinin
farklı lehçeleridir. Türk halkları uzun zamandır ayrı yaşıyor ve ayrı yaşamları
nedeniyle bu lehçelerde bazı farklılıklar var. Türk halklarının çoğunun dâhil
olduğu Sovyet imparatorluğunun çöküşünden sonra, git gelin kolaylaşması ile
birlikte, birbirlerinin televizyon kanallarını ve radyo programlarını da izleyebildiler. İnternet kaynaklarının kullanımı da bu olanakları artırmıştır.
Türk kanalları Azerbaycan’da yayına başladığından, bugün Azerbaycan’da
yaşayan insanların çoğu Türkiye Türkçesini anlayabiliyor ve konuşabiliyorlar.
Sosyal medyanın kullanılmasıyla bu dilin bazı yazı kuralları da öğrenilmeye
başlanılmıştır.
Bugün Azerbaycanlı ailelerde yeni konuşmaya başlayan bebeklerin çoğu
Türkiye Türkçesinde konuşmaya başlıyorlar. Bu, Azerbaycan’da yaşayan diğer halkların aileleri için de geçerlidir. Çünkü Azerbaycan ailelerindeki çocuklar genellikle Türk televizyonlarındaki çizgi filmleri izliyorlar. Bu, çocuklar birinci sınıfa gidene kadar devam eder. Birinci sınıf öğrencilerinin okulda
Azerbaycan Türkçesinde konuşmaları gerekir ve böylece kendi lehçelerini
öğrenmeye başlarlar.
Şunu da belirtelim ki, bu sadece Türkiye Türkçesine ait değildir. Azerbaycan›da diğer Türk halklarının televizyon programları, şu anda Türkiye programları kadar izlenilmiyor, ancak bu alanda da bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.
Nispeten az sayıda aileler Türkistan programlarını izliyorlar. Birbirleriyle sosyal medyada iletişim kurma fırsatı var, ancak Azerbaycan ve Türkiye’de Latin ve diğer Türk halkları Kiril ve bazı durumlarda Arap alfabesini kullanıyor.
Tabii ki, bu bazı zorluklara neden oluyor. Tüm Türk halkları tarafından aynı
alfabenin kullanılmasının bu sorunu çözeceğini düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Türkçe, Türkiye, Azerbaycan, Türkistan, televizyon
programları, internet kaynakları.
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AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDEKİ BAZI OĞUZCA DIŞI
UNSURLAR ÜZERİNE
Arş. Gör. Orhan Baldane
Türk lehçelerinin tasnifiyle ilgili araştırmalarda Oğuz grubunun bir üyesi
olarak kabul edilen Azerbaycan Türkçesi, dolayısıyla Oğuzca olarak belirtilen
özelliklerin önemli bir kısmını yaşatmaktadır. Ancak hem Azerbaycan Türkçesinin tarihten günümüze kadar konuşulduğu coğrafyanın konumuna bağlı
olarak hem de bölgedeki tarihî, ekonomik ve siyasi gelişmeler sonucunda
Azerbaycan Türkçesine Oğuzca dışı unsurlar da kopyalanmıştır. Bu çalışmada
Azerbaycan Türkçesi ve ağızlarında kullanılmakta olan ve Oğuzca dışı olduğu
düşünülen bazı unsurlar üzerinde durulmuştur. Bahsi geçen unsurlar niteliklerine göre diller arası temaslar ve dil içi temaslar olarak iki ana başlık altında
değerlendirilmiştir. Diller arası temaslar başlığı altında Farsça, Arapça, Rusça,
Moğolca, Batı dilleri ve Kafkasya dillerinin Azerbaycan Türkçesindeki etkilerine kısaca değinilmiştir. Bunun yanı sıra diller arası temaslar sonucunda Azerbaycan Türkçesine giren Oğuzca dışı unsurlar ortak iletişim dili, yan katman,
alt katman, üst katman ve iç katman bakımından da değerlendirilmiştir. Dil içi
temaslar başlığı altında ise Oğuzca dışında kalan Türk lehçelerinin Azerbaycan
Türkçesiyle ilişkileri art zamanlı ve eş zamanlı olarak değerlendirilmiştir. Bu
noktada özellikle Kıpçakların Azerbaycan sahasındaki tarihsel varlıklarından
ve Dîvânu Lugâti’t-Türk’e yansıyan Oğuz-Kıpçak ilişkisine ait verilerden de
yola çıkılarak günümüz Azerbaycan Türkçesi ve ağızlarında Kıpçakça etki
olarak değerlendirilebilecek birtakım hususlar üzerinde durulmuştur. Dil içi
temaslar sonucunda ortaya çıkan Oğuzca dışı unsurlar kendi içinde ses bilgisi,
şekil bilgisi ve söz varlığı olarak alt başlıklara ayrılarak ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Oğuzca, Kıpçakça, dil ilişkileri,
Kafkasya, kod kopyalama.
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NASTURİ HARFLİ TÜRKÇE MEZAR TAŞLARININ
PROBLEMLERİ ÜZERİNE
Ali Çelik
Kırgızistan sahip olduğu coğrafi konum sebebiyle çeşitli kültürlerin uğrak
yeri olmuştur. Bunun sonucunda çeşitli dönemlerden ve toplumlardan kalma
bazı yazıtlara (runik, Soğd, Arap, Nasturi vd.) ev sahipliği yapmaktadır. Bu
coğrafyada yazıtların çeşitliliği üzerine en geniş bilgileri veren Çetin Cumagulov’dur. Kendisinin Epigrafika Kirgizii I (1962), II (1982), III (1987) adlı üç
ciltlik çalışması dönemine göre alanının en iyisi olarak öne çıkmaktadır.
Hazırlanan bu çalışmada Kırgızistan’daki Nasturi harfli Türkçe mezar taşları üzerinde durulacaktır. Nasturilere ait mezar taşları hakkında ilk bilgi veren
T. Andreyev’dir. 1800’lü yılların sonlarında Ceti Suu (Yedi Su) bölge yönetiminde topoğraf olarak çalışmaktadır. Alamüdün köyündeki çiftçilere yer tahsis
ederken üzerinde yazı ve haç şekli olan bazı taşları görür. Ardından bu taşlar
hakkında Arkeoloji Severler Derneğinin Türkistan şubesinin üyesi olan N. N.
Pantusov’a bilgi verir. Bunun üzerine N. N. Pantusov da üç adet taşı fotoğraflarının çekilmesi için Arkeoloji Kurumuna gönderir. Bu gelişmenin ardından
komisyon kurulur ve başkanlığa N. N. Pantusov getirilir. Bulunan yazıtları
okuma işi de D. A. Chwolson’a verilir. İlerleyen zamanlarda G. G. Garkavi, S.
S. Slutskiy, F. V. Poyarkov, M. V. Nikol’skiy, N. P. Ostroumov, P. K. Kokovtsov gibi isimlerin çalışmaları bilim dünyasında kendine yer bulur.
Yapılan çalışmalar neticesinde Nasturi mezar taşlarının 13-14. yüzyıllara
ait olduğu tespit edilmiştir. Bu mezar taşlarının diline bakıldığı zaman üç gruba
ayırmak mümkündür. Bunlar: Nasturi, Nasturi-Türk ve Türk dili.
Çalışmanın temeli Nasturi harfli Türkçe mezar taşları olup tarihî zenginliğimizin parçası olan bu eserlerin okunması ve yorumlanması, adlandırılması,
envanter bilgisi, fotoğraf ve estampajı, Türkçe kaynakların yetersizliği vb. bazı
hususlar üzerinde durulup bunlarla ilgili birtakım çözüm ve öneriler sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Kırgızistan, Nasturi, 13-14. yüzyıllar, yazıt, Eski
Türkçe, mezar taşı.
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKLERİ ARASINDAKİ DİL
BAĞLILIĞININ TARİHÎ BAKIMDAN İNCELENMESİ
Asim Cennetov
Azerbaycan ve Türkiye Türkleri arasında mevcut dil bağlılığının incelenerek öğrenilmesi günümüzde son derece önemli bilimsel konulardan biridir.
Türk dünyası araştırmacıları ve konuyla ilgili yabancı bilim insanlarının araştırmalarında bir soru oluşmuştur: Neden Azerbaycan Türkleri, Türkiye Türklerine bu kadar fazla yakın ve niçin bu iki aynı soydan gelen halkın dilleri başka
Türk dillerinden farklı olarak birbirlerine daha yakın? Elbette ki cevap olarak
bu iki halkın ve devletin yalnızca komşu olması yanlış olur. Ancak belirtmek
gerek ki, bu komşuluk tarihsel olarak Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin kültür bağlılığını korumuştur. Nitekim bu bağlılığa neden olan diğer önemli nedenler de vardır. İslamiyet’in yükünü taşıyan, Bizansa karşı savaşarak aynı
kaderi paylaşmış olan ve Orta Çağ tarihimizde en güçlü zamanlarını yaşamış
Azerbaycan ve Anadolu, Türklüğün merkezinde yer almıştır. XI. yüzyıldan
başlayarak Oğuz-Selçuk Türklerinin Azerbaycan’a ve Anadolu’ya başlattığı
yeni Türk akını bu topraklarda eskiden yaşamış olan Türklerin büyük bir güce
ulaşmasına imkân sağlamıştır. Azerbaycan ve Selçuk Türklerinin Bizans’a
karşı başlattığı savaşta 1071 yılında Malazgirt’te kazandıkları zafer Doğu
Anadolu’yu bir Türk toprağı olarak mühürlemiştir. Tüm bunlar Azerbaycan
ve Türkiye’de aynı soydan gelen ve aynı kültüre sahip olan insanları birbirine
yakınlaştıran tarihî nedenler olmuştur. Bu bağlamda Selçukluların başlattığı
Türk akını içerisinde bulunan Azerbaycan Türkleri toplu şekilde XI. yüzyıldan
başlayarak tarihin farklı dönemlerinde Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ne,
özellikle de kuzeydoğu kısmına devamlı göç etmiştir.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, dil bağlılığı, göç aşamaları.
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UYGURCADA “KOYUN”
Ayşegül Gözel
Türkçenin tarihî metinlerinde kullanılmış olan yazı sistemleri, farklı kökenlerden geldikleri için işaret eşleştirmelerinde bire bir örtüşmemektedir. Bu
durum, Eski Türkçenin kelimelerini okuyuşta bazen sorun yaratmaktadır.
Köktürkçe Dönemi’nin runik yazı sistemindeki işareti, ń (ny) sesini karşılar. Runik yazıdaki ń (ny) sesinin diğer yazı sistemlerinde bir karşılığı yoktur.
Köktürkçe metinlerde, içinde ń sesi bulunan kelimeler Uygurca metinlerde ya
n ya da y ile karşılanmıştır. Bu sebepten, mesela Köktürkçedeki ańıg sözcüğü,
Uygur metinlerinde ya anıg ya da ayıg biçiminde geçer. Eski Türkçe araştırıcıları, bu dönemin metinlerini ń sesinin durumuna göre de tasnif etmişlerdir.
Uygurca metinlerde ń biçimi geçmez. Bu metinlerde, n ve y yanında bir de
yn biçimine rastlanmaktadır. Bu biçim, koyn kelimesinde görülmektedir.
Ben bildirimde, Köktürkçe koń kelimesinin Uygurca metin yayınlarındaki görünümünü inceledim. Bunun için, Uygurca belli başlı yayınları taradım.
Bunları kronolojik olarak sıraladım. Bu sözcük Uygurca yayınlarda koy, *kon
ve koyn şeklinde geçmektedir. Bunlardan koyn okunuşunda bir problem olduğunu düşünüyorum. Uygurca araştırıcıları bu şekli izah ederken metatez olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca, Köktürkçe devresinde iken işaretinin ny
yanında yn de olduğunu ileri sürmüşlerdir. Acaba daha Köktürkçede iken bu
ses yn mi idi? Yoksa, önce ń > ny, sonra da ny > yn mi oldu?
Bildiride, koyn okunuşu tartışılacak ve bu konuda yeni bir okuma önerisi
sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Uygurca, Uygur ağızları, Uygur alfabesi, Koyun, ń
ünsüzü.

2 6 -3 0 Eylü l 2 0 2 1

198

Bildiri Özetleri

LOPNUR HALK MASALLARINDA BALIK MOTİFİ
Hamiyet Özer
Lopnur, Doğu Türkistan’ın Bayangolin Moğol Özerk İli’nde yer alan, tarihî ve coğrafi öneme sahip bir bölgedir. Bulunduğu bölgenin coğrafi koşullarından dolayı uzun süre dışarı ile iletişimi olmayan Lopnur halkı, kendine has
gelenek göreneklerini ve dil özelliklerini korumayı başarmıştır. Lopnur halkı,
20. yüzyılın ortalarına kadar Lopnur Gölü etrafındaki bostanlıklarda yaşamış,
daha sonra bölgede yapılan nükleer denemelerin de etkisiyle Tarım Nehri,
Könçi Nehri, Kara Koşun Gölü, Tartma Gölü etrafına göçerek balıkçılık ve avcılıkla meşgul olmuştur. Lopnur halkı, geçiminin önemli bir bölümünü göl ve
nehirlerden balık tutarak karşılamaktadır. Yerleşimlerini göl ve nehirlere yakın
yerlere kurmaktadır. Balıkçılık, hayatlarının önemli bir bölümünde yer almaktadır. Bölge hakkında yazılan kaynaklarda Lopnur halkının yedisinden yetmişine yüzme bildiğinden, tahta bacaklarla nehrin bir yakasından diğer yakasına
korkusuzca geçtiğinden, balık tutmak için geliştirdikleri farklı yöntemlerden
bahsedilmektedir. Göl ve nehirlerle iç içe yaşayan Lopnur halkının hayatlarında önemli yere sahip olan balıkçılık, onların iç dünyalarını da etkilemiş, halkın
masal dünyasına da yansımıştır. Balık, masallarda kimi zaman kahramanların besini olmuş kimi zaman dile gelerek kahramanlara yol göstermiş, onların
kurtarıcısı olmuştur. Hazırlanan bildiride Doğu Türkistan ve Lopnur bölgesi
hakkında bilgi verilmiş, Lopnur bölgesine ait halk masallarında bulunan balık
motifi incelenmiş, halkın yaşamında önemli bir yere sahip olan balığın masallara yansıması ve halk tarafından algılanma şekli ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Doğu Türkistan, Lopnur, masal, balık, motif.
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FOLKLOR DİLİN İLKİN KAYNAĞI GİBİ VEYA FOLKLORUN
BAZI DİL-ÜSLUP HUSUSİYETLERİNE DAİR
İlkin Elsəvər
Herhangi bir dili başka dilden ayıran onun kendi dâhilî imkânları ile oluşmuş sözleridir. Bir dilin başka bir dille akraba olup olmadığını bilmek için ilk
olarak dillerde ortak sözlerin olması esastır.
Dilin dâhilî imkânları ile oluşmuş sözler sırasında halk dili diyalektlerinin
sözlerinden istifade önemli yer tutar. Buna göre herhangi bir söz edebî dil
normlarının taleplerine uygun olana kadar birçok merhaleden geçer.
Herhangi bir söz birdenbire dilin lügat terkibine dâhil olamaz, yani yaygın
işleklik kazanması uzun bir süreçtir. Dilin dâhilî imkânları ile oluşmuş diyalekt
ve şive sözleri muayyen bir zamandan sonra kendi yerini yeni sözlere, yani
neolojizmlere bırakır. Lakin diyalekt sözleri kendi işlekliğini bir defalık yitirmez. Diyalekt ve şive sözleri folklor metinlerinde kendi işlekliklerini koruyup
saklanır. Folklor derleyicileri, folklor metinlerini söyleyicinin dil ve üslubuna
halel getirmemek şartı ile toplar, tertip eder ve bir araya getirir. Folklor metinlerine müracaat edildiği zaman yüzlerce, binlerce diyalekt ve şive sözlerine
rast gelmek mümkündür. Hatta öyle durumlar olur ki, herhangi bir söz işlenme
dairesinin, bölgesinin muayyenleştirilmesi zorluk yaratırsa ilk olarak bakılan
kaynaklardan biri de folkor metinleri olur. Folklor metinleri arkaik sözleri yok
olmaktan korur. Onlara yeniden hayat bahşeder.
Makalade tartışılacak meseleler şunlardır: Folklorla dilin karşılıklı alakası,
folklor metinlerinin dil ve üslup hususiyetleri, Kitab-ı Dede Korkut” destanında işlenen bazı arkaik sözlerin izahları vs.
Anahtar kelimeler: Folklor, dil, dâhilî imkânlar, bayatı.
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AZERİ AĞIZLARINDAKİ BİR KISIM ESKİ TÜRK KÖKENLİ
KELİMELER (MASALLI BÖLGESİ AĞIZLARININ DİL
OLGULARI ESASINDA)
Kurbanov Rövşen Yusuf oğlu
Her bir dilin tarihî özelliklerinin, geçtiği gelişim yolunun, gelişim sürecinin
ve devrelerinin öğrenilmesi için ağızların katmanlara göre dilsel açıdan araştırılmasının özellikle önemi vardır. Günümüz Türk dillerinin temelinde duran
Eski Türk dillerinin araştırılması her zaman Türkolojinin karşısındaki güncel
meselelerden biri olmuş ve olmaktadır. Eskinin ortaya çıkarılmasında da tabii
ki yararlanılacak ilk kaynak bugünkü ağızlardır.
Bu bağlamda günümüz Azeri ağızlarının birçok eski ses bilgisel, sözlüksel,
dilsel özellikleri en iyi şekilde muhafaza eden, günümüze taşıyan en güvenilir
kaynak olduğunu söyleyebiliriz.
Azeri dilinin Masallı bölgesi ağızlarının araştırılması sırasında burada yaşamın farklı alanlarıyla ilgili yüzlerce eski sözlük birimine rastlanmıştır ki, bu
sözlük birimlerinin de büyük kısmının en eski yazılı anıtlarımız – Orhun (Bilge Tonyukuk, Bilge Kağan, Moyun Çor) Anıtları’yla, “Divanu Lügat-it Türk”,
“Kutadgu Bilig”, “Dedem Korkut Kitabı”yla alakadar olduğu belirlenmiştir.
Mesela, Masallı ağızlarından aldığımız arıtdamax, bıçmax, curramax, tuallaşmax, surunnaşmax, süləmməx gibi fiiller, çomə, oğurax gibi sıfatlar ve çıngı
gibi isimler bu kabîldendir.
Bu veya bu kabîlden kelimelerin toplanılarak araştırılmasının ve sözlüklerde yer almasının; Türkolojinin bir kısım problemlerinin çözümü, dilin kendi
hesabına zenginleşmesi, eski söz varlığının korunması için yararlı olabileceği
kanaatindeyiz. Yüzlerce ölü kelimenin diriltilmesi sadece önce söylediğimiz
amaçlar açısından değil, Türk dillerinin yeniden bir araya getirilmesi, “Dünya
dili Türkçe” açısından da önem taşımaktadır.
Makalede ele aldığımız Eski Türk asıllı kelimelerin toplanılmasının ve budun bilimsel yönden araştırılmasının “ortak Türkçe” oluşturmak açısından da
önemi ve katkısı vardır.
Anahtar kelimeler: Ağızlar, yazılı anıtlar, eski kelimeler, budun bilimsel
araştırmalar.
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ESKİ İKAN AĞZI
Kutlugzhon Sultanbekov
Kazakistan’ın güney bölgesinde yer alan Türkistan eyaletinin Eski İkan
köyünde çoğunlukla Özbek Türkleri yaşamaktadır. Eski İkan’ın nüfusu 2009
yılı sayımına göre 14.294’tür. Eski İkan; Özbek Türklerinin tarihi, dili, kültürü
vb. hakkında, birkaç çalışma dışında, kapsamlı bir araştırma yapılmadığı görülmektedir.
Eski İkan ağzı ile ilgili yapılan çalışmalarda bölge ağzının Oğuz Türkçesinin özelliklerini gösterdiği dile getirilmektedir. Bugün Kazak Türkleri ile iç
içe yaşamakta olan Eski İkan’daki Özbek Türklerinin ağız özelliklerine bakıldığında, Kıpçakça unsurların yanında Oğuzca unsurların da görüldüğü dikkate
değer bir gerçektir. Bu coğrafyada tarihî süreç içinde Karluk, Kıpçak ve Oğuz
boylarının yaşadığı da bilinmektedir. Ancak bu durum Eski İkan Özbek Türkçesi ağzının Oğuz Türkçesine dayanan bir ağız olduğuna delil teşkil etmez.
Oğuzcanın en temel özelliklerinden sayılan tonlulaşma (t > d, k > g) söz
konusu ağızda görülmemektedir. Eski İkan ağzında ilgi hâli eki ünlü ile biten
kelimeden sonra -nIñ, ünsüz ile biten kelimeden sonra Özbek Türkçesinden
farklı olarak -Iñ biçimindedir. Yönelme hâli eki -ĠA şeklinde devam etmektedir. Soru eki de ölçünlü Özbek Türkçesinden farklı olarak -nA şeklindedir.
Eski İkan ağzının özelliklerini barındıran bir diğer ağız ise Çimkent yakınlarındaki Karabulak köyü ağzıdır. Bu ağızda Kıpçak ve Oğuz unsurlarının
dışında Eski Türkçenin izlerinin de olduğu gözlemlenmiştir. Mesela, uzun ünlülerin korunması bu ağzın temel özelliklerinden biridir.
Bu çalışmada, Eski İkan ağzının bazı dil özellikleri belirtilecek ve dile getirilen kanaatin aksine, bir Oğuz Türkçesi ağzı değil, birçok lehçeden etkilenmiş
bir Özbek ağzı olduğu kanıtlanmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Türklük bilimi, Oğuz-Karluk-Kıpçak Türkçesi, Özbekçe, ağız, Eski İkan.
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DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NİN DİLİNDE KOŞULLULUK
KAVRAMI
Nazlıhanım Teyyubova
Dede Korkut Hikâyeleri, hem tarih açısından hem de dil açısından kendi
özelliklerini her zaman korumuştur. Bu yazılı abide, Azerbaycan halk konuşma dilinin ilk zamanlarını açıklığa kavuşturmak, geçmişten günümüze dil gerçeklerini izlemek için vazgeçilmez kaynaklardan biridir. Koşullu içeriğin ana
göstergesi, içeriği açıklayan “-sa, -sə” eki aracılığıyla dilde oluşturulan fiilin
şart kipidir.
İşlevsel dil bilgisinin ana odağı, belirli bir işlev için farklı dil olgularının
işlevini incelemek ve araştırmaktır. Amacımız Dede Korkut Hikâyeleri’nin
dilinin tarihsel yönüne dayanarak koşulluk anlamını ifade etme olasılıklarını
incelemektir. Elbette, Çağdaş Azerbaycan dilinin kullanım şartlarına kıyasla o
dönem için az veya çok malzeme elde etmek mümkün olacaktır.
Tarihsel eserlerin dilini inceleyen dil bilimcilerimiz oy birliğiyle eski zamanların dil bilgisel formlarının tamamen ayrılmadığını ve çeşitli durumlarda
eş anlamlı olarak birbirinin yerine geçebileceğini kabul etmişler. Bu bakış
açısından, fiilin dilek ve şart kiplerinin ifade biçimleri için kullanılan ekleri,
zamanla birbiriyle örtüşen her iki anlamı kendilerinde koruyup saklamışlar.
Bu durumla biz Dede Korkut Hikâyeleri’nin dilindeki örneklerde de karşılaşıyoruz. Bu anlamda Dede Korkut Hikâyeleri’nin dilinde koşulluk kavramının
çeşitli şekillerini görmekle birlikte onların sayısındaki artışı da görmekteyiz.
Ayrıca destan diline yansıyan koşullu içeriğin yaratılmasında “isə” edatının
rolüne dikkat etmek önemlidir.
Bu nedenle, araştırmamızda, Dede Korkut Hikâyeleri’nin dilinden seçilen
örneklere dayanarak koşul kavramının yaratılmasına hizmet eden dilin bazı
olasılıklarının bir kısmını açıklamaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Destan, dil, şart kipi, koşulluluk, işlevsel-anlamsal
alan.
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BATI TÜRKÇESİNDE DONUKLAŞMIŞ BİR MORFEM: -n
VASITA HÂLİ EKİ
Özge Çağlama
Eski Türk yazıtlarından itibaren isim çekimindeki vasıta hâli için kullanılan
-n morfemi (instrumental) söz diziminde fiilin hangi vasıta ile, kiminle hangi
şartlarda ve ne zamanda gerçekleştiğini belirtir (Kononov 1980: § 287; Gabain
1988: § 294; Tekin 2000: § 269; Erdal 2004: § 4.1110;Erarslan 2012: § 369).
bir érig okun urdı (KT D 36)
kaganımın sü eltdimiz (T 53)
süñügin açdımız (T 28)
közin körmedik ḳulḳaḳın éşitmedik bodunımın (M Xb 11)
Bu -n vasıta şeklinin Eski Anadolu Türkçesinde de bugünkü gramere nazaran daha yüksek bir kullanım sıklığıyla dil yadigarlarına yansıdığı görülmektedir.
ayakın örü dursañ namaza (Feraiz, 598)
gündüzin gün şu´le virür (Yun. Em. 26,6)
Türk yazı dili tarihinde başlangıçtan beri bu -n vasıta hâliyle denk bir işlev ve anlamda kullanılan birle (>birlen, bilen) ve “ile” son çekim edatlarının
dilde daima bir söz dizimi tercihi olduğu gözlenmektedir (Öner, 1999). İşte bu
edatlı çekimin yayıldığı devir ve sahalarda -n morfeminin kullanımının zayıfladığı ve nihayet çağdaş gramerde tamamen kalıplaştığı tespit edilmiştir. Bu
sebeple türlü alan ve metinlerde vasıta ve beraberlik münasebeti kurmak için
başka ek ve edatların da kullanılmış olması ile vasıta hâli eki -n’deki kalıplaşma eğiliminin kuvvetli oluşunu da hesaba katmak gerekir m(Korkmaz, 2011:
19). Türkçe gramerdeki bu evrim sonucunda çağdaş dilde –n morfeminin tamamen sözlükselleştiği ve Türkçe Sözlük (TDK) içinde sınırlı bir zaman zarfı
kadrosu hâlinde madde başı olduğu görülüyor: güzün, gündüzün (Gemalmaz,
2004: 323).
Türkiye Türkçesi gramerinde bu kalıplaşmaya (krş. Çağatay, 1943; Korkmaz, 2011) ve sözlükteki sınırlı sayıdaki örneklere rağmen; Türkiye Türkçesi
ağızlarında daha fazla sayıda -n vasıta ekli örneğin bulunması dikkat çekmektedir.
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çünkü gīşın olmaz (Küt. KYA, 116/1/42,43)
ikindin üsdü gelini alı gide. (Uş./Eşme/Kayalı, EYKA, 6/8/10,11)
oğrun oğrun (DS, 1977: C9)
Bildiride bu -n vasıta çekimi, kalıplaşması ve sözlükselleşmesi sorunları
ve Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına kadar tespit edilmiş malzeme tahlil edilecektir.
Anahtar kelimeler: Türkoloji, isim çekimi, hâl ekleri, vasıta hâli eki, kalıplaşmış morfem.
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KAZAKİSTAN’DA ESKİ TÜRKÇE ÜZERİNE YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Şınaray Bürkütbayeva
Bu çalışmada Kazakistan’da Eski Türkçe üzerine yapılan çalışmalar ele
alınmıştır. Çar idaresi altındaki Kazak Hanlığı’nda ve sonrasındaki Sovyet
Devleti Dönemi’ndeki Sovyet Sosyal Kazak Cumhuriyeti’nde ve Bağımsız
Kazakistan’da Eski Türklerden kalma yazılı eserlerin ne kadar araştırılıp incelendiği bahis konusu edilmiştir. Bu konuyu işleyen kitap, makale ve ilmî yazı
türündeki çalışmalar derlenerek bir bibliyografya denemesi yapılmıştır. Ayrıca
derlenen bu çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Çalışmalar kitaplar
ve makaleler olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Kazakistan’da geçen
yüzyılın ikinci yarısında başlatılan Eski Türk yazılı anıtları ve genel olarak
Türklük bilimini araştırma işi, Kazakistan bağımsızlığını ilan ettikten sonraki
yıllarda daha güçlenerek hızla ilerledi. 2001 yılında Kazak Cumhuriyeti’nin
Japonya’ya özel sipariş vererek Orhun Abideleri’nin kopyasını yaptırması ve
Kazakistan’ın başkenti Astana şehrindeki L. N. Gumilev adındaki Avrasya
Üniversitesine getirip yerleştirmesi gelecek için manevi bir yatırım gibiydi.
Türkolog, bilim adamları M. Joldasbekov ve K. Sartkocauly’nun hazırladığı “Orhun Anıtları’nın Tam Atlası” çalışması dünya âlimlerince iyi karşılanarak değerlendirildi. Türk Akademisinin Kazak toprağında kurularak işlerini
yürütmesi de Kazak Türkolojisinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Ancak,
Üçüncü Türk Kağanlığı’nın dili olarak bilinen Eski Uygur yazılı eserlerinin
bilinmemesi, bunlar üzerinde çalışılmaması; bu eserleri inceleyecek, Kazak
halkına tanıtacak uzmanların yetişmemesi Kazak Türkolojisinin büyük bir eksikliğidir. Atalarımızdan kalan zengin mirasın, yani, Eski Uygur yazılı Türkçe
yadigârlarının Kazak dilinde söylenerek kendi nesilleri ile kavuşacağı gün yakındır diye inanıyoruz.
Anahtar kelimeler: Eski Türk yazıları, Kazakistan, ilmî araştırmalar, Türkoloji, Rus idaresi, Sovyet Devleti.
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ORTAK DİL VE KÜLTÜRÜN TÜRK DİLİ KONUŞAN
ÜLKELERİN ULUSLARARASI KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Vüsale Şerifova
Bugün, yeryüzündeki hemen hemen bütün ülkeler, farklı düzeylerde ilişkiler çerçevesinde politik, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda birbirleriyle
ilişkiler kurmaktadır. Uluslararası ilişkilerin önemli türlerinden olan kültürel
ilişkiler, insanlık tarihinin her döneminde mevcut olmuş; devletler arasında
kapsamlı barışın sağlanmasında ve kapsamlı gelişimde karşılıklı etkiye hizmet
etmiş, tarihen halkların manevi servetlerinin zenginleşmesi için teşvik edici
faktörlerden biri olmuştur. Bu ülkeler ortak kültür ve ortak manevi değerlerle
birleştiğinde, bu kültürel bağlar ve iş birliği daha da güçlenmiştir. Araştırma
makalesinde tarihi ve kültürleri ile seçilmiş, aynı zamanda dünya kültürüne
tanınmış kişilikler kazandıran Türk dili konuşan ülkelerin kültürel iş birliğine
değinilmiş ve bu ilişkilerin geliştirilmesinde ortak ulusal ve kültürel değerlerin rolü vurgulanmıştır. Tarihsel olarak, ortak kültürel faktörün tarihsel-coğrafi
ilişkileri, yakınlaşmada ve hatta bazen farklı medeniyetler arasında ulusal-politik uyumu sağlamada önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Makalede, antik
çağlardan beri Türk dünyasındaki ortak kültürel faktörün, ulusal ve manevi
değerler ile insani değerler arasında büyük bir köprü olduğu belirtilmiştir. Türk
dünyasının ortak hazinelerinden biri olan geleneksel İpek Yolu’nun önemine
ve onun Türk dili konuşan ulusların yakınlaşmasındaki rolüne ve devletler arasındaki kültürel değişime değinilmiştir. Ayrıca Azerbaycan ve Türk devletleri
arasındaki kültürün çeşitli alanlarındaki iş birliklerinden bahsedilmiş ve karşılıklı iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır.
Türk halklarının kardeşliği, dil birliğini ve ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmada önemli bir misyonu olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
- TÜRKSOY’un faaliyetleri ve etkinliklerine değinilmiştir.
Anahtar kelimeler: Türk dili konuşan, uluslararası, iş birliği, kültür, dil,
Türk Dili Konuşan Devletlerin İş Birliği Konseyi, diyalog.
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ET-TUHFETÜ’Z-ZEKIYYE Fİ’L-LUGÂTİ’T-TÜRKİYYE”
VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE ORTAK KULLANILAN
GİYİM-KUŞAM ADLARI ÜZERİNE
Zülfiye Ağayeva
Halklar arasında birliği gösteren ana faktörlerden biri de dildir. Bu gerçek Türk dil ailesindeki her dil için geçerlidir. M. Mirzaliyeva çalışmalarından birinde haklı olarak “dil sözlüğünün onun oluşum ve gelişim tarihinin bir
aynası olduğunu” belirtiyor. Bu yüzden dilin sözcüksel sistemi üzerinde yapılan çalışmalar her zaman Azerbaycanlı dil bilimcilerin dikkatini çekmiştir.
Türk dilinin tarihi çok eskidir. Bu gerçek yazılı abidelerle de tescillenmiştir.
“Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-lugâti’t-Türkiyye” eseri de Türk dillerinin tarihi için oldukça değerli bir çalışmadır (Bundan sonra “Et-Tuhfe” olarak anılacaktır.). XIV. yüzyıl Memlûk Kıpçak Türkçesi eserlerinden olan “Et-Tuhfe” Araplara Türkçeyi öğretmek maksadıyla yazılmıştır. Sözlüğün nerede ve
kim tarafından yazıldığına dair kapsamlı bir bilgi olmamasına rağmen, onun
Türk halklarının yaşamında önemli rol oynayan ve yaşam tarzlarını yansıtan
3.500 (3.600) kelime içerdiği söylenebilir. Bizse bu bildirimizde “Et-Tuhfe”
ile Azerbaycan dilinde ortak kullanılan giyim kuşam adlarından bahsedeceğiz.
“Et-Tuhfe”nin sözcük dağarcığında çeşitli seciyeli ve farklı anlamlı kelimeler
vardır ki, onların da küçük bir kısmını giyim kuşam, kıyafet adları oluşturuyor.
Eski insanlar kıyafetleri sadece doğadan, onun soğuğundan ve sıcağından vb.
korunmak için kullanmışlardır. Halkların tarihiyle yakından bağlantılı olan giyim kuşam, kıyafet adları, aynı zamanda onun kültürünü öğrenmek için değerli
kaynaklardan biridir. Giyim kuşam adları diğer kültür unsurlarından daha fazla
halkın (ulusun) millî özelliklerini yansıtmanın yanı sıra, aynı zamanda etnik
kimliklerini de korur. Biz de bu yüzden bildirimizde Türk dili tarihinde önemli
yerlerden birini tutan “Et-Tuhfe” ve günümüz Türk dillerinden biri olan Azerbaycan Türkçesinde kullanılan giyim kuşam isimlerinin karşılaştırılmasını
yapmayı ve bunun doğrultusunda bu kelimelerin Türk dillerinin tarihi boyunca
nasıl geliştiğini ve değiştiğini göstermeyi hedefliyor; bu araştırmanın dilimizin
tarihinin öğrenilmesi açısından önemli olacağını düşünüyoruz. “Et-Tuhfe” ve
Azerbaycan dilinde ortak kullanılan – ton/don (Et-Tuhfe) – don (Azerbaycan)
“elbise”; kürk (Et-Tuhfe) – kürk (Azerbaycan) “kürk”; başmak (Et-Tuhfe) –
başmaq (Azerbaycan) “başmak, papuç”; etek (Et-Tuhfe) - ətək (Azerbaycan)
“etek”, kuçak (Et-Tuhfe) – qurşaq (Azerbaycan) “kuşak”; kömlek (Et-Tuhfe)
– köynək (Azerbaycan) “gömlek”; tüyme (Et-Tuhfe) – düymə (Azerbaycan)
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“düğme” vb. giyim kuşam adlarıyla karşılaştırdık. “Et-Tuhfe”de rastladığımız
giyim-kuşak isimlerine şu veya bu derecede Azerbaycan edebî dilinde ve lehçelerinde (diyalektlerinde) küçük fonetik ve anlamsal değışimlerle bugün de
rastlanması, karşılaştırılan iki (Et-Tuhfe dolayısıyla Memlûk Kıpçakçası ve
Azerbaycan) dilin aynı kökenden türediğinin en büyük göstergesidir. Araştırmamız şunu gösteriyor ki, bu sözlük Azerbaycan dilinin tarihini incelemek için
en değerli kaynaklardan biri olabilir.
Anahtar kelimeler: Türk dilleri, Memlûk Kıpçakcası, “Et-Tuhfe”, Azerbaycan dili, giyim kuşam adları, takı isimleri.
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TONYUKUK ABİDESİ’NİN POETİK SİSTEMİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu
Göktürk Yazıtları içinde Tonyukuk Abidesi’nin dil estetiği ve edebî sanatlar açısından ayrı bir önemi vardır ve bu tesadüfi değildir. Edebî üslup olarak
yalnız öz geçmiş veya mezar taşına yazılmış anıt olması, onun edebî-estetik
özelliklerini ortaya çıkarmaya engel olmamıştır. Anıt, Göktürklerin etno-sosyal ve kültürel seviyesini, askeri becerileri ve devlet deneyimini parlak bir
şekilde ortaya koymuştur. Göçebe hayat tarzı, Göktürklerin üslup inceliğinin,
edebî ifade çeşitliliğini dil vasıtalarıyla aktarmıştır. Tekrarlar sistemi, özellikle
ünsüz- ünlü tekrarı (aliterasyon ve asonans), sentaks paralelizmi, edebî sıfatlar
ve edebî hitaplar; Tonyukuk Abidesi’nin yetkin bir edebî abide olarak takdim
edilmesini de sağlamıştır. Bu özellikleri farklı yöntem ve kuramla analiz eden
M. Scherbak, E. Doblhofer, M. Ergin, A. Tilivaldi, L. Tuguşeva, N. S. Banarlı
vb. önemli tespitlerde bulunsalar da çağdaş bilim taleplerine cevap veren, bütünlüklü bir araştırmaya ihtiyaç vardır.
Tonyukuk’un poetikasında edebî dil için zaruri olan üslup özelliklerinin
var oluşu da dikkat çekmektedir. Sosyal, ekonomik ve politik, askerî üslupların ahenkli bir şekilde içeriğe uygun ele alınması, Tonyukuk’un edebî-felsefi,
estetik-sanatsal değerini de göstermektedir.
Türk sözlü ve yazılı edebiyatının, sonraki gelişim sürecinde Tonyukuk Abidesi’nin müstesna rolünü göstermeden Türk poetika tarihini derinlikle öğrenmek imkânsızdır.
Anahtar kelimeler: Tonyukuk, dil, poetik, estetik, tekrar.
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