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Türk dili alanının önde gelen adlarından biri olan Prof. Dr. G. 
Hazai 'nin, Türkçe'ye "Türk Dili Araştırmalarına Kısa bir Giriş" başlığı 
ile çevirebileceğimiz değerli bir eseri yayınlanmış bulunuyor. Önsöz, gi
riş, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin şimdiki durumu, diyalektolo-
ji ve bibliyografya bölümlerini içine alan araştırma, esas itibariyle Türk
çe'nin O ğ u z kolu ile ilgilidir. Eser, Türkiye ve çevresindeki komşu devlet
lerin dilini oluşturan O ğ u z c a'nın geçmiş dönemleri ile bugünkü durumu
na ilişkin çeşitli ilmî araştırma ve yayınları dikkatli birer değerlendirmeden 
geçirerek, bu alanın birçok önemli sorununa parmak basmaktadır. Yazarın 
kendi deyimi ile, eser, Türk dilbiliminin 1974 yılına kadar uzanan literatür 
ve problematiğine kısa bir giriş yapma görevini yüklenmiştir. 

Önsözde belirtildiği üzere, yazar, incelemesini nispeten dar bir çer
çeve içinde yürütüldüğünden, Türkçe'nin söz konusu dönemlerle ilgili 
daha önceki literatürünü de gözden uzak tutmamakla birlikte, asıl ağırlığı 
araştırmaların bugünkü durumu üzerinde toplamıştır. Eserde uygulanan bu 
plân dolayısıyla, araştırmaların tarihî geçmişi ile ilgili değerlendirmeler giriş 
bölümünde toplanmıştır. Eserde, ayrıca Türkçe'yi doğrudan doğruya bir 
sosyal yapının- iletişim sistemi olarak ele alan araştırmaların hedef ve 
boyutları üzerinde de durulmuştur. 

Eserin "giriş" (Einleitung) bölümü (s. 9-22), eldeki çalışmanın konu
sunu ve kademelenmesini açıklayan, Türk dili alanındaki çalışmaların 
başlangıçtan bugüne uzanan tarihî gelişmesini, basamaklanma evrelerini, 
tarihçe ile ilgili bibliyografyayı metodik bir sınıflamadan geçiren, yeri gel
dikçe bu konularla ilgili problemlere isabetli görüşlerle parmak basan bir
kaç alt bölüme ayrılmış bulunuyor. Yazar bu bölümde, önce Türk dilinin 
Selçuklular Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar uzanan kısa bir çerçe
vesini çizmiştir. Daha sonra bu çerçeve içinde, Türkiye ve Türkiye dışı 
yayınlarda yer alan T ü r k d i l i , T ü r k ç e , O s m a n i s c h (Osmanlıca), Os-
m a n i s c h T ü r k i s c h (Osmanlı Türkçesi), T u r k i c / T u r k i s h , T o r k s k i y / 
Tureckiy, T u r c i q u e / t u r c - t u r q u i e n ; Rumtürk i sch (Rum Türkçesi), 
Reich t ü r k i s c h (Devlet-Türkçesi), T ü r k e i t ü r k i s c h (Türkiye Türkçesi), 
E s k i A n a d o l u T ü r k ç e s i , A l t a n a t o l i s c h e n t ü r k i s c h , O l d A n a -
t o l i e n , A l t r u m t ü r k i s c h (Eski Rum Türkçesi); W e s t o g u s i s c h (Batı 
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Oğuzcası), A z e r o s m a n i s c h (Azerî Osmanlıcası) gibi biribirine denk 
veya farklı kavramları karşılayan dar ve geniş anlamlı çeşitli terimlere işaret 
ederek, bunların kısa bir değerlendirmesini yapmıştır. Burada, tarihçesi 
100 yıl öncesine kadar uzanan Türk dili alanındaki ilk çalışmaların, Av
rupalılarca, üç kı taya yayılmış bulunan güçlü Osmanlı Devleti'nin kültürü
nü, özellik ve geleneklerini tanıma dolayısıyla de onun sırlarına nüfuz 
etme ihtiyacından doğduğuna işaret edilmiştir. Avrupa'da ilkin böyle bir 
amaçla önce seyyahlar, misyonerler, elçiler v.b. tarafından başlatılan 
küçük çaptaki çalışmaların gittikçe nasıl daha sistematik ölçülere kavuş
turularak ilmî bir faaliyet alanına dönüştürüldüğü belirtilmiştir. Bu çalışma
ların XVI.-XIX. yüzyıllar arasında önce Avrupa'da, X I X . yüzyılda da 
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde gramer ve sözlük niteliğindeki 
eserlerden başlanarak nasıl geliştiği, Türk dilinin yeni alanlarının, yeni 
kollarının ve âbidelerinin keşfi ve karşılaştırmalı dilbilimi araştırmalarının 
kuruluşu ile bu araştırmaların yeni bir yönde ne denli yol aldığı gerektikçe 
dil tarihi literatüründen alınan örneklerle açıklanmıştır. Girişte bundan 
sonra yer alan görüşler şöyle özetlenebilir: 

Orta-Asya'da çeşitli arkeolojik kazılarla elde edilen Türk dili ürün
lerinin işlenip yayınlanması, Türk dilinin tarihi üzerindeki bilgilerimizi 
umulmadık derecede artırmış, çalışmalara yeni tarihî boyutlar kazan
dırmış; daha sonra gelen araştırıcılara da yeni bir yol çizmiştir. Ancak, 
Vâmbery, Thûry, Brockelmann tarafından yönlendirilen daha sonraki 
çalışmalar İslâm filolojisinin sınırlarını aşamadığından, Arap harfleri 
ile verilen metinler, dilin tarihî fonetiğinin çözümsüz kalmasına yol 
açmıştır. Biz bu engelin aşılmasını Bang ekolünden yetişmiş olan 
Zajaczkowski'nin ve onu izleyenlerin çalışmalarına borçluyuz. Türk 
dili literatüründe "Transkriptionsdenkmâler" diye adlandırılan yabancı 
alfabelerle tespit edilmiş Türkçe metinlerin Foy ile başlatılıp, H. Kun 
Bombacı, R o s s i ve Heffening ile sürdürülen analiz ve yayınları, tarihî 
fonetiğin araştırılması açısından bir başarı merhalesidir. 

X I X . yüzyıl sonlarında Kunos ile başlayan halk dili ve diyalektoloji 
araştırmaları, Jacob ve Bonelli 'den geçerek Kowalsk i ile büyük bir hizmet 
bilincine ulaşmıştır. Bu dönemin 1945-46 yılına kadar uzanan çalışmalarında 
Râsânen, Caferoğlu, Aksoy gibi adlar yer almaktadır. Ne var ki, 
diyalektoloji alanında bu tarihe kadar yapılagelmiş olanların, bu dil alanını 
hakkıyla tanıtabilmekten uzak olduğunu da belirtmek gerekir. Türk ağız 
araştırmaları alanında yapılan çalışmalar başka memleketlerin dil coğrafyası 
alanında yaptıkları ile karşılaştırıldığında, onların büyük bir malî desteğe 
sahip olmaları ve yapılan araştırmaların beklenen değeri bulabilmeleri 
açısından, aralarında bir bağdaşmazlık göze çarpmaktadır. 

Türkoloji literatürü 1920 yılında Deny'nin Türk dili üzerine yaz
dığı gramer ile, klâsik değerde bir eser kazanmıştır. Bunu 30 yıl sonra 
yapısalcılık ekolünün ön temsilcisi sayılan Kononov'un grameri takip 
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etmiştir. Bunlara, eserinde bir yandan Türk dilinin yapısını tasvir eden 
bir yandan da diyalektoloji ve dil tarihine hizmet etmiş olan Dimitriev' i 
de eklemek gerekir. 

Türkiye'de bilim araştırmalarının doğuşu, Cumhuriyet dönemindeki 
belli bir hedefe uzanan gayretlerin sonucudur. Bu araştırmaların gelişip 
yol almasında Atatürk'ün başlattığı dili özleştirme hareketinin ve devlet 
desteğinin büyük rolü olmuştur. Çeşitli dil ürünlerinin yayını, ağızlar 
malzemesinin toplanması ve bir dereceye kadar bugünkü dili içine alan 
bazı çalışmaların yapılabilmesi, başarısını bu harekete borçludur. 

Arat, Buluç, Çağatay, Eren, Korkmaz, Ergin, T i m u r t a ş gibi 

içlerinden birkaçı Türkiye'deki dilbilim çalışmalarının ikinci kuşağını oluş

turan isimler, ileride bol örneklerle açıklanacağı üzere, dil çalışmalarında 

değerli sonuçlar ortaya koyabilmiş araştırıcılardır. 

Dilbilim metodolojisinde, fonoloji çalışmaları ile başlayan geliş
melerin Türkçe'ye yönelişi oldukça geçtir. Ancak, Türk dilinin ilgi çekici 
sistem yapısı, bu alan müntesiplerinin dikkatini geç de olsa kendi üzerine 
çekebilmiştir. Türkçe üzerinde derinlemesine yapısalcı dil analizinin 
ilk ürünü olarak Voegelin-ellinghausen'in eseri zikredilebilir. Prag 
ekolünün görüşleri, Deny'nin 1955-1959 yılları arasındaki araştırmalarında 
ifadesini bulmuştur. Daha yeni akımlar Swift ve Lees'in eserlerinde yer 
alır. Sonuç olarak, bazı çelişkili durumlara rağmen, Türk dili araştırmalar
ının son 20-30 yıl içinde büyük bir yol aldığını kesinlikle söyleyebiliriz. 

Yazar, girişin bundan sonraki bölümünde ve " Quellen der Infor-
mationen" (s. 16 ve öt.) başlığı altında, Türk dili alanı ile ilgili sürekli 
bibliyografya yayınları ile, çeşitli kurumlar ve kişiler tarafından hazır
lanmış olan bibliyografik yayınlara yer vermiştir. Daha sonra, Türk dili
nin el kitapları ile, belli alanlara giriş niteliğindeki eserler üzerinde durul
muştur. Bu bölümde, çeşitli alanlardaki araştırmaların tarihçesi ve Türk 
diline hizmet etmiş büyük şahsiyetlerin hayat ve faaliyetleri ile ilgili bib
liyografyaya da yer verilmiştir. Ayrıca, Türkoloji alanında, özellikle Os-
manistik alanında yaptıkları çalışmalarla uluslararası ün yapmış türkolog-
lar için yayınlanmış anma kitaplarına ve armağanlara işaret edilmiştir. 
Yazar burada, bir alanın tarihî gelişmesini belirli görüş açılarından ele 
alan araştırmaları da belirtmek gereğini duymuştur. Bâli, Baskakov, 
Bazin, Çağatay, Hazai, Korkmaz, Kuznecov, Mansuroğlu, N e m e t h 
gibi isimler bu konuda yer alan başlıca adlardır. Yazar, türkologların 
dağınık halde bulunan araştırmalarının biraraya toplanarak yeni baştan 
yayınlanması yolundaki Sovyet ve Türk türkologlarınca gerçekleştirilen 
teşebbüsleri cesaretli bir başlangıç olarak nitelendirmiştir. Girişin bibliyog
rafya ile ilgili değerlendirmelerinde, eserin sonundaki bibliyografyaya da 
göndermeler yapılmış olması, girişe ayrı bir anlam kazandırmıştır. 
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Türkçenin tarihî dönemlerini ele alan I. Bölümde "Die Geschichte 
der türkischen Sprache" (s. 23-75), ilkin dildeki gelişmenin bir tablosu 
çizilmiş ve önemli bir problemi dile getirilmiştir. Bu da bütün türkolog-
ların, yıllardır Osmanlı Türkçesi'nin tarihî bir gramerini ortaya koyma iste
ğidir. Yazar bu bölümde, tarihî devirle ilgili malzemenin Türkçe'nin öteki 
kollarına oranla daha yeterli durumda olmasına rağmen, şimdiye kadar 
böyle bir isteğin gerçekleştirilememiş olmasının nedenlerini açıklamağa 
çalışmıştır. Bu açıklama dolayısıyla, haklı olarak işlenmiş kaynak eserlerinin 
yetersizliğine işaret etmiştir. Yazar burada, Osmanlı Türkçesi'nin tarihî 
dönemi üzerindeki araştırmalar yürütülürken, daha sorunların içine giril
meden amacın iyi çizilmiş olması gereğine de işaret ediyor. Çünkü, Osmanlı 
Türkçesi'nin tarihî gelişmesinde, ilk yüzyılların Türkçe unsurları ağır bas
tıran dönemi ile, daha sonraki yüzyılların Arapça ve Farsça'ya ağırlık ve 
ren yüksek Osmanlıca dönemi ve halkın dili ile yazı dilini aynı paralele 
getirmesi dolayısıyla I. dönemle benzeşen Cumhuriyet dönemi Türkçeleri 
arasında farklı biçimlenmeler söz konusudur. Bu bakımdan yazı dilinin 
tarihî devirlerini tasvir görevini yüklenmiş olan bir dilci, içiçe girmiş 
olan bu iki görevi birbir inden ayırmak zorundadır. 

Bu bölümün yazılı kaynaklara "Die schriftlichen Quellen" (s. 26-35) 
ayrılmış olan paragrafları, Arap yazılı kaynaklarla, yabancı alfabelerle 
tespit edilmiş transkripsiyonlu kaynaklar üzerinde durmuştur. Yazar, 
kaynak yayın araştırmalarını gözden geçirirken, Mansuroğlu'nun 1959 
yılında Fundamenta'da, çıkan Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili yazı ve bibli
yografyasını bir hareket noktası olarak kabul ettiğinden, değerlendirmelerini 
bundan sonraki yayınlar üzerinde yoğunlaştırmıştır. Kaynak yayınlar da iki 
ana gruba ayrılarak değerlendirilmiştir: I. Bazan çevirileri ve faksimileleri 
ile birlikte verilen kaynak metin yayınları, 2. Aynı zamanda dil bakımın
dan işlenip değerlendirilen kaynak metin yayınları. Yazara göre, I. gruptaki 
yayınlar daha büyük bir yer tutmaktadır. Bu türlü çalışmaların öncü
lüğünü müteveffa Zajaczkowski yapmıştır. Onun Şeyhî'nin Husrev ü Şîrîn 
ve bir Memlûk Türkçesi ürünü olan Ş a h - n â m e T e r c ü m e s i yayını ile 
Melikoff 'un Kitâb-i Melik Dânişmend, Şedit Yüksel'in Mehmed, Işknâme, 
Olcay'ın Tezkireü'l-evliyâ, Matuz 'un Seyfî Çelebi Karahan'ın Figanî, 
Tarlan' ın Zatî ve Burril'in Nesîmî yayınları bu nitelikteki yayınlardır. 

Dil tarihine yöneltilmiş ve sistematik araştırmalarla değerlendirilmiş 
ikinci gruptaki yayınların sayısı birkaçı geçmeyecek kadar azdır. Bu gru
bun ilk sırasına Ergin ' in Dede Korkut, T i m u r t a ş ' ı n Şeyhî yayınları yer alır. 
Metni bakımından pek ilgi çekici bir eser olan Marzubân-nâme Tercümesi 
iki araştırıcı tarafından ele alınmıştır. Bu yayınlarda Kle inmichel 
statik dil araştırmaları yöntemini kararlı olarak uygulamış; Kork
m a z ise, ayrıca bu alanın çeşitli problemlerini yeni ve sentezci bir 
bakışla değerlendirmiştir. Bundan başka Aksoy, Alparslan, Bodrogligeti, 
Buluç, Cunbur, Gallotta, İnan, İz, Korkmaz, Levend, Meredith-
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O w e n s v.b. tarafından yapılan küçük çaptaki araştırmalarla bu alanın 
bilinmeyen birçok kaynak eseri de ortaya konmuştur. 

Yazar, bugüne kadar yürütülegelmiş olan kaynak araştırmalarının 
ancak bazı yüzyıllar üzerinde toplandığını, buna karşı diğer birkaç yüz
yıl için elimizde boşluklar bulunduğunu, eldeki yayınların da dilin belli 
dönemlerini hakkıyla aydınlatacak nitelikte olmadığını belirterek, daha, 
tarihî bir gramerin yazılması için gerekli dil kesitlerine sahip olamadığı
mızı haklı olarak vurgulamaktadır. Yazara göre, tarihî bir gramerin yazı-
labilmesindeki müşküllerin aşılabilmesi, ancak alanın bütün kaynakları ile 
ilgili sistematik çalışmaların ve metin yayınlarının yapılabilmesine bağlıdır. 
Sistemli çalışmalara temel olacak dil malzemesinin de dikkatli bir seçimden 
geçirilmesi gerekir. Burada asıl önemli olan nokta, koskocaman bir Osmanlı 
yazı dili dağındaki gerçek Türkçe damarını bulabilmek; başka bir deyimle 
birkaç basamak oluşturan Türk dilinin yapısındaki tarihî gelişmeyi gerçek 
yönleri ile ortaya koyabilecek konuşma diline en yakın malzemeyi ortaya 
çıkarabilmektir. 

"Transkripsiyon metinleri" alt bölümünde, ilk yüzyıllarda yalnız küçük 
kayıtlar ve kelime listelerinden ibaret iken, daha sonraki yüzyıllarda geniş 
çaplı dil kılavuzları, gramer ve sözlükleri oluşturan ve Arap yazısı dışındaki 
yabancı yazılarla tespit edilmiş bulunan metinlerin ilk yayınlarından 
bugüne kadar uzanan yayınlar dikkatli bir değerlendirmeden geçirilmiştir. 
Malzemesi bakımından pek gayri mütecanis olan ve Rum, Ermeni, Kiril, 
Suriye, İbranî, Lâtin ve Gürcü alfabeleri gibi çeşitli alfabelerde ve çok 
farklı kimseler tarafından yazılmış olan metinlerin Foy 'dan başlayarak 
N e m e t h , Heffenig, Abuladze, Beltadze,Eckmann,Kiss l ing,Hazai v.b. 
tarafından yapılan bibliyografya ve metin yayınları üzerinde durulmuştur. 
Daha pek azı işlenmiş olan bu geniş malzeme üzerinde yapılan yeni 
araştırmaların mevcut bilgilerimize yeni boyutlar katmakta olduğuna işaret 
eden yazar, N e m e t h tarafından yayınlanan Niko laus Il leshâzy metin 
koleksiyonu ile yine Nemeth ve Kiss l ing tarafından işlenen Bart-
holomacus Georgievits metinleri ile kendi yayını olan J a k a b Nagy De 
Harsâny metinleri üzerinde, bu metinlerin taşıdığı dil özellikleri ile 
orantılı olarak daha ayrıntılı biçimde durmuştur. Aynı metin konusunda 
N e m e t h ile K iss l ing arasında bu metinlerin o günün Osmanlı toplum
unda konuşulan hangi ağzı (Batı Balkan Türkçesi, Bosna ağzı) temsil etti-
ği noktasında beliren görüş ayrılığının da bir eleştirisini yapmıştır. 

Yazar, bu bölümde, manzum eserlerin edebî alandaki yeri, edebî geliş
meleri değerlendiren sonuçların dilin tarihi ile olan bağlantısı, otograf 
yazmaların nadirliği d o l a s ı y l a kritik metin yayınlarının taşıdığı önem ve 
son yüzyıllara ait edebî ürünleri sergileyen bazı metin yayınlarının dil tarihi 
araştırmalarına sağladığı imkân üzerinde de durmuştur. Bu münasebetle, 
türkolojinin dilbilim ve tarih alanlarında çalışan araştırıcıları arasında, ya-
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pılan metin yayınlarının niteliği ve kontrolü açısından karşılıklı olarak 
yararlanmağa set çeken bir perdenin varlığına da dikkati çekmiştir. Ay
rıca, Zajaczkowski ve Kreutel tarafından formüle edilen ve metin ya
yınlarında uyulması gereken yöntemle ilgili üç temel özelliği sıralamıştır. 

Birinci bölümde yoğunluk kazanan bir konu da, Türk yazı dilinin 
Anadolu'daki kuruluş dönemi ile ilgili dil yapısı ve karışık dil sorunudur. 
Bu sorunda, aldıkları ağırlıklı yer dolayısıyla Mansuroğlu'nun ve 
K o r k m a z ı n görüşlerine, esasları maddeler hâlinde özetlenmek suretiyle 
oldukça geniş yer ayrılmıştır. Ayrıca, Grunına'nın görüşüne de atıf 
yapılmıştır. Bundan başka, Anadolu yazı dilinin başlangıç dönemine 
giren bazı eserlerde, eski yazı diline ait özelliklerin yer aldığının anlaşıl
ması ile, araştırmalarda edebî kaynak sorunu ile ilgili yeni bir faktörün 
daha devreye girdiğine de işaret edilmiştir. Bu faktör, Oğuzca'dan ayrılan 
özelliklerin kaynağında, edebî gelenek ve değişmelerde rol oynayan yazarla
rın menşei sorunudur. Ancak, unutulmamalıdır ki, bu nitelikteki ürünlerde 
Oğuzca'nın ağır basmış olması gerçeği her şeye rağmen yazarların Oğuzca 
temeline dayandıklarını ortaya koymaktadır. Daha sonra, Anadolu yazı 
dilinin tarihî dönemini aydınlatan daha başka kaynak araştırmalarına da 
yer veren yazar, Flemming' in Mısır-Memlûk ve Anadolu'nun önemli 
bir kültür merkezi olan Aydınoğulları sarayındaki edebî faaliyetleri toplu 
olarak ele alan yazıları ile, araştırmalarda örnek olarak kullanılabilecek 
Husrev-ü Şirin ve Zajackowski'nin Şehname Tercümesi yayınları üzerin
de durmuştur.Yazar, bu münasebetle yaptığı açıklamalarda, Eski Türk yazı 
dili ile Yakın ve Orta-Doğu arasındaki edebî ve kültürel bağlantıların 
oluşturduğu geçiş devri Türkçesi'ndeki etkinin, dilin yalnız dış yapısı için 
söz konusu olduğu, içyapı sorununun daha, gerekli sistematik araştırmalar
dan geçirilerek açıklığa kavuşturulamadığı görüşündedir. 

Türkçe'nin dil yapısında, zaman içinde kendini gösteren değişmelerle 
ilgili paragraflarda (s. 48-60), yapılan çalışmalar, tarihî bir gramerin 
gerektirdiği ölçüler açısından değerlendirilmiştir. Eski Anadolu Türkçesi'n-
den başlayarak günümüze uzanan dönemleri içine alan yayınlarda, os-
manistlerin, dilin yapısındaki tarihî gelişmeyi sistemli bir değerlendirmeden 
geçirecek yerde daha çok kısa ve kabataslak sentezlerle yetindikleri ve yapı
lan çalışmaların birbirleri ile bağlantısız oldukları görüşüne yer verilmiştir. 
Mansuroğlu'nun Fundamenta 'da yer alan alan Eski Anadolu Türkçesi, 
Caferoğlu'nun Anadolu Ağızları üzerindeki yazıları ile, Deny'nin 
Türkçe'nin sesbilgisini konu alan eserinin ve Ergin'in gramerinin bu açı
dan birer değerlendirilmesi yapılmıştır. Daha sonra Türkçe'nin tarihî 
fonetik alanındaki müstakil araştırmaları üzerinde durulmuş; bazı ka
rakteristik ses değişmelerine yer verilmiş; Guzev başta gelmek üzere 
Grunina, Korkmaz, Doerfer, Kakuk, Hazai'nin çalışmalarına deği
nilmiştir. Bu bölümde, Arap harfli metinlerin sustuğu yerlerde ve tarihî 
fonetikle ilgili bazı sorunların çözümünde yabancı alfabeli transkripsiyon 
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metinlerinin sağladığı imkânları açıklayan örnek ve değerlendirmeler 

de ilgi çekicidir. 

Osmanlı Türkçesi'nin tarihî morfolojisi ile ilgili çalışmalar konusunda 
Grunina, Hazai, Hazai-Zieme ve Johanson'un araştırmaları üzerinde 
durulmuştur. Tarihî sentaks konusunda, yalnız edebî dil ürünlerini değil, 
arşiv vesikalarını da temel alan Buri-Gutermann ve Matuz'un araştırma
larına yer verilmiştir. Tarihî morfoloji alanında ayrı bir yer tutan etimoloji 
deneme ve araştırmaları için Korkmaz'ın çalışmalarına işaret edilmiştir. 

Dilin yapısını., karşılaştırmalı Oğuzca temelinde işleyen araştırma

ların Azerî ve Türkmen türkolojisinde yer almağa başladığını belirten ya

zar, Baskakov, Çayjarov, Xydyrov, Ragimov, Ergin, Gabain ve 

Tietze'nin çalışmalarından söz etmiştir. 

Anadolu yazı dilinin tarihî alt dönemlere ayrılması ile ilgili konu 

işlenirken (s. 60-66), bu soruna, ancak kaynak araştırmalarının tamam

lanmasından ve senteze giden yayınların yapılmasından sonra karşılık 

alınabileceğini belirten yazar, bununla birlikte böyle bir denemeye girmek 

için zorlayıcı daha başka bazı sebeplerin de bulunduğuna işaret ederek 

konuya yönelmiştir. Hazai, daha önce birkaç araştırmasında bu konunun 

metodolojisi üzerinde ayrıntılı biçimde durmuş olduğundan, burada yalnız 

konuyu vurgulamak üzere bazı tekrarlar yapmakla yetinmiştir. Özet olarak: 

Anadolu yazı dilinin Eski O s m a n l ı c a , O r t a - O s m a n l ı c a gibi alt dönem 

leri söz konusu olduğunda, bu dönemlerin zaman sınırını, söz gelişi 1453 

İstanbul'un fethi gibi belirli olaylara bağlamanın doğru olmadığını, aksine, 

dilin yapısındaki değişme ve gelişmelerle ilgili zaman sınırına göre ayarlamak 

gerektiğini ilgi çekici açıklamalarla dile getirmiştir. 

Etimoloji araştırmalarını ve tarihî sözlükleri içine alan kelime hazî
nesi ile ilgili paragrafta (s. 66-71) ise, yazı dilimizin söz hazînesini oluş
turan kelimelerin menşei meselesinde, bunların Arapça ve Farsça olanları 
üzerinde ötedenberi geniş bilgilerimizin ve sözlüklerin bulunduğuna işaret 
edilmiştir. Yazara göre, bu alanın mükemmel bir etimoloji sözlüğünün mey
dana getirilebilmesi için daha epey zaman beklemek gerekecektir. Ancak, 
son yıllarda yapılan çeşitli tahlilî araştırmalar, bu alanda bir senteze doğru 
gitmeyi 15 yıl öncesine oranla biraz daha kolaylaştırmış bulunuyor. 

Dil ve kültür alışverişleri dolayısıyla çeşitli dillerden geçerek Türk 
yazı dilinde yer almış ödünç kelime tabakalaşması ile ilgili çeşitli araş
tırmaları da gözden geçiren yazar, Tietze'nin adı ağırlık merkezinde 
olmak üzere, Ivanof, MC. Carthy, Esenkova, Herbert, Eren, 
Kahane-Tietze, Winter, Mijatev, Aksan v.b. adlarla temsil edilen 
araştırmaları değerlendirmiştir. Ayrıca, Derleme ve Tarama Sözlükleri ile 
diğer bazı sözlükler üzerinde de durmuştur. 



218 ZEYNEP KORKMAZ 

Türkçenin öteki diller üzerindeki etkisi konusu ile ilgili çalışmalarda 
ise, Türkiye çevresindeki komşu dillerle Kuzey ve Güney Balkan dillerine 
geçmiş Türkçe kelimelerle ilgili araştırma ve yayınlar değerlendirilmiştir. 
Doerfer, Halasi Kun, Belguedj, Hazai, Bernstein, Kaleshi, Kiss-
ling, Menges Sıkır ıc, Tietze, Bergmen, Mollova, Stachowsi, Drim-
bai, Kakuk v.b. bu bölümde yer alan alan başlıca araştırıcılardır. 

Eserin 2. Bölümü Die Gegenwart der türkisehen Sprache (s. 76-107), 
Türk dilinin bugünü ile ilgili araştırma ve sorunlara eğilen beş alt başlıkta 
toplanmıştır. 

Eserin önsözünde de belirtildiği üzere, ağırlık bugünkü Türkçe üzerinde 
toplanmış olduğundan, bu bölümün sınırı içine giren konulara, özellikle 
yeni dilbilim akımlarına göre hazırlanmış olan eserlere daha geniş birer 
yer verilmiştir. Bu alanın genel bir değerlendirmesini yapan yazar, son 
yıllarda Türkçe'nin bugünü ile ilgili çalışmaların sayı bakımından epey 
arttığını; ancak, ne yazık ki bunların çoğunun Türk olmayan türkologlar 
tarafından yapıldığını; Türkiye'deki araştırıcıların eşzamanlı tahlilî araş
tırmalara pek ilgi göstermediklerini belirtmiştir. Anadil üzerinde yapılacak 
çalışmaların Türk araştırıcılara sağlayacağı imkânlar ile görev anlayışı 
açısından bu gidişin sağlıklı bir gidiş olmadığına dikkati çekmiştir. Bu alan
daki yayınlarda bir metod birliği bulunmadığına da işaret eden yazar, gerek 
klâsik ekole gerek yeni dilbilimi akımlarına göre yapılan araştırmaları, 
yöntem uygulamaları ve ulaştıkları sonuçlar bakımından değerlendirmiştir. 

Araştırmanın bundan sonraki bölümüne geçmeden önce, burada bir 
noktaya işaret etmek gereğini duyuyoruz: Sayın yazar, elbette yalnız yayın
lanmış eserleri gözönünde bulundurduğundan, haklı olarak Türkiye'de yeni 
dilbilim metotlarına göre yapılmış analiz ve gramer tasvirlerinin yokluğuna 
işaret etmiştir. Ancak, hemen belirtelim ki, son yıllarda Türkiye'de yeni 
genel dilbilim akımlarına bağlı yöntemleri uygulayan genç araştırmacılar 
yetişmiştir ve yetişmektedir. Dolayısıyla bu türlü çalışmalar da yapıla-
gelmektedir. Ankara ve özellikle Hacettepe Üniversitelerinde Chomsky' 
nin analiz metodu, sesbilgisi ve cümle yapısı alanlarında yalnız yazı dilinde 
değil Anadolu Ağızlarında bile uygulama denemeleri vermiştir. Öyle ki, 
bunların birkısmı da yazarın eksikliğine işaret ettiği karşılaştırmalı çalış
malardır. Ne var ki, Üniversite kitaplıklarında yer alan bu araştırmalar 
birer doktora tezi olduklarından ve henüz yayın alanına çıkmadıklarından 
türkoloji literatüründe gereken yankıyı bulamamışlardır. Sayın yazara 
bu konuda bir fikir verebilmek için, bu nitelikteki doktora çalışmalarından 
birkaçını sıralamak istiyoruz: Sun Gun Lee, Üretimsel Gramer Metodu ile 
Türkçenin Sözdizimi üzerine bir Deneme A h m e t Kocaman, A Contrastive 
Study of Tenses in English and Turkish, (İngilizce ve Türkçedeki fiil zamanları 
üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma); Cengiz Tosun A Contrastive Study of 
Word-Formation by Affixation in Turkish and English (Türkçe ve İngilizcede 
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türetim ekleriyle kelime yapma üzerine karşılaştırmalı bir çalışma); 
M e h m e t Demirezen, A Contrastive Study of the Phonology and Morphology 
of Compound Words in Turkish and English (Türkçe ve İngilizcedeki 
birleşik kelimelerin fonolojik ve morfolojik yapısı üzerine karşılaştırmalı 
bir çalışma); Güray Çağlar, The Passive Voice in Turkish in the Light of 
Linguistic Theory, Traditional and Recent (Geleneksel ve yeni lengüistik 
teorisinin ışığında Türkçenin edilgen çatısı) Çiler Özbayrak, A Contrastive 
Study of Passive Voice in English and Turkish (İngilizce ve Türkçe'de edilgen 
çatı üzerine karşılaştırmalı bir çalışma); Oya Gödekli, A Linguistic Study 
of Adverlis: With Special Reference to their Usage in Contemporary Modern 
Turkish and Englich (Belirteçlerin dilbilim yönünden incelenmesi: Çağdaş 
Türkiye Türkçesi ve İngilizcedeki kullanılışları açısından); Mine Mutlu, 
Gerunds in Modern Turkish (Türkiye Türkçesinde Gerundiumlar); Ayşe 
Yılmaz, A Comparative Study on Basic Phonological Characteristics of Various 
Anatolian Subdialects in the Light of General Phonological Theory) Genel Fo
noloji Teorisi ışığında belli fonolojik özelliklerin Anadolu ağızlarındaki 
durumu üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma). 

Bu bölümdeki tahlillerini klâsik gramer anlayışına ve yeni akım
lara göre hazırlanmış eserler olarak ikiye ayırarak değerlendiren yazar, 
klâsik ekol örneği olarak Deny, Kononov, Sevortyan, Banguoğlu Er
gin ve Gencan'ın eserleri üzerinde durmuştur. İndiana Üniversitesi'nin 
Ural-Altay serisindeki eserler arasında yer alan ve "üretimsel-dönüşümlü" 
fonoloji metoduna göre hazırlanmış olan Less ve Swiff'in eserleri ile, 
Meskill ' in aynı yöntem analizine göre yazılmış cümle bilgisi (sentaks) 
konusundaki kitabı ve son yıllarda dil bilgisi araştırmalarında büyük bir 
olay yaratan J o h a n n e s ' i n Türkçenin fiil sistemi üzerindeki monografisi, 
bu eserler üzerinde yürütülmüş lehte ve aleyhteki eleştirilerden pasajlar 
da aktarılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, modern metotlarla 
yapılmış olan fonoloji araştırmalarının Türkçe'nin ayrıntılı bir sesbilgisini 
onaya koyamadığı, klâsik anlayışla yazılmış sesbilgisi kitaplarının da ek
siklerini tamamlayamadığı görüşüne varılmıştır. Sesbilgisi konusundaki 
yayınlar arasında Steuerwald'in monografisine de işaret edildikten sonra, 
fonoloji alanındaki küçük araştırmalara yer verilmiştir. 

Bu bölümde daha sonra morfoloji, sentaks ve sözlük alanları ile ilgili 

görüşler (s. 96-100, 100-104) yer almıştır. Morfoloji ve sentaks konularında 

Türkiye'deki araştırıcıların karşılaştırmalı çalışmalara pek itibar etmedik

lerini, bu türlü çalışmalara daha çok yabancıların, özellikle Sovyet tür-

kologlarının ilgi gösterdiğini belirten yazar, burada mevcut yayınları göz

den geçirmiştir. Üzerinde durulan başlıca ürünler Kramsky, Eyvazov, 
Efemova, Kononov, Başkan, Bazin, Çaryjarov, Dizdaroğlu, Dva-
naşia, Ediskun, Korkmaz, Kuzneçov, Baskakov, Yüce, Tietze 
v.b.'dir. 
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Sözlük alanındaki araştırmalar ve sözlükler dolayısıyla Deny, Cafer-
oğlu,-Tanerinç, Agakay, Cin, Demiray, Sinanoğlu, Aksoy, Brand, 
Baskakov, Redhouse, Steuerwald, Heuser-Şevket, Jansky, Develi-
oğlu, Theodorides Atsız-Kissling'in çalışmaları yer almıştır. Bundan 
sonra kısaca semantik ve stilistik alanına değinilmiş; Aksan, Aganin, 
Aşnin, Jusipova, Rojansky, Veşçiova, Çağatay, Tietze, Caferoğlu, 
Hac ıemmioğ lu , Kaplan, Kjamileva, Levend ve Fraenkel'in çalış
malarına yer vermiştir. Bu bölümün sonunda pek kısa bir biçimde Dil 
İnkılâbı'na ve onunla ilgili sorunlara da dokunan yazar, başlıca Levend, 
Korkmaz, Karamanoğlu, T imurtaş, Yücel, Türk Dil Kurumu, 
Heyd Steuerwald v b 'lerinin yayınları üzerinde durmuştur. 

Eserin 3. Bölümü (s. 108-125), ağız araştırmaları (dialektologie)'na 
ayrılmıştır. Bu bölümde önce ağız araştırmalarının genel durumu, göste
rilen gayretler ve daha çözüme ulaşmamış sorunlar üzerinde durulmuştur. 
Yazarın bu konudaki görüşleri birkaç cümle ile şu noktalarda özetlenebilir: 

Ağız araştırmalarındaki tempo ağırlığı ve aleyhte işleyen zaman fak
törü bu alan müntesiplerinde haklı bir endişe yaratmaktadır. Hele ağız 
araştırmalarının genel durumu ile, ağız bölgelerine giren modern ileti
şim araçlarının çokluğu düşünülürse, bu endişe daha da anlamlı olur. 
Balkan yarımadasındaki ağızlar için bu duruma eklenecek daha başka 
etkenler de vardır. Bölgenin etnik haritasında zamanla kendini gösteren 
büyük değişiklikler, Türklerle meskun yerlerde nüfusun gittikçe azalması 
ve bazı dil adacıklarının eriyip kaybolması vakıası dilciler için birer 
alarm işaretidir. Ne var ki, Türkoloji alanındaki genel ilgisizlik dolayı
sıyla dilciler arasında uluslararası bir işbirliği gerçekleştirilememiştir. 

Bütün bu durumlara rağmen, elimizdeki malzeme o kadar yetersiz de 
sayılmaz Her ne kadar öteki birçok dillerde olduğu gibi, daha ağızları geniş
liğine ve derinliğine kavrama imkânından uzak bulunuyor isek de, eldeki 
malzeme Türk ağız araştırmalarının bugünkü durumuna genel bir bakışı 
sağlayabilecek niteliktedir. Yalnız şu noktayı belirtelim ki, Türkçe'nin ağız 
malzemesinin çoğu daha ham malzeme durumundadır. Sentez bakımından 
zayıftır. 

Bu bölümde ağızlar alanındaki araştırmaların türlerini, sınıflama du
rumunu, araştırma yöntemini, dil coğrafyası ve dil atlası gibi genel so
runları da açıklığa kavuşturan yazar, daha sonra Anadolu ve Balkan ağız
ları üzerindeki çalışmaların her birini özel birer değerlendirmeden geçir
miştir. Anadolu Ağızları üzerindeki değerlendirmelerin ölçüsü, Balkan 
Türk Ağızları'na oranla oldukça dar tutulmuştur. Anadolu ağızları ile 
ilgili çalışmalar Caferoğlu, Aksoy, Korkmaz, Olcay, Eren, Buluç ve 
Yüce 'nin yayınları üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu bölüme, yayınlanmaları 
eldeki eserin hazırlanışından sonraya rastladığı için burada yer verilememiş 
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olan birkaç yayını daha eklemek gerekiyor. Bunlar: Bilge Seyidoğlu'nun, 
Erzurum Halk Masalları üzerinde Araştırmalar (1975); T D K ' n c a yayınlanan 

Arpaçay Köylerinden Derlemeler (1976); Turgut Günay'ın, Rize İli Ağızları 

(1978) ve Efrasyab Gemalmaz' ın 3 ciltlik Erzurum İli Ağızları (1978) 

adlı değerli ciltlerdir. Küçük çaptaki araştırmalar olarak H a m z a Zül-
fikar'ın Van Gölü çevresi ağızlarının özellikleri (TDAY. 1978) ile K e m a l 
Yavuz'un, Ermenek kazasının Başdere köyleri ağzı (EFAD Erzurum 1979) 

gösterilebilir. Korkmaz ' ın, Anadolu Ağızları üzerindeki araştırmaların bugün

kü durumu ve karşılaştığı sorunlar (TDAY. 1975-1976) başlıklı incelemesi, 

özet halinde toplayıcı bir değerlendirme yazısıdır. 

Bulgaristan., Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Makedonya Türk 

ağızlarını içine alan Balkan Türkçesi ağızları (Rumeli ağızları), taşıdıkları 

özellikler dolayısıyla Doğu ve Batı-Balkan ağızları olarak iki grupta ele 

alınmıştır. Bu gruplardan her biri üzerinde yapılan araştırma ve yayın

lar çeşitli yönleri ile dikkatli birer değerlendirmeden geçirilmiştir. 

Kowalski, Nemeth, Kakuk, Mollova, Eckmann, Hazai, Guzev, 
Mansuroğlu, Boev, Sii leymanova, Zajaczkowski bu alanı temsil 

eden başlıca araştırıcılardır. Bu bölüm ağızların tarihî gelişmesini ortaya 

koyabilecek nitelikteki kaynak araştırmalarına dair görüşlerle sona 

ermiştir. 

4. ve son bölüm, araştırmanın üç ana bölümü ile ilgili geniş bibli

yografyayı içine almaktadır. (s. 126-190). Araştırmanın yalnız bu bölümü 

bile, bu alandaki dağınık çalışmaları sistematik olarak biraraya toplamış ol

ma bakımından takdirle karşılanacak bir emek ürünüdür. Bu değerli 

bibliyografyaya her nasılsa gözden kaçmış veya eserin baskısı ile aynı za

mana ya da daha sonraya rastladığı için burada yer alamamış birkaç yayını 

daha eklemekte yarar vardır. Bunların başlıcaları: Yaşar Önen'in, 
Deutsches im Türkischen Studien zu Fragen der Sprachberührung ( A n k a r a 

1955); Anadolu yazı dilinin başlangıç dönemindeki karışık dil sorunu ile 

ilgili olarak Şînasi Tekin ' in, 1934 tarihli bir Eski Anadolu Türkçesi metni 

ve Türk dili tarihinde 'olga-bolga' sorunu (TDAY. 1973-74); Orhan Saik 
Gökyay'ın, Dedem Korkudun Kitabı (İstanbul 1973); Merter Tulum'un , 
Sinan Paşa, Tazarru'name (İstanbul 1971), ve Tursun Bey, Târih-i Ebü'l-feth 

(İstanbul 1977); Ahmet Topaloğlu'nun, Muhammed b. Hamza, Kur'an 

Tercümesi (İstanbul 1976) yayınları ve ortaklaşa bir çalışma ürünü olarak 

T T K . tarafından yayınlanmış olan Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak 

Türkçe (Ankara 1978)'dir Bunlara Korkmaz' ın, Bibliyografya bölümünün 

1962 ve 1963a sırasındaki kitaplarının 1968, 1977'deki ikinci baskıları ile, 

biraz önce Anadolu ağızları dolayısıyla belirttiğimiz Günay, G e m a l m a z 
v.b.'larının yayınlarını da eklemek gerekir. 
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Şimdiye kadar türkoloji literatüründe ele aldıkları konular veya 
kaynak araştırmaları dolayısıyla yer yer, Türkçe'nin bu alanındaki sorun
lara da işaret eden görüşler yer almıştır. Ancak, Oğuzca'yı ve Oğuzca ala
nındaki yayınları bir bütün olarak ele alıp çeşitli sorunları ile birlikte 
değerlendiren sistemli bir eser ortaya konmuş değildi. İşte eldeki eser böyle 
bir ihtiyaca karşılık verdiği için yazarını kutlar, başarılı yeni yayınlarını 
bekleriz. 

Zeynep K O R K M A Z 
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1-2,3 -4. 
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1-2,3-4. 
1-2,3-4. 
1-2,3-4. 
1-2,3-4. 
1-2,3 -4. 
1 - 2.3 - 4. 
1-2,3 -4. 
1-2,3-4. 
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