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Ö N S Ö Z 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun görev 
ve faaliyet alanı içerisinde, demokrasi ve milli egemenlik kavramlarının 
tanıtılması olduğu kadar, kültürel ve sanatsal faaliyetler de yer almak
tadır. 

Kültür ve sanatla ilgili çalışmalar arasında, 26-28 Ekim 1994'te ya
pılan "İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlana Sempozyumu"nu, 26-28 
Ekim 1995'te "Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni"ni ve 16 Ağustos 1996 
tarihindeki "Hoşgörü ve Hacı Bektaş-ı Veli PanelV'ni, başarıyla gerçek
leştirilen etkinlikler arasında göstermek gerekir. 

Bu çerçevede, 13-14 Mayıs 1997 tarihinde; Türkçenin Anadolu'da 
resmi dil ilan edilişinin 720. Yıldönümü dolayısıyla Karaman'da 
"Tarih Boyunca Türk Dili Bilgi Şöleni", uluslararası nitelikte gör
kemli bir program ile gerçekleştirilmiştir. 

Türk dünyasından milletvekili, bilim adamı ve sanatçıların da katıl
dığı bu bilgi şöleninde, Türkçe'nin gelişimi, özellikleri, zenginliği ve so
runları dile getirilerek, toplantı, bilimsel olduğu kadar, sanatsal bir nite
lik de kazanmıştır. 

Barışçı Türklerin dili olan 'Barış Dili Türkçe", Bilge Kağandan (8. 
yüzyıl) Dede Korkut'a, Ahmet Yesevi'den Yusuf Has Hacib'e, Kaşgarlı 
Mahmut'tan Hacı Bektaş-ı Veli'ye, Fuzuli'den Baki'ye, Nedim'den Yahya 
Kemal'e kadar sayısız sanatçımızın elinde ve dilinde çok zengin bir kül
tür unsuru olmuş ve olmaya da devam edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Türk kül
türünün zenginliklerini, kaynaklarını ve unsurlarını işlemeye ve bunla
rın korunmasına ve geniş halk kitlelerince tanınmasına yardımcı olmayı 
hedef olarak görmüş ve bu yolda değişik kurum ve kuruluşlarla işbirli
ğine girişmeyi ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda yeni yeni çalışma
ları gerçekleştirmeyi düşünüyor ve hedefliyoruz. 

KÜLTÜR, SANAT ve YAYIN KURULU 
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İbrahim BİRLER 

İbrahim BİRLER - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka-
nıvekilim, Sayın Bakanlarım, Değerli Valim, Aziz Milletimizin 
Mümtaz Temsilcileri Değerli Milletvekillerini, Karamanoğlu Meh
met Bey'in, Karamanlı Yunus'un davetine icap eden aziz konukla
rımız; hepinize hoş geldiniz diyoruz, bu toplantımıza onur verdiği
nizi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum 

Günün erken saatlerinden bu yana, gerçekten, Karaman'da, 
lezzet ikliminin, gönül ikliminin havasını teneffüs ediyoruz. Bu ha
vanın, sadece Karaman'a değil, Karaman'dan tüm Anadolu'ya, 
tüm Türk dünyasına, Türkçenin konuşulduğu tüm diyarlara ula
şacak en güzel koku olduğuna inanıyorum. 

Yüce Heyetinizi, Ulu Önder Atatürk'ümüzün, Yunuslarm, Ka
ramanoğlu Mehmet Beylerin, bu milletin tarihine, kültürüne, ilmi
ne hizmet vermiş ve aramızdan ayrılmış olan şahsiyetlerin mane
vî huzurunda saygı duruşuna ve İstiklâl Marşımızın icrasına davet 
ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı ve İstiklâl Marşı okundu) 

Sayın Başkanım, değerli konuklarımız 720 yıl önce Anadolu'da 
Türkçenin resmî devlet dili olarak ilân edilişinin yıldönümü müna
sebetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Ku
rulu, Karaman Valiliği, Karaman Belediye Başkanlığı ve Türk Dil 
Kurumu iş birliği yapmak suretiyle, dilimizin zenginliğini, dilimi
zin kültür dili oluşunu ve tarihsel boyutunu bilimsel bir toplantı 
ile ele almak üzere "Tarih Boyunca Türk Dili Bilgi Şöleni"ni tertip 
etmiştir. 

Bu bilimsel toplantımızın her manada ev sahipliğini yapan ve Dil 
Bayramı geleneğini sürdüren dil başkentimiz Karaman'ın Belediye 
Başkanı Sayın Yaşar Evcen'i mikrofona davet ediyorum; buyurun 
Sayın Başkanım. 

13 



Barış Dili Türkçe 

Yaşar EVCEN 
Karaman Belediye Başkanı 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, sayın ba
kanlarım, saygıdeğer milletvekillerimiz, çok değerli konuklar, sev
gili Karamanlılar; öncelikle, sabahtan bu yana devam eden etkin
liklerimize katkılarından dolayı saygıdeğer konukları tebrik ediyor, 
teşekkür ediyorum. 

Biliyorsunuz ki, Karaman, Türk dilinin başkenti, aynı zamanda 
Yunus Emre'nin de memleketidir. Böyle bir memlekete böyle tören
ler yakışır. 

Bir ulusu ulus yapan en önemli değerlerden bir tanesi dildir. 
Ayrıca, dil, ulusal bağımsızlığımızın, birlikte yaşamın temel taşıdır. 
Dil ne kadar zengin olursa, toplumsal ve kültürel mirasımız da o 
kadar zengin olacaktır. Emperyalist ülkeler, her konuda olduğu gi
bi, sömürge altında tutmak istedikleri ülkeleri dil konusunda da 
etkisi altına almışlar, kendi dillerinin sömürge ülkelerde yaygın 
olarak kullanılması için ellerinden geleni yapmışlardır. Güzel dili
miz Türkçe de, bundan nasibini almış, belki de, tarih boyunca en 
çok istilaya uğrayan, sahipsiz bırakılan bir dil hâline gelmiştir. 
Özellikle, ülkemizde uygulanan yanlış politikalar ve sahipsizlik, 
çok konuda yaşanan bozulma sonrasında Türk dilinin de kirlen
mesine neden olmuştur. Büyük kentlerimiz ve tatil beldelerimizin 
cadde ve sokakları ne anlama geldiğini bilmediğimiz yabancı isim 
ve levhalar işgal etmiştir. Sözlü ve yazılı basında kullanılan söz
cüklerin, televizyonlarda yapılan programların çoğu, bize dilimizi 
unutturacak düzeye ulaşmıştır. Dil birliği ve dilin önemini kavra
yan Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277'de "simden geru 
hiç gimesne kapıda, divanda, mecliste, seyranda Türk dilinden öz
ge söy söylemesinler" diye o ünlü buyruğunu yayımlayarak, Türk-
çeyi, devletin resmî dili hâline getirmiştir. 

Arapça ve Farsçanın Türk dili üzerindeki egemenliğine son ver
miş, o günden bu yana Türk diline başkentlik yapan Karaman, ta
rihî mirasına sahip çıkmış, Türk dilinin kendine özgü yapısıyla, 
saf ve temiz kalması için elinden geleni yapmıştır. 

14 



Yaşar EVCEN 

Karaman Belediyesi olarak tüm çalışmalarımız güzel dilimiz 
Türkçeye sahip çıkılması ve dil kirlenmesinin önlenmesidir. 

Tarih boyunca halk diliyle konuşan, halkıyla özdeşleşmiş Yunus 
Emreler, Karacaoğlanlar, Pir Sultanlar, Dadaloğlu, Köroğlu ve diğer 
halk ozanları, hâlâ, yapıtlarıyla yaşamaktadır; çünkü, çok eski dö
nemlerde yaşamalarına rağmen, halk diliyle konuşmuşlar, halk di
liyle yazmışlardır. Halk da onları benimsemiş ve günümüze kadar 
yaşatmıştır. Halkın diliyle konuşmayan, belirli bir zümreye hitap 
eden saray şairleri ise, o saltanatla birlikte yok olup gitmişlerdir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de be
lirttiği gibi, Türk dili, yabancı dillerin boyunduruğundan muhak
kak suretle kurtarılmalıdır; devletin resmî bir dil politikası olmalı; 
görsel ve yazılı basın bu konuda denetlenerek Türk dilinin geliş
mesi için özen gösterilmelidir; Türk Dil Kurumu özerk bir yapıya 
sahip olarak eski yapısına kavuşturulmalıdır; dil konusunda araş
tırma yapan tüm kurumlar desteklenmeli ve konunun uzmanı 
olan kişiler, Türk dilinin yabancı sözcüklerden arınması ve Türk
çe karşılıklarının bulunması konusunda çalışmalar yapmalı, dev
let de bunları desteklemelidir; tarih boyunca Türk diline başkent
lik yapan Karaman'a bir dil enstitüsü kurulmalıdır; yeni kurula
cak olan fakültede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü en kısa sürede 
açılmalıdır. Biz, bu konuda yapılacak olan çalışmalara yerel yöne
tim olarak her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Karamanlılar olarak, 
dil konusunda ciddî birtakım önlemlerin alınması ve devletin res
mî bir dil politikası geliştirmesini acilen istiyoruz; eğer, acilen bir
takım önlemler alınmazsa, bu konuda çok daha kötü sonuçlar do
ğuracak hatalar yapılacaktır. Güzel dilimiz Türkçenin korunması 
ve geliştirilmesi konusunda herkes duyarlı olmalıdır. 

Hepinizin Türk Dil Bayramı'nı kutluyor; sizlerle, Türkçemizin 
sorunlarının aşıldığı, herkesin birbiriyle kolayca anlaşabildiği da
ha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunu
yorum efendim. 

İbrahim BİRLER - Şimdi de, bu organizasyonun başından be
ri çalışanlara, emek verenlere güç veren Karaman Valimiz Sayın 
Hakkı Teke'yi mikrofona davet ediyorum; buyurun Sayın Valim. 
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Barış Dili Türkçe 

Hakkı TEKE 
Karaman Valisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, Sayın Ba
kanlarımız, Sayın Milletvekillerimiz, değerli konuklarımız, saygıde
ğer Karamanlı hemşerilerim, değerli basın mensupları; sözlerime 
başlamadan önce bir borcu yerine getirmeye çalışacağım. 

Bildiğiniz gibi, bu yıl, Türk dilinin resmî dil olarak ilân edilişinin 
720'nci yıl dönümünü kutlayacağız ve bu ilimizde yapılan törenlerin 
de 37'ncisi oluyor. Bu törenlere çok büyük maddî ve manevî destek 
veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı'na, Başkan
vekili Sayın Hasan Korkmazcan Beyefendi'ye, Kültür Sanat ve Yayın 
Kurulu'nun değerli üyelerine huzurlarınızda bütün Karamanlılar 
adma maddî ve manevî desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ve şük
ranlarımı arz etmek istiyorum. 

Ayrıca, Devlet Bakanımız Sayın Işılay Saygın Hanımefendi de, 
Türk diliyle ilgili çalışmaktadırlar ve gerçekten, Türk dilindeki yoz
laşmaya, kirlenmeye karşı büyük çabalar göstermektedirler ve bu
gün de, aramızda bulunarak Türk diliyle ilgili çalışmalara destek 
vermişlerdir; kendilerine de şükranlarımı arz ediyor, teşekkür et
mek istiyorum. 

Güzel Türkçemizin devlet dili oluşunun 720'nci yıl dönümünde 
Yunus Emre'yi Anma Törenlerinin 37'ncisini bu yıl Karaman'da 
uluslar arası nitelikte kutlanmasının ayrı bir önemi vardır. Tarih 
Boyunca "Türk Dili Bilgi Şölenine" Türk dünyasından ve diğer ül
kelerden birçok konuk devlet adamı, bilim adamının katılması, 
konunun önemini daha açık göstermektedir. 

Ayrıca, Türk dünyasının temsilcilerinin de "Türk Dili Bilgi Şö
leninde buluşmaları çok önemli ortak özelliklerini ön plâna çıkar
maktadır. Türk Milletinin varlığının ve geleceğinin en büyük gü
vencesi olan güzel Türkçemizin başlangıç sürecini oluşturan Ka-
ramanoğlu Mehmet Bey'in 720 yıl önce Karamanımızda yaktığı ışı
ğın, yüzyıllar boyu Türk dünyasını aydınlatmaya devam edeceğine 
yürekten inanıyorum. 
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Hakkı TEKE 

Bu büyük ve kutlu olayın, Yunus Emre gibi can dostu, hak 
dostu biriyle taçlandırılması ayrı bir millî hassasiyetin işareti ol
maktadır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmî dil olarak 
ilân etmesi, Türk dil tarihinin bir dönüm noktası olmuştur. 

Yunus Emre, inanmış bir gönül adamı olarak bütün insanlığı, 
engin hoşgörüsüyle sevgi potasında eriterek kucaklamış, millî dil 
ve millî şekillerde Türkçeyi emsalsiz bir zarafet abidesi hâline ge
tirmiştir. 

Karamanlılar, Karamanoğlu Mehmet Bey'den başlayarak, ba
ğımsızlığımızın temel göstergelerinden biri olan güzel Türkçemizin 
yabancı dillerin etkisinden arındırılarak, dildeki ve kültürdeki yoz
laşmanın önlenmesi konusunda yıllardır başarıyla yürüttüğü gay
retleri artırarak sürdüreceklerdir. 

Tüm dünya insanlığının kabul ettiği, takdir ettiği, yüzyıllardır 
unutulmayan ve unutulmayacak olan Yunus Emre gibi birisi, kül
türümüzün temel taşlarından birisi, bu topraklarda yaşamıştır. 
Yunus Emre, düşünce ve sevgi deryasıdır, halkın sevgilisidir, gö
nüller sultanıdır. 

Türk birlik ve bütünlüğünün çimentosu olan güzel Türkçemiz 
dünyanın en saygın dilleri arasında yer almaktadır. Türkçeyi geliş
tirmek ve yaygınlaştırmak her Türk vatandaşının, her Türk'ün 
başta gelen görevi olmalıdır. Artık, biz Türk dünyasında dil şuuru
nun geliştiğini, Türkçenin, Türkçe sevgisinin gelişmeye başladığı
nı görüyoruz. Biz istiyoruz ki, bu sevgi, esas tomurcuklarını Kara-
man'da açsm ve biz, bir dil merkezi olalım. Karamanımızda dil 
enstitüleri ve edebiyat fakülteleri kurulsun. Güzel Karamanımızın, 
Türk diliyle ilgili çalışmaların da merkezi olmasını isteriz. Umarım 
ki, bu bilgi şölenleri, ortaya atılan sağlıklı görüşlerin filizlenmesin
de, boy atmasında, çiçek açıp meyve vermesinde önemli rol oynar. 
Bu toplantıya katılımların her yıl daha da artarak uluslar arası se
viyede olması, yine Karaman'da ve Türk dili ile ilgili çalışmalara alt 
yapı oluşturması en büyük arzumuzdur. 

Türkçenin tarihi yazılırken Karaman'da düzenlediğimiz toplan
tının da adı bir başlık olarak yer alacaktır ve yine, inanıyorum ki, 
bu toplantı, ortak alfabe için de bir mihenk taşı olacaktır. 
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Kültürümüzün simgesi olan dilimizi bütün sadeliği ile koru
mak ve nesiller arasında kopukluk yaratmayacak bir çizgi üzerin
de gelişmesini sağlamak millî bir görev olsa gerek. Karamanoğlu 
Mehmet Bey'in de fermanından esinlenerek "resmî dil Türk dili ve 
uluslar arası dil Türkçe olmalıdır" deriz ve Birleşmiş Milletler tara
fından da "uluslararası resmî dil" sıfatını kazanmasmı isteriz. 

Dil, bireysel en büyük araçtır. Dil, mucizedir; anlaşmak için, 
anlamak için, uluslaşmak için, kültür birliğimiz için de, dil, en et
kin destek ve araçtır. Türk dili, dünyada mevcut diller arasında en 
köklü olanı ve yaşayanıdır. Türk dili, bin seneden beri yazı ve ede
biyat dilidir. Türkçe, milyonlarca kişi tarafından konuşulmaktadır. 
Türk dili, yapı bakımından da, ifade zenginliği açısından da mü
kemmeldir. Türk milleti, ana dilini kutsal bir varlık gibi el üstün
de tutmaktadır. Nitekim, yabancı bayraklar altında yaşayan Türk
ler, kendi öz dilini asla unutmamışlardır. 

Barış ve güven içerisinde bir gelecek için, kültürel birliğimizin 
gelişmesine ortam hazırlayan bu törenlerden dolayı ve katılımları
nızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımla Yu
nusça diyorum ki: 

"Gelin tanış olalım, 
İşi kolay kılalım, 
Sevelim, sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz." 

Saygılarımla. 

İbrahim BİRLER - Sayın Valimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bu bilimsel toplantının Karaman'da gerçekleştirilmesinde Ku
rulumuzun faaliyetlerini yürüten Konya Milletvekilimiz, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Kurul Genel Koor
dinatörü Sayın Ali Günaydm'ı mikrofona davet ediyorum; buyu
run efendim. 



Ali GÜNAYDIN 

Ali GÜNAYDIN 
Konya Milletvekili 
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Genel Koordinatörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok saygıdeğer Başkanı Veki
li, Çok Değerli Bakanlarım, Saygıdeğer Valim, Değerli Milletvekili 
Arkadaşlarım, Çok Değerli Belediye Başkanlarım, çok muhterem 
hanımefendiler, beyefendiler, Garnizon Komutanımız, askerî, mül
kî ve siyasî erkânın değerli temsilcileri, basınımızın değerli men
supları; sözlerimin başında hepinizi saygı ve hürmetle selâmlıyo
rum. 

Ben, ilk kez 1968 yılında, Karaman'da Dil Bayramı ve Yunus 
Emre'yi Anma Törenleri'ni izlemiştim. Yirmidokuz yıl önce, henüz 
üniversite öğrencisi bir genç olarak o güzel kutlamalar beni bir 
hayli heyecanlandırmıştır. Türk dilini ve Türk şiirini en iyi şekilde 
kullanan ünlü halk ozanımız Yunus Emre ile güzel Türkçemizi bir 
fermanla resmî dil haline getiren Karamanoğlu Mehmet Bey gibi 
dilimizin, şiirimizin öncülerinin ve kurucularının 700 yıl sonra to
runları tarafından anılması, insanı heyecanlandıramayacak bir 
olay da elbette değildir. 

Bu heyecanım, beni, zaman içerisinde, daha sonraki yıllarda 
birkaç kez daha o kutlamalara katılmaya zorlamıştır; ama, her de
fasında, bir öncekinden çok daha fazla heyecan ve duygularla yük
lendiğimi hissetim. Bu günü ise, çok daha farklı kutluyor olmanın 
heyecanını, aynı zamanda da mutluluğunu yaşamaktayım. Zira, 
uluslar arası özelliğe sahip iki Türk büyüğünün, uluslar arası ilmî 
programlarla kutlanması, onların görkemli törenlerle anılması, 
uluslar arası kültürü yaşatmak isteyenlerin ve özellikle, Türklerin, 
Türk dünyasının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli gö
revlerinden biriydi. Geçmişimizi geleceğimize bağlayan köprüleri 
böylece oluşturabileceğimizi, dilimizi ve kültürümüzü ebediyete 
kadar yaşatabileceğimize olan inancım ve heyecanımın yanı sıra, 
bu güne kadar yaşadıklarım ve bugün içinde bulunduğum anlam
lı atmosfer, bana engin bir mutluluk vermiştir. İşte bu heyecanla, 
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değerli Karaman Valisi Hakkı Teke'nin talebini Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'ne ulaştırdığımda, yirmidokuz yıllık birikimim ve heye
canım da doruğa ulaşmıştı. Konu, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si'nin yetkili kurullarına intikal ettiğinde, başta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanımız ve Kurulumuzun Başkanı Sayın Kork-
mazcan ve konuya muttali olan tüm siyasî partilere mensup çok 
değerli arkadaşlarımın katılımlarında, aynı heyecanları yaşıyor ol
duklarını ve aynı heyecanı fazlasıyla paylaşıyor olduklarını biliyor
dum. Nitekim, Kurulumuzda görüşüldüğü zaman, diğer konular
da olduğu gibi bu güzel bayramı hep birlikte ve bu hüviyetle kut
lama konusunda, Kurulumuz, ittifakla karar almıştır. 

Esasen, millî egemenlik, demokrasi, Kurtuluş Savaşı, Türk 
kültürü ve Türkçe denildiğinde, her zaman, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlarının, Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanları
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasî 
partilerin temsilcilerinden oluşan değerli milletvekili arkadaşları
mın, büyük heyecan duyduklarını, bu konularla ilgili olarak hep 
iyiyi, çok daha iyiyi yapma gayreti içerisine girdiklerini ve bu ko
nularda da, ilgili tüm kararlarda ittifak ettiklerini önceden biliyor
dum. 

Bu anlamlı uğraşımızda büyük destek ve himayelerini gördü
ğümüz çok değerli Büyük Millet Meclisi Başkanımıza, Kültür Sa
nat Yayın Kurulumuzun çok değerli Başkanına, Kurulumuzun 
Üyesi çok değerli Milletvekili arkadaşlarıma ve bu organizasyonun 
gerçekleştirilmesinde fedakârca çalışan Kurulumuzun görevlileri
ne, Kurulumuz Sekreteri ve Şefi değerli arkadaşım İbrahim Bir-
ler'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeği geçen tüm persone
limize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, bu yoğun uğraşının içerisinde, bu güzel programın ha
zırlanmasında baştan beri bize zevk veren, şevk veren ve destek 
veren çok değerli Karaman Valisi Hakkı Teke Beyefendi'ye, Kara
man Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Evcen Beyefendi'ye, Kara-
man'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgüt
lerine ve tüm Karamanlılara sonsuz saygılarımı, teşekkürlerimi ve 
şükranlarımı sunuyorum. 
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Ayrıca, bu güzel programa şevk, heyecan ve destek veren çok 
değerli bakanlarımıza ve biraz sonra konuyu enine boyuna ilmî bo
yutta aydınlatacak çok değerli bilim adamlarımıza, bilimsel koordi
nasyonumuzu şevkle yürüten ve danışmanlığını yapan değerli ho
camız Prof. Dr. İsmail Parlatır'a, yurt dışından, Türklük 
dünyasından katılan çok değerli milletvekillerimize, bilim adamla
rımıza, halk ozanlarımıza, bütün misafirlerimize, heyecanımızı ül
kemizin ve dünyanın bütün köşelerine ulaştıracak olan çok değer
li basm mensuplarımıza huzurlarınızda sonsuz teşekkür ediyorum. 

Değerli konuklar, ben, konunun uzmanı bilim adamlarımızın 
sahasına fazla girmemek ve de çok zamanınızı almamak için, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu'nun gö
revleri hakkında size kısa ve özet bilgi arz etmek istiyorum. 

Kurulumuz, dünya parlamentoları içerisinde belki de hiç örne
ği bulunmayan bir organdır. Bu Kurul, siyasetin üzerinde; ama, 
tüm siyasetçilerin ve siyasî partilerin katılımları ile oluşmuş, onüç 
yıldır faaliyet gösteren bir yüce kuruldur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin en üst kurullarından birisi olan Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu, İçtüzüğümüzde yaptığımız son değişiklikle kurumsallaş
mış ve kalıcılığı sağlanmıştır. 

Kurulumuzun asıl amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, 
Demokrasimizi tanıtmak ve millî egemenlik ilkesinin geniş halk 
kitlelerine yaygınlaştırılarak benimse turnesini sağlamaktır. Bugü
ne kadar, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda pek çok 
aktiviteler gerçekleştirmiştir. Toplumumuzda var olan demokrasi
ye inanç ve bağlılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini, ge
rek yurt içinde ve gerekse yurt dışında gerçekleştiren temas ve fa
aliyetlerle, hem iç kamuoyumuza, hem de dış kamuoyuna mesaj
lar halinde verilmesini sağlamaktır. Bu amaçlarla da, 23 Nisanla
rı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hüviyetinin yanı sıra, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümleri olarak kapsamlı 
ve törensel faaliyetlerle kutlamaktayız. Ulusal egemenliğe dayalı ve 
temsilî esasları öngören demokratik yapımız ve işleyişiyle ilgili ya
pılan bilimsel toplantılar, bilahare kitap haline getirilmekte ve tüm 
kütüphanelerimize ve üniversitelerimize ulaştırılmaktadır. Bu 
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amaçla da hazırlanmış ve yayımlanmış 79 adet kitabımız mevcut
tur. Birkaç tane kitabımız da baskı aşamasındadır. 

İşte bugün ve de yarın, burada, Türkçenin başkenti güzel Ka
ramanımızda yapmakta olduğumuz bu ilmî toplantı da, "Tarih Bo
yunca Türk Dili Bilgi Şöleni" adlı kitapta yayımlanacak ve hem ül
kemizin her köşesine hem Türkçe konuşan uluslara ve de Türk 
Dili Kürsüsü bulunan bütün dünya üniversitelerine ulaştırılacak
tır. 

Bu nitelikteki toplantılarımız, gerek Ankara gerekse yurdun di
ğer yerlerinde üniversite rektörlerimiz, valilerimiz, belediye baş
kanlarımızla iş birliği yapılarak düzenlenmektedir. 

Tüm siyasî partilerin temsilcilerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına iştirak ettikleri bu toplantılarda, halk ve parlamenter 
kaynaşmasının da en yüksek örnekleri yaşanmaktadır. 

Kurulumuz, Türk dili ile ilgili çalışmaları, sadece törenlerle sı
nırlı kalmayıp, ayrıca, güzel Türkçemizin korunmasına, düzgün 
ve etkin bir şekilde kullanımına yönelik olarak da bugünkü şart
larda alınması gereken önlemler üzerinde de çalışılmaktadır. 

Nitekim, Türk dilinin düzgün, etkin ve doğru kullanımına iliş
kin özendirici bir yasa teklifi hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarımız, 
Kurul üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 
tüm siyasî partilerimizin, temsilcileri, Türk Dil Kurumu Başkanı 
ve üyeleri ve çeşitli üniversitelerimizden katılan bilim adamların
dan oluşan bir çalışma grubumuz tarafından irdelenmiş ve bu ko
nudaki çalışmalar son aşamasına getirilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 75'inci açılış yıl dönü
mü münasebetiyle 8 kasetten oluşan "Tarih İçerisinde Türk Musi
kisi Albümü" hazırlanmış ve bu albümle, dünya ülkeleri ulusal 
klâsik müzikleri koleksiyonuna iştirak edilmiştir. 

Yine, geçtiğimiz yıl içerisinde, "çok partili siyasî hayata geçi
şimizin 50'nci yıl dönümü", "Türk Medenî Kanunumuzun ka
bulünün 70'inci yıl dönümü", "ilk Anayasamızın kabulünün 
120'nci yıl dönümleri münasebetiyle", Ankara'da, İstanbul'da 
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üniversitelerimizle birlikte bilimsel toplantılar yapılmış ve bunlar 
da, kitap haline getirilmektedir. 

Tüm vilâyetlerimizde de, valilerimiz ve belediye başkanlarımız
la iş birliği yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her ilde bir 
"Millet Evi" açması yolundaki çalışmalarımız devam etmektedir. 

Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve 
Yayın Kurulu, "millî egemenlik" kavramını sevdirip yaygınlaştırıl
masında, Türk kültürünün yaşatılmasında geçmiş ile geleceğin 
köprüsünün oluşturulmasında canla başla çalışmaktadır ve çalış
maya da devam edecektir. 

Yukarıda anlatmaya çalıştıklarım, yaptıklarımızdan sadece bir
kaç tane örnektir. 

Ben, bu vesileyle Türk Dil Bayramı'na ve Yunus Emre'yi Anma 
Törenlerine katılan bütün konuklarımızın, bütün Karamanlıların 
ve bütün Türk dünyasının bayramını yürekten kutluyorum. Bay
ramın, ülkemize, ulusumuza ve kültürümüze engin katkılarda 
bulunması dileğiyle, hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 

İbrahim BİRLER - Sayın Başkanım, değerli konuklarımız, bu 
Dil Bayramımıza, Bilgi Şölenimize, 19 ülkeden parlamenterler, bi
lim adamları, sanatçılar ve yazarlar ve gazeteciler iştirak etmiştir. 

Türk dünyasının uluslar arası kuruluşu olan TÜRKSOY'un Ge
nel Direktörü ve Azerbaycan Kültür Bakanımız Sayın Polad Bül-
büloğlu'nu konuklar adına konuşma yapmak üzere mikrofona da
vet ediyorum; buyurun Sayın Bakanım. 
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Polad BÜLBÜLOĞLU 
Azerbaycan Kültür Bakanı 
TÜRKSOY Genel Müdürü 

Hörmetli ev sahihleri, aziz gonaklar; doğrudan bütün gonakla-
rın payına danışmak çok mesuetli bir gonuşmaktır. Bir nece za
man önce meydanda ben öz duygularımı ifade ettim. Duygularda 
doğrudan çok helecanlıdır. Onun üçünki, Türkiye'de biz yabancı 
değiliz. Bu yakınlarda, bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Haydar 
Aliyev Türkiye'de resmî seferde olarken, çok düzgün söylemiş ve 
onun sözleri artık plâketlerde yazılıp "biz bir milletiz, iki dövlet." ve 
doğrudan da öyledir ve bizi, esas birleştiren bizim dilimizdir. 

Bayramlar çok iyi; ama, bayramlardan başka da gündelik ha-
yet var. Bak, bu hayette hocalar demişken "fikirde birlik, işte bir
lik, mütlake olmalıdır." Geçen senede, biz Fransa'da dil fuarında 
olduk ve TÜRKSOY olarak Türk dili 9 ülkenin kitaplarmı Fransa 
raflarına aparmışık ve size onu söylemeliyim ki, Fransız Halkı çok 
böyük ilgi göstermiştir. Akşamlar biz fuarı bağlabilmirdik; o gadar 
bizim raflarımızın önünde adamlar var idi ve bu insanlar şaşırırdı, 
yani, Özbek dili de Türk dilidi, Azerbaycan dili de Türk dilidi, ya
ni, Başkırdlar da Türk dilliler, Tataristan'da Türk dili tanışır ve 
mence, dünyada en büyük prapıganda budur. Bundan önce ifade 
ettiğim kimi, Allah bize bu fürsatı verip bu fürsatı elimizden gelek 
gacır mıyak. 

Burda ilim adamları var, burda hocalarımız var. Tabiî, onlar, 
bu simpozyumda gonuşacaglar, tartışacaglar, sonuç bir bildiriş 
yapacaglar; ama, halk da, öz bildiğini yapar. Bir edebiyat dili var, 
tabiî ki, bir halk dili var. Meselen, Azerbaycan'da indi herkes "ön
ce" diyer; ama, bir nece sene ya "evvel" diyerler ya "bundan gabak" 
diyerler; şimdi "önce" diyerler. Herkes "uçak" diyer, gabaklar "tey-
yare" diyerler. Türkiye'de de yavaş yavaş "anahtar" evezine "açar" 
diyerler. "Sigara içiyorum" evezine "çekirem" diyerler; yani, halk 
özü de birbirine kaynaşılır, paylaşılır ve yavaş yavaş bu ortag dil 
emele gelebilir. 
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Men, dil hakkında bizim çok ünlü şairimiz Bahtiyar Vahapza-
de'nin sözlerini size gedirmek istirem. 

"Bu dil bizim ruhumuz, eskimiz, canımızdır. 
Bu dil birbirimize ant peymanimizdir. 
Bu dil tanışmış bize dünyada her bir şeyi 
Bu dil ecdadımız bize miras verdiği giymetli hazinedir. 
Onu gözümüz tek goruyup, biz de nesillere hediye etmeliyik." 

Bu sözlerimle, öz, küçük çıkışımı bitirmek istirem ve bu fırsat
tan istifade edip, bu bayramın teşkilatçılarına, Belediye Başka-
nı'na, Sayın Valimize, Türk Böyük Millet Meclisi'ne, onun Yayın 
Kurulu'na, onun başkanlarına, ki böle bir gözel bayram yapıplar, 
bütün gonaklar evezine çok sağ olun, yeni yeni uğurlar dileyrem 
dimek istirem. 

İbrahim BİRLER - Biz, Sayın Bülbüloğlu'ndan Dil Bayramına 
yurtdışından katılan konuklar adına konuşma istedik; ama, aslın
da, kendisi konuk değildir, taze geldikleri için konuk dedik, bizi 
bağışlasın; elbette kendisi de ev sahibidir, Türk dilinin sahibidir, 
savunucusudur; sağ olsunlar, var olsunlar. 

Sayın Başkanım, değerli konuklarımız, bu bölümde de, Devlet 
Bakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Işılay Saygın Hanımefendi 
hitap edeceklerdir. 

Sayın Bakanımı davet ediyorum; buyurunuz efendim. 
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Işılay SAYGIN 
Devlet Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Değerli Başkan Vekili, Sayın 
Bakan, Değerli Milletvekili arkadaşlarım, Değerli Valim, Değerli 
Belediye Başkanım, değerli bilim adamlarımız, misafirlerimiz, ba
sınımızın değerli temsilcileri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür 
Sanat Yayın Kurulu Başkanlığı ile birlikte, Valilik ve Belediye'nin 
iş birliğiyle gerçekleşen bu güzel ortamda bulunmaktan çok büyük 
mutluluk duymaktayım. 

37'ncisi yapılan bu yıl ilk defada 16 ülkenin katılımıyla uluslar 
arası boyuta ulaşan bu "Tarih Boyunca Türk Dili Bilgi Şöleni"nde 
bulunmak hepimiz için çok büyük mutluluk. 

Bugün burada çok önemli bir olayı kutlamaktayız. 720 yıl ön
ce bu toprakların insanlarından Karamanoğlu Mehmet Bey Türk 
dilinin bağımsızlığını ilân etmiş. Bu önemli günü bir bayram ha
vası içinde Türk dünyasından gelmiş kardeşlerimizle ve çeşitli ül
kelerden gelmiş Türkologlarla birlikte kutlamak bizim için fevka
lâde önemli. 

Dil, bir bakıma bağımsızlığın simgesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisimiz de, milletimizin bağımsızlığını temsil ediyor. Dolayısıy
la, dilimizin bağımsızlık gününün Yüce Meclisimiz tarafından bir 
kutlama programı şeklinde ele alınması son derece manalı. Bu 
kutlamalar çerçevesinde "Tarih Boyunca Türk Dili" konulu bir bil
gi şöleni yapılması ve bilim adamlarımızın konuyu aydınlatacak 
bildiriler sunması da ayrı bir mana taşımaktadır. 

Öte yandan, Karaman Belediyesi'nin, büyük ataları Karama
noğlu Mehmet Bey'in mirasma sahip çıkarak her yıl Dil Bayramı ve 
Yunus Emre'yi Anma Törenleri yapması her türlü takdirin üzerin
dedir. Dil Bayramı'nda Yunus Emre'nin de anılması da son derece 
anlamlıdır; çünkü, Anadolu'da Türk dilinin bağımsızlığını ilân eden 
Karamanoğlu Mehmet Bey, güzel ve sade Türkçe ile yazdığı şiirler
le bunu uygulama alanına çıkaran da Yunus Emremizdir. Deyim 
yerindeyse, Yunus Emre, Anadolu'da Türk dilinin zaferidir. 

Karaman Belediyemizin 13.12.1994 tarihinde aldığı karar da bi
zim için çok önemlidir. Belediye encümeninin kararıyla, iş yeri ta-
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belalarının Türkçe yazılması ve Türkçe isim koymalarına, işyeri aç
ma ruhsatı verilmemesi öngörülmüştür. Encümen üyelerini bu ka
rarından dolayı kutluyorum. Karaman Belediyesi'nin bu kararı, 
Türk Dil Kurumu'nun çabalarıyla, Afyon, Kırşehir, Salihli, Turgut
lu, Konya, Boyabat, Eskişehir, Kayseri gibi belediyeler de benzer 
kararlar almışlardır ve bu kararların duyulması kamuoyumuzu da 
harekete geçirmiştir. Vatandaşlarımız Türk Dil Kurumumuza ve 
Bakanlığımıza gönderdiği telgraf ve mektuplarla bu uygulamaların 
yurt sathına yaygınlaştırılması arzularını dile getirmişlerdir. 

Buraya gelmeden evvel sabahleyin saat 10.00'da Atatürk Kül
tür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu Başkanımız ve Dil Kurumu Başka
nımızla birlikte bir basın toplantısı yaptık ve hazırlamış olduğu
muz dil yasasını, burada aşağıda gördüğünüz pankartla birlikte 
basın mensuplarımıza tanıttık. Tabiî, şu levhayı üzülerek görüyo
ruz; maalesef, Karaman'ın dışında bütün illerde bu levhada gör
düğünüz gibi "Burası Türkiye mi?" dedik. Gerçekten, burası Tür
kiye mi?! İzmirimizde olsun, İstanbulumuzda olsun, Ankaramızda 
olsun ve turistik kazalarımızda, kasabalarımızda olsun, her taraf
ta İngilizce, Fransızca isimleri görmekten büyük üzüntü duymak
tayız. Bunun için, hazırlamış olduğumuz kanun tasarısını Bakan
lar Kurulundan geçirerek bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimi
ze sunduk. Kanun tasarımızın içeriği iki maddeden oluşmakta; bir 
tanesi, az evvel söylediğim gibi 13.12.1994 tarihinde Karaman Be
lediyesinin encümen kararıyla birlikte aldığı "levhaların Türkçe 
yazılması" konusu. 1948 senesinde çıkmış olan 1580 sayılı Bele
diye Gelirler Yasasının 21'nci maddesinde "levhalar Türkçe yazılır, 
eğer yabancı bir lisanla yazılması gerekiyorsa, yarısı kadar küçük
lüğünde yazılır ve iki misli ruhsat harcı alınır" deniliyor. Bu ka
nun, maalesef, 1991 senesinde tadil edilirken bu madde çıkarıl
mış. Bundan bir istifade, bazı arkadaşlarımız yabancı isimleri lev
halarına koymayı marifet bilmekteler ve şehrimizi -az evvel astığı
mız şu levhada gördüğünüz gibi- kötü bir görünüme bürümekte-
ler. Bariz bir örnek verirsek, İstanbul'da Marmara Oteli "The Mar
mara"; İzmirimizde eskiden Bergama Restoran vardı, orası olmuş 
"Le Sera"; biraz daha ileri gidiyorsunuz, orada bir dükkân açmış
lar, isim "Le Meyhane" Bunlar gibi bir sürü örnek var. Zaten, An
kara'ya da gelenler görüyor ve bunlardan da üzüntü duymamak 
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mümkün değil. O nedenle, bu hazırlamış olduğumuz yasa tasarı
sı, bunların Türkçe yazılmasını içeriyor. Bundan böyle şehir ve ka
sabalarımızda hepimizi rahatsız eden yabancı görüntüsü son bu
lacak bu tasarının kanunlaşmasıyla birlikte. Ankara ve İstanbul 
caddelerinde, Kuşadası'nda, Antalya'da Marmaris'te dolaşırken, 
kendimizi yabancı bir ülkede gibi hissetmeyeceğiz. 

Tabelalar, öncelikle, Türkçe yazılacak; ancak, turistler için 
Türkçe'nin altında yabancı dillere tabiî ki izin veririz. Yani, meselâ 
bir "ucuzluk" tabelası yazacak, "ucuzluk" yazmıyor, "sale" yazıyor. 
E, ben İngilizce öğrenmek mecburiyetinde değilim; ama, bana ge
len, ülkeme gelen kişi Türkçe öğrenmek mecburiyetinde; ama, yine 
de diyorum ki, "ucuzluk" yazalım, altına "sale" yazalım; "temizleyi
ci" yazalım, altına "laundry" diye onun İngilizcesini yazalım. Ancak, 
turistler için, Türkçenin altına yabancı dillere de izin vereceğiz. 

Kanun tasarımızda, radyo ve televizyonlarımızda sunuculuk 
yapan görevlilerin sunuculuk belgesine sahip olmaları şartını ge
tiriyoruz. Böylece, dilimizi doğru telaffuz edemeyenler sunucu ola
mayacaklar. Bildiğiniz gibi, TRT, imtihanla aldığı için en güzel dik
siyonu olan kişileri seçiyor; ama, özel televizyonlar, maalesef, böy
le bir kural koymadıkları için, sizler, kimlerin Türkçemizi nasıl 
kullandıklarını çok iyi biliyorsunuz. 

Elbette, dilimizin daha pek çok sorunu var. Millî Eğitim Bakan
lığımız ilkokullardan başlayarak dilimizin en güzel ve sağlam bir 
şekilde çocuklarımıza öğretilebilmesi için gerekli tedbirleri almalı
dır ve alacaktır. Bunun için de, kendilerine gereken girişimde bu
lunduk. 

Üniversitelerimiz ve Türk Dil Kurumumuz, çok eski dönemlere 
uzanan ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan Türk dilinin 
araştırılması işini çok sıkı bir şekilde yürütmekte. Burada hazır 
bulunan bilim adamlarımızın ve ilgililerin çok iyi bildiği gibi, Ata
türk, Türk dilini büyük bir titizlikle ele almış, Türk Dil Kurumunu 
kurmuş ve dil çalışmalarıyla bizzat ilgilenmiştir. Bir yandan Türk 
dilinin ana kaynaklarını araştırtmış, onların yayımlanmasını sağ
lamış, bir yandan, Anadolu ağızlarında yaşayan tertemiz, pırıl pı
rıl Türkçe kelimeler derletmiş tir. Atatürk, Türkiye dışındaki Türk
lerin dilleriyle de çok ilgilenmiştir. Oralardan gelmiş bilginleri hep 

28 



Işılay SAYGIN 

çevresine toplamıştır; bunlar arasında, Sadri Maksudî Arsal, Ab-
dülkadir İnan, Ahmet Caferoğlu, Reşit Rahmeti Arat gibi büyük 
bilginler vardır. 

Türk dünyasının en uzak köşesindeki Yakutlara ait sözlüğü 
Türkçe'ye tercüme ettirmişti. Bugün, bu yoldaki çalışmalarımızın 
önünü daha da açıyoruz. 

Türk Dil Kurumumuz, üzerinde çalıştığı "Türk Lehçelerinin 
Karşılaştırmalı Sözlük ve Grameri Projesi"yle bu yönde önemli bir 
adım atmış olacaktır. Bu projede, Türk dünyasından bilim adam
ları da görev almışlardır. Türk dünyasıyla ilgili birçok eseri Türk 
Dil Kurumu zaten şu anda yayımlamış bulunmaktadır. Kırgız, Uy
gur ve Yakutlarla ilgili sözcükler, Uygur, Yakut, Gagavuz ve Irak 
Türkmenleriyle ilgili gramerler bunlar arasındadır. Ayrıca, Manas 
destanıyla ilgili üç kitap yayımlanmıştır. Türk Dil Kurumumuz bu 
yöndeki çalışmalarına hızla devam etmektedir. 

Önümüzdeki yıllar, Türk dünyasının daha çok kaynaştığı yıl 
olacaktır. Onlar bizi, biz onları daha çok izleyeceğiz. Belki de bir
birimizden kelimeler alıp vereceğiz. Nasıl bundan 720 yıl önce 
Türk dilinin bağımsızlığı için Anadolu'nun bu kutlu toprağında bir 
meşale yakılmışsa, 1990'lı yıllarda bağımsızlığına kavuşan Türk 
Cumhuriyetleriyle de Türk dilinin önünde yeni ufuklar açıldığına 
inanıyor ve Karaman'da, bu mübarek toprakta yaptığımız bu tö
renle bu ufukların daha da yaklaştığını görür gibi oluyorum. 

O nedenle, değerli Azerbaycan Kültür Bakanımıza teşekkür 
ediyorum ve Karaman Belediye Başkanımız başta olmak üzere, Af
yon Belediye Başkanımızı ve duyarlılık gösteren diğer belediye 
başkanlarımızı kutluyorum. Tüm diğer belediyelere örnek olması 
dileğiyle hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. 

İbrahim BİRLER - Sayın Bakanımıza hem güzel konuşmala
rından hem de müjdeli haberlerinden dolayı teşekkürlerimizi su
nuyoruz. 

Değerli konuklarımız, "Tarih Boyunca Türk Dili Bilgi Şöleni"nin 
açış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sa
yın Hasan Korkmazcan'dan arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Başkanım. 
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Hasan KORKMAZCAN 
TBMM Başkanı Vekili 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Türk Dil Bayramı'na yurt içinden ve yurt dışından katılan de
ğerli konuklar, değerli ev sahipleri, aziz Karamanlılar, yazılı ve gör
sel basınımızın seçkin temsilcileri; Türk kültür tarihinin en an
lamlı bayramını dil başkenti Karaman'da kutlamanın mutluluğu 
ve de gururu içerisinde hepinize selamlarımı, sevgilerimi ve saygı
larımı sunuyorum. 

Tarih ve coğrafya boyutları fizik ötesine taşmış yoğun ve coşku
lu bir atmosfer yaşıyoruz. Karamanoğlu Mehmet Bey'in buyruğu
nu bu sabahtan itibaren kulaklarımızda duyuyoruz, Yunus Em-
re'yi ruhumuzda ve kalbimizde hissediyoruz. Bu güzellikler, bir 
kültürün, bir tarihin zenginliklerinin sergilenmesidir ve bu güzel
likleri, bugün Türk dünyasının seçkin temsilcileri ile Türklerin ve 
Türkçemizin dostu pek çok değerli konuğumuzla birlikte yaşıyo
ruz. Bu güzellikler, elbette, hepimize gurur veriyor, kıvanç veriyor. 
Bundan 720 yıl önce, Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçenin dev
let dili olmasını bir buyrukla bütün dünyaya ilan ediyordu. Kültü
rümüzün temel unsuru olan dilimize bir devlet adamının nasıl sa
hip çıktığına en çarpıcı bir örnektir Karamanoğlu Mehmet Bey'in 
bu davranışı. 

Kültür tarihimiz ve Türk dili tarihimiz için de ayrı bir yeri olan 
bu güzel olayı ve Türklük dünyasının büyük ozanı Yunus Emre'yi 
Karaman'da anmak ve onların hatıralarına bağlılığımızı ifade et
mek, eminim ki, hepimizin manevî borcudur. Bu anlamlı törenle
re iştirak etmek ve bu törenlerin bilimsel boyutunu oluşturan "Ta
rih Boyunca Türk Dili Bilgi Şölenini düzenlemek ve bu etkinlikle
ri, uluslar arası bir hüviyetle ve geniş bir katılımla kutlamak, Ku
rulumuzun almış olduğu en önemli kararlardan birisi olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Kurulu, 
Karaman Valiliği, Karaman Belediye Başkanlığı, Türk Dil Kurumu 
ve çeşitli üniversitelerimizle iş birliği yaparak törenlerin kapsamı-
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nı zenginleştirmiştir. Bu çerçevede, yurt dışından davet ettiğimiz 
konuklarımız, törenlerimize onur vermişlerdir, bizleri mutlu et
mişlerdir. Dilimizin dünya dilleri arasındaki yerini, tarihî geçmişi
ni, coğrafî alana yayılmadaki genişliğini, söz varlığı olarak zengin
liğini ve güzelliğini yerli ve konuk bilim adamları, elbette, biraz 
sonraki bildirilerinde ele alacaklardır. 

Hepimiz biliyoruz ki, Türk dilini en iyi kullanan ve Türkçe ile 
özdeşleşen gönül insanı, Hak ve halk ozanı Yunus'u unutamazdık. 
Sevginin, dostluğun, barışın simgesi koca Yunus ve onun açtığı 
yoldan yürüyen nice Yunuslar olmasaydı, acaba, Türkçemiz bu 
güzellikte günümüze ulaşabilir miydi? 

Türk dilinin tarihi, Türk dilinin coğrafyası, Türk dilinin söz var
lığından bahsediyoruz. Evet, hangi açıdan bakarsanız bakınız 
Türk dili bu özellikleriyle dünya dilleri arasında ilk sıralarda gel
mektedir. Sözlü geleneği, yazılı belgeleriyle yaratttığı edebî zengin
lik, Türkçemizin dünyada yaşayan en eski dillerden biri olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Öte yandan, dünya coğrafyasına yayılması da, yine öteki dün
ya dilleriyle karşılaştırıldığında kendine özgü ayrı bir yapı arz et
mektedir. Söz gelişi, İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi dünyada 
en çok konuşulan diller, coğrafî bakımdan bir süreklilik göster
mezler, konuşuldukları coğrafî alanlar kopuk kopuktur veya ara
larında okyanuslar vardır. Oysa, Türkçenin konuşulduğu coğraf
yaya bakarsanız, bunların tam tersine bir süreklilik görürsünüz. 
Orta Asya'nın en doğusundan Çin Seddi'nden, Batı Avrupa'nın en 
uç noktasına kadar adım adım Türkçe konuşan coğrafyalardan 
geçersiniz. İşte, Türkçenin engin coğrafyası bu; ister Karadenizin 
güneyinden Anadolu'dan geçiniz, ister Karadenizin kuzeyinden, 
aynı coğrafî dokuyu bir arada müşahede etmek mümkündür. 

Söz varlığının zenginliğine gelince, öyle sanıldığı gibi küçümse
necek bir ölçüde değildir. Türk ulusu, her çağda, yüz yüze geldiği 
her yeni uygarlığı ve kültürü tanımada muhafazakâr davranma
mış, üstelik, o uygarlıklardan ve kültürlerden kendisi için gerekli 
olanları aldığı gibi, onlara da, kendi değerlerinden pek çoğunu ver-
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mistir. Bu özelliği, dilimizin tarihî seyrinden, geçirdiği evrelerden 
açıkça izleyebiliyoruz. Eski Türkçe döneminin söz varlığı ile İslâ
miyet'in kabulü ve yepyeni bir kültür dünyasına girişin sonucun
da zenginleşen bir Türk dili, iyiden iyiye söz varlığını zenginleştir-
miştir. Bir de, buna "İmparatorluk Dili" bilimsel terimiyle "Osman
lı Türkçesi Dönemi" ekleniyordu. 

Öte yandan, Ahmet Yesevî'nin, Yunus Emre'nin açtığı çığır da 
gürül gürül akan bir halk Türkçesi vardı. Dil, giderek kendi yolun
da zenginleşiyordu. 18'inci yüzyıldan itibaren ise, yeni bir kültür 
ve uygarlık dünyası, batı dünyası, kültürümüze ve dolayısıyla, di
limize yeni bir kaynak oluşturmuştur. Batı uygarlık ve kültürüne 
yönelmemizle düşünce dünyamızın ufku genişliyor, sanat ve ede
biyat dünyamıza yeni değer yargıları, yeni edebiyat ve sanat türle
ri giriyor, iletişim dünyamız hızla ilerliyordu. Bütün bu değişme ve 
gelişmeler, elbette, dilimize de yansıyacak, güzel Türkçemizin tari
hinde yeni bir dönem başlayacaktır. 

20'nci yüzyıl başı, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döne
minde ise, bir başka devlet adamının Türkçeye sahip çıktığını gö
rüyoruz. Bu kez, Ulu Önder Atatürk, daha emin, daha kararlı, da
ha bir plan ve programlı olarak Türkçenin dünya dilleri arasında 
yerini almasını hedef gösteriyordu. Bu hedef, üç kolda şekilleni
yordu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda "devletin res
mî dili Türkçedir" ibaresiyle, Türkçe, resmen devlet dili olarak ilân 
ediliyordu. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla, hem eğitim ve öğretimde birlik 
sağlanıyor hem de bu sistemde, öğretimin Türkçe ile gerçekleştiri
leceği vurgulanıyordu. Böylece, ikinci hedef, eğitim dili olarak gös
teriliyordu. 

Üçüncü hedef ise, bilim dili olarak Türkçeydi. Bu yolda atılan 
ilk adım Harf İnkılâbı oldu. Ardından Türk Dil Kurumu'nun ku
rulması ve üniversitelerin kurulması bu hedefler doğrultusunda 
Türkçeyi geliştirmiştir. Türkçe, hem gelişmekte, zenginleşmekte ve 
hem de eski tarihin önceki dönemlerinde kalmış kaynaklarına ye
niden dönmekte idi. 
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İşte, bugün ve yarın, yerli ve yabancı bilim adamlarının katkı
sıyla gerçekleştirilecek olan "Tarih Boyunca Türk Dili Bilgi Şöleni", 
benim ana hatlarmı çizdiğim konuları ayrıntılarıyla ve bilimsel yet
kinlikle gündeme getirecek ve bilimsel çerçevede bir yeni oluşuma 
yol açacaktır. 

Bu Bilgi Şöleni, ayrıca, bir kitap hâline getirilerek bilim dünya
sına armağan edilecektir. 

Değerli konuklar, bugün, dil, tek başına iletişim aracı olmak
tan, kültürlerin taşıyıcı unsuru olmaktan çıkmıştır. Dil, ulusları 
birbirine bağlayan, birlikte üretilen, birlikte paylaşılan ve birlikte 
karar oluşturan güçlü bir bağdır, köprüdür. 

Atatürk'ün 1933'te ifade ettiği gibi: 
"Dil bir köprüdür, 
İnanç bir köprüdür, 
Tarih bir köprüdür." 

Bu manevî köprüleri sağlam tutarak, ortak değerlerimizi etkin 
ve verimli kullanmalıyız. Bu ortaklık, sonuçta, Türk dünyasına 
21 'inci yüzyılda daha büyük bir rol oynama imkânı verecektir. 

Kültürüyle, sanatıyla, çağdaş gelişmişliği yakalamış, ekonomik 
ve teknolojik yapısıyla, 21'nci yüzyılda bütün dünya Türklüğün ve 
Türkçenin güzelliklerini paylaşacaktır. Bu noktada çok çalışmalı 
ve zamanı iyi kullanmalıyız. 

Türkçe, bir zarafet medeniyeti meydana getirmiştir. Zarafet me
deniyetinin en önemli yapı taşlarından biri, Yunus'un Türk ruhu
nu ifade eden eserleridir. Eğer, Türkçe olmasaydı, eğer Yunus ol
masaydı, bugünkü insan hakları ve insanî değerler dediğimiz 
uluslar arası, evrensel kültürün en önemli parçası, bugünkü mü
kemmellikte olamazdı. İnsanlığın çok büyük acılar sonunda asır
lar sonra ulaştığı bu değerlere 700 yıl önce sahip olmak ve zarif bir 
eser çerçevesinde sahip olmak, milletimizin en büyük talihidir. Bu 
talihi, en erken anlayan yöre halkımız, bugün ev sahipliğimizi ya
pan Karamanlılar olmuştur. Karamanlılar, böylece, bu toprakların 
yetiştirdiği iki büyük Türk evlâdına hemşeri olmanın tarihî sorum
luluğunu da yerine getirmişlerdir. Bu sorumluluğun bundan son
raki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum. 
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Bu duygu ve düşüncelerle "Bilgi Şölenini açıyorum. Dil Bayra
mı geleneğini inançla sürdüren aziz Karamanlılara, değerli yöneti
cilerine, bu anlamlı bayramda bizlerle birlikte olan değerli konuk
larımıza, yerli ve konuk bilim adamlarına, sanatçılara ve yazarla
rımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren ve emeği geçen herkesi 
kutluyorum, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. 

İbrahim BİRLER - Biz de, Sayın Başkanımıza şükranlarımızı 
arz ediyoruz. 

Sayın Başkanım, değerli konuklarımız; bu bilimsel toplantımı
zı Türk şiir dünyasının güzellikleriyle zenginleştirecek olan Devlet 
Tiyatrosu sanatçılarımızda aramızdadır. Türk şiir dünyasından 
esintilerle Devlet Tiyatrosu sanatçılarımız Maral Üner ve Tomris 
Çetinel sizlerle olacaktır. 

Değerli sanatçılarımızı sahneye davet ediyorum; buyurunuz. 

Maral ÜNER, Tomris ÇETİNEL 

Efendim hû... 
Mevlâm hû... 

Efendim hû... 
Mevlâm hû... 

Efendim hû... 
Mevlâm hû... 

Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni 
Ben yanarım dünü günü 
Bana seni gerek seni 

Bana seni gerek seni... 
Bugün sohbet bizim oldu. 
Maral ÜNER - Evet, bugün sohbet bizim de oldu. 

Tomris ÇETİNEL - Yunusla başladık; ama, önce dünyanın her 
yerinde bulunan Yunus gibi düşünüp, Yunus gibi hoşgörüyle ve 
sevgiyle yeryüzüne bakan pek çok şairden biriyle, dil üzerine söy
lemiş Mahtum Kulu'yla, Türkmen şairiyle söze başlayacağız. 
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M. Ü. - Gadir bilenden daş etme. 

T. Ç. - Kadir bilenden uzaklaşma. 

M. Ü. - Ne gadıra yoldaş etme. 

T. Ç. - Kadir bilmeze yoldaş etme. 

M. Ü. - TU bilmez bele duş etme. 

T. Ç. - Dil bilmez ile karşılaştırma. 

M. Ü. - Sada til bolsun Türkan'a. 

T. Ç. - Yalnızca Türkçe olsun dilimiz. 

Evet, Yunus kapılara gitti. 

M. Ü. - Nefesler aldı, nefesler verdi. Biz de kapmıza geleceğiz. 
Önce, onun kapılarına gidip nefesler alacağız ve sizlerin kapıların
da nefesler vereceğiz. 

T. Ç. - Onun için de Ahmet Yesevî ile başlıyoruz. 

M. Ü. - Bişek biling bu dünya barca ildin ötere. 

T. Ç. - Seksiz bilin, bu dünya bütün halktan geçer ya. 

M. Ü. - İnanmangıl malınga, bir kün koltun kitere. 

T. Ç. - İnanma sen malına, bir gün hepsi gider ya. 

M. Ü. - Ana, ata, karındaş kayan kitti, fikir kıl. 

T. Ç. - Ata, ana, kardeşler nere gitti, bir düşün. 

M. Ü. - Törd ayağlu çügbin at bir kün senge yitere 

T. Ç. - Dört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ya. 

M. Ü. - Kul Hacı Ahmed taat kıl. 

T. Ç. - Kul Hacı Ahmed taat kıl. 

M. Ü. - Ömrüng belmem nece yıl. 

T. Ç. - Ömrün, bilmem nice yıl. 

M. Ü. - Aslın bilsen ab-u gil. 

T. Ç. - Asim bilsen su ve kil. 

M. Ü. - Yine, gilge kitere 

T. Ç. - Yine kile gider ya. 
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Maral ÜNER - Tomris ÇETİNEL 

Hararet nardadır. 
Sacda değildir. 
Keramet hırkada 
Tacda değildir. 

Her ne ararsan 
Kendinde ara; 
Kudüs'te, Mekke'de 
Hac'da değildir. 

Sakın ol kimsenin 
Gönlünü yıkma. 
Gerçek erenlerin 
İzinden çıkma. 

Eğer aşık isen 
Ölmezsin korkma. 
Aşıkı kurt yemez 
Ucda değildir. 

Hacda değildir. 

Taçta değildir. 

Sacda değildir keramet. 
*** 

N'oldu bu gönlüm 
Derdi gam ile 
Doldu bu gönlüm. 

Yandı bu gönlüm. 
Yandı bu gönlüm. 

*** 

Yanmada derman 
Buldu bu gönlüm. 

Yâr yüreğim yâr, 
Görki neler var. 
Bu halk içinde, 
Bize güler var. 
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Ko gülen gülsün, 
Hak bizim olsun. 
Gafil ne bilsin, 
Hak'kı sever var. 

*** 

Bugün sohbet bizim oldu 
Bize, bizim diyen gelsin. 
Melâmet gömleğin biçtim 
ÂriJ olup giyen gelsin. 

Akar rahmet suyun çağlar 
Gönül kirin yuyan gelsin. 
Hele biz iş bu yola 
Gelmedik riya ile. 

*** 

Her kim sever Allah'ı 
Rahmet kılar vallahi. 

Dil sevgisiyle olmaz 
Aşk ile göğen gelsin. 

*** 

İşidin ey yârenler 
Kıymetli nesnedir aşk. 

Değmelere bitinmez 
Hürmetli nesnedir aşk. 

Hem cefadır hem sefa 
Devletli nesnedir aşk. 

Dağa düşer kül eyler 
Gönüllere yol eyler. 

Sultanları kul eyler 
Hikmetli nesnedir aşk. 
Firkatti nesnedir aşk. 
Kuvvetli nesnedir aşk. 

*** 

Aşkın ver, şevkin ver. 
Aşkın ver, şevkin ver. 
Yarabbi dilerim, 
Aşkın ver, şevkin ver 
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Fazlından umarım, 
Aşkın ver, şevkin ver. 

*** 

Mest eyle sen beni. 
Bilmeyim ben beni. 
Ta bula can seni. 
Aşkın ver, şevkin ver. 

Yolunda aşıklar, 
Derdine yanıklar, 
Canlardan geçtiler, 
Aşkın ver, şevkin ver. 

Dön Yunus kuluna, 
Nazar kıl hâline, 
İrgürsin vaslına, 
Aşkın ver, şevkin ver. 

Yarabbi, dilerim 
Aşkın ver, şevkin ver. 

Yalancı dünyaya konup göçenler, 
Ne söylerler ne bir haber verirler. 
Üzerinde türlü otlar bitenler, 
Ne söylerler ne bir haber verirler. 

Kiminin başında biter ağaçlar, 
Kiminin başında sararır otlar, 
Kimi masum, kimi güzel yiğitler, 
Ne söylerler ne bir haber verirler. 

Toprağa gark olmuş nazik tenleri, 
Söylemeden kalmış tatlı dilleri, 
Gelin duadan unutman bunları, 
Ne söylerler ne bir haber verirler. 

Kimisi dördünde kimi beşinde 
Kimisinin tacı yoktur başında 
Kimi altı, kimi yedi yaşında 
Ne söylerler ne bir haber verirler. 
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Yunus der ki, gör takdirin işleri, 
Dökülmüştür kirpikleri, kaşları, 
Başları ucunda hece taşları, 
Ne söylerler ne bir haber verirler. 

*** 

Sana ibret gerekse, 
Gel göresin bu sinleri. 
Ger taş isen eriyesin 
Bakıp göricek bunları. 

Şunlar ki, çoktur malları, 
Gör nice oldu hâlleri, 
Sonucu bir gömlek giyinmiş, 
Onun da yoktur yenleri. 

Hani mülke benim diyen, 
Köşkü saray beğenmeyen, 
Şimdi bir evde yatarlar, 
Taşlar olmuş üstünleri. 

Bunlar eve girmeyeler, 
Zühtü taat kılmayalar, 
Bu beyliği bulmayalar, 
Zira geçti devranları. 

Hani ol şirin sözlüler, 
Hani ol güneş yüzlüler, 
Şöyle gaip olmuş bunlar, 
Hiç belirmez nişanları. 

*** 

Bunlar bir vakt beyleridi, 
Kapıcılar korlar idi, 
Gel şimdi gör, bey kangıdır 
Bilmeyesin ya kulları... 

*** 
Bir kez gönül yıktın ise, 
Bu kıldığın namaz değil. 

Yetmiş iki millet dahi, 
Elin yüzün yumaz değil. 

39 



Barış Dili Türkçe 

Doğru yola gittin ise, 
Er eteğin tuttun ise, 
Bir hayr da ettin ise, 
Birine bindir az değil. 
(Binde birse de az değil.) 

Yunus bu sözleri çatar. 
Sanki balı yağa katar, 
Halka mataların satar, 
Yükü gevherdir tuz değil. 

*** 

Taştın yine deli gönül, 
Sular gibi çağlar mısın? 
Aktın yine kanlı yaşım, 
Yollarımı bağlar mısın? 

*** 

N'olur ise ko ki olsun n'olısar, 
Tek gönül Mevlâyı bulsun n'olısar. 

Aşk denizi gene taşmış kan aka, 
Âşık-ı bîçare dalsın n'olısar. 

Bu denize düşen ölür dediler, 
Ölür ise ko ki ölsün n'olısar. 

Aşk gelicek cümle eksikler bite, 
Bitmez ise ko ki kalsın n'olısar. 
Akıbet şol göze toprak dolısar, 
Bugün gördün ko ki dolsun n'olısar. 
Bu dünyanın nasiplerin, izzetin 
Alan alsın n'olısar. 

Bu dünyanın nasiplerin, izzetin 
Yunus kodu alan alsın n'olısar. 

*** 

Ben Yunus'u biçareyim, 
Aşk elinden avareyim. 

Gel gör beni aşk neyledi, 
Derde giriftar eyledi. 

*** 
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Sufiyim halk içinde 
Teşbih elimden gitmez. 
Dilim marifet söyler 
Gönlüm hiç kabul etmez. 

Boynumda icazetim 
Riyayıla taatim, 
Endişem ayruk yerde, 
Gözüm yolum gözetmez. 

Hoş dervişim sabrım yok, 
Dilimde inkarım çok, 
Kulağımdan gireni, 
Hergiz içim işitmez. 

*** 

Görenler sufi sanır, 
Selâm verir, utanır, 
Acep sufi mi olur, 
Hırka ile taç giyen. 

*** 

Dışım derviş, içim boş, 
Dilim tatlı, sözüm hoş 
İllâ ben ettiğimi 
Dinin devşiren etmez. 
Yunus, Yunus, Yunus, Yunus... 

Eksikliğini Allahına arz eyle 
Anın keremi çoktur. 
Sen ettiğin ol etmez 
Ol etmez sen ettiğin. 

*** 
Ben Yunus'u biçareyim, 
Baştan ayağa yareyim. 

Gel gör beni beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi 

Dolap niçin inlersin; 
Derdim vardır inilerim, 
Ben Mevlâya âşık oldum 
Anın için inilerim. 
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Beni bir dağda buldular, 
Kolum kanadım kırdılar, 
Dolaba lâyık gördüler, 
Derdim vardır inilerim. 

Ben bir dağın ağacıyım, 
Ne tatlıyım ne acıyım, 
Ben Mevlâ'ya duacıyım, 
Derdim vardır inilerim. 

Dağdan kestiler hezenim, 
Bozuldu türlü düzenim, 
Ben bir usanmaz ozanım, 
Derdim vardır inilerim. 
Yunus, Yunus... 

Bunda gelen gülmez, 
Kişi muradına ermez, 
Böyle emreylemiş Çalab, 
Derdim vardır inilerim. 

*** 
Bir nazarda kalmayalım, 
Biz bu cihandan göçelim, 
Gel dosta gidelim gönül. 
Ol dost iline varalım. 

Hasret ile ölmeyelim. 
Arzu hevadan geçelim. 
Gel dosta gidelim gönül. 
Gel dosta gidelim gönül. 

Gel gidelim can durmadan, 
Kılavuz olgıl sen bana. 
Suret terkini urmadan, 
Gönülelim dosttan yana. 

Bakmayalım önden sona, 
Araya düşman girmeden, 
Gel dosta gidelim gönül. 
Gel dosta gidelim gönül. 
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Terk edelim il ü şan, 
Ölüm haberi gelmeden, 
Ecel yakamız almadan, 
Dost için kılalım zarı. 

Azrail hamle kılmadan, 
Ele getirelim yârı, 
Gel dosta gidelim gönül. 
Gel dosta gidelim gönül. 

Bu dünyaya kanmayalım, 
Fanidir aldanmayalım, 
Gerçek erene varalım, 
Hakkın haberin soralım. 

Bir iken ayrılmayalım, 
Yunus Emre'yi alalım, 
Gel dosta gidelim gönül. 
Gel dosta gidelim gönül. 
Gelin tanış olalım, 
Ben gelmedim davı için 
işi kolay kılalım. 
Benim işim sevi için. 

Sevelim sevilelim. 
Dostun evi gönüllerdir. 
Bu dünya kimseye kalmaz. 
Gönüller yapmaya geldim. 

Gelin tanış olalım. 
*** 

Uzun ince bir yoldayım. 
Ben giderim adım kalır. 

Gidiyorum gündüz gece. 
Dostlar beni hatırlasın. 

Bilmiyorum ne hâldeyim, 
Gidiyorum gündüz gece. 

Güzelliğin on para etmez, 
Bu bendeki aşk olmasa. 
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Eğlenecek yer bulaman, 
Gönlümdeki köşk olmasa. 
Uzun ince bir yoldayım. 

Dost, dost diye nicesine sarıldım, 
Benim sadık yârım kara topraktır. 

Kim okurdu, kim yazardı, 
Bu düğümü kim gözerdi, 
Koyun kurt ile gezerdi, 
Fikir başka başka olmasa. 
Veysel!.. 

İncecikten bir kar yağar, 
Tozar elif, elif diye. 
Deli gönül hayran olmuş, 
Gezer elif, elif diye. 

Elifin uğru nakışlı, 
Yavru balaban bakışlı, 
Yayla çiçeği kokuşlu, 
Kokar elif, elif diye. 

Karac'oğlan eğmelerin, 
Gönül sevmez değmelerin, 
İliklemiş düğmelerin, 
Çözer elif, elif diye. 

*** 

Hey!.. Hey!.. 
Benden selâm olsun Bolu Beyine, 
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. 
Ok gıcırtısından kalkan sesinden, 
Dağlar seda verip seslenmelidir. 

Düşman geldi tabur tabur dizildi, 
Alnımıza karayazı yazıldı, 
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu, 
İğri kılıç kında paslanmalıdır. 
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Köroğlu düşer mi yine şanından, 
Ayırır çoğunu er meydanından, 
Kır at köpüğünden düşman kanından, 
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır. 

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. 

Maral ÜNER - Teşekkür ederiz. 

Sabrınızı sınamış gibi olmayalım; ama, biz bir başka Yunus'u 
daha söylemeden gitmiyoruz, vazgeçilmez bir Yunus'u söylemeden 
bir yere gitmiyoruz. 

Maral ÜNER - Tomris ÇETİNEL - Ey Türk Gençliği! 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin ye
gâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstik
balde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve 
harici bedhahların olacaktır. 

Korkma! 
• 

Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! 

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine dü
şersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân 
ve şeraitini düşünmeyeceksin. 

Korkma! 
Bu imkân ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 
Korkma! 

İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünya
da emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. 

Korkma! 

Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! 
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, ceb

ren ve hile ile bütün orduları dağıtılmış, cebren ve hile ile bütün 
tersanelerine girilmiş, cebren ve hile ile memleketin her köşesi bil
fiil işgal edilmiş olabilir. 

Korkma! 
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Bütün şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, mem
leketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hı
yanet içinde bulunabilirler, hatta bu iktidar sahipleri, şahsi men
faatlerini müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhid edebilirler, millet 
fakrû zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Korkma! 
Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! 
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 

vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır; muhtaç ol
duğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

Korkma! 
Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! 
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak 
O benimdir, o benim milletimindir. Ancak 
Korkma! 
İbrahim BİRLER - Değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyo

ruz. Şiir dünyamızdan damaklarımıza bir parmak bal çaldılar; 
ama, eminim ki, hiçbirimiz doymadık. İnşallah başka bir atmos
ferde, yine bu sanatçılarımızla, şiir dünyamızda birlikte oluruz. 

Sayın Başkanım, değerli konuklar; "Tarih Boyunca Türk Dili 
Bilgi Şöleninin açılış oturumunu tamamladık. Bu bölümün so
nunda, bir hatıra sunuşu vardır. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimi, Sayın Dev
let Bakanım Işılay Saygm'ı ve Sayın Bülbüloğlu'nu, sayın valimle 
birlikte sahneye davet ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 
Elbette, Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus gönül

lerimizde hep yaşayacaktır; ancak, Sayın Valimiz ve aziz Karaman
lılar bunu ölümsüzleştiriyorlar küçük armağanlarıyla. Sayın 
Valim, sırasıyla Devlet Bakanımız Işılay Saygın Hanımefendi'ye, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Hasan Korkmaz -
can'a ve tüm konuklarımız adına, Azerbaycan Kültür Bakanımız 
Sayın Polat Bülbüloğlu'na, Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus ve 
Karaman Kalesi işli olan bir halı sunuyor. 

Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli konuklarımız; açılış 
oturumunu tamamladıktan sonra 15 dakikalık bir çay molası 
veriyoruz. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Sunuş : İbrahim BİRLER 

O T U R U M BAŞKANI 

Prof. Dr. Hasan E R E N 
Ankara Üniversitesi D T C F Eski Öğretim Üyesi 

Türk Dil Kurumu Eski Başkanı 

KONUŞMACILAR VE BİLDİRİLERİ 

* Prof .Dr. Ahmet B. ERCİLASUN 
(Türk Dil Kurumu Başkanı) 

"Tarih Boyunca Türk Dilinin Kullanılışı" 

* Prof .Dr. Klaus RÖHRBORN 

(Göttingen Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi, 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü) 

"Eski Uygur Türkçesinin Türk Dil Devrimine Etkileri veya Arasındaki İlişkiler" 

* Prof .Dr. Osman Fikri SERTKAYA 

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü) 

"En Eski Devrelerinden Karahanlılara Kadar Türk Dili" 

* Prof .Dr. Ceniş SIDIKOV 

(Kırgızistan Bilimler Akademisi Dil Enstitüsü Başkanı) 

"Türk Devletleri Arasında İletişim Modeli Olarak Türkçe" 

* Prof .Dr. İsmail PARLATIR 

(Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi, 

Türk Dili Kurumu Sözlük, Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı) 

"Yunus Emre'den Günümüze Şiir Dili" 

* Dr. H. Mehmet ARMUTLU 
(Doktor, Araştırmacı, Yazar) 

"Üç Karamanlı: Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus Emre ve Mustafa Kemal 
ATATÜRK" 
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İbrahim BİRLER 

İbrahim BİRLER - Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanvekilim, 
Sayın Valim, Değerli Bakanım, Sayın Milletvekilleri; "Tarih Boyun
ca Türk Dili Bilgi Şöleninin birinci oturumunu başlatıyoruz. 

Biraz sonra, bildirileriyle bizleri aydınlatacak olan bilim adam
larımızı ve oturum başkanımızı arz edeceğim. Ancak, bu arada, 
toplantımızın geneli hakkında bilgi sunmak istiyorum. Bugün ger
çekleştirilecek birinci oturum tamamladıktan sonra, yarın sabah 
saat 9.30'da ikinci oturum, öğleden sonra 14.00'te de üçüncü otu
rumumuz gerçekleştirilecektir. 

Önceden planlandığı gibi, birinci ve ikinci oturumda, yerli ve 
yabancı bilim adamlarımızla, konuk Türkologlar bildiri sunacak
lardır. 

Bu, çok önceden tespit edilmiş bir programdır; ancak, bu top
lantımıza çok değerli bilim adamlarımız izleyici olarak, konuğu
muz olarak katılmışlardır. Üçüncü oturumun serbest bölümünde, 
kendileri kısa tebliğleriyle, görüşlerini, düşüncelerini dile getirebi
leceklerdir. 

Konferans sekreteryasındaki arkadaşlarımıza başvurarak, ya
rın yapmak istedikleri konuşmanın özetini ve başlığmı yazdırabi-
lecekler ve o sıra içerisinde değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca, her 
oturumun sonunda küçük bir tartışma olacaktır. Tartışma da de
meyelim buna, tebliğ sahiplerine izleyicilerden gelebilecek sorular 
olabilecektir. Bu soruları almak üzere de, yine arkadaşlarımın siz
lere takdim edeceği formu doldurmak suretiyle, hangi bilim ada
mına, ne konuda sorular yönelteceksek, zamanı iyi kullanmak 
adına bunları sizden rica ediyoruz. 
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Ben, Birinci Oturumun Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi eski öğretim üyesi ve Türk Dil Kurumu'nun 
eski başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan Eren'i davet ediyorum. Bura
daki pek çok bilim adamımızda emeği olan, katkısı olan bir değer
li büyüğümüzdür. 

Diğer konuşmacıları da sırasıyla takdim ediyorum: Prof.Dr.Ah-
met B. Ercilasun Hocamız; Türk Dil Kurumu Başkanı. Bildiri baş
lığı "Tarih Boyunca Türk Dilinin Kullanılışı" 

Prof. Dr. Klaus Röhrborn konuk değerli bilim adamımız; Göt-
tingen Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Bize intikal 
ettiği kadarıyla, bildiri başlığı "Eski Uygur Türkçesi'nin Türk Dil 
Devrimine Etkileri veya Arasındaki İlişkiler" 

Üçüncü konuşmacımız Prof. Dr. Osman Sertkaya; İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiyat Araştır
maları Enstitüsü Müdürü. Değerli hocamızın bildiri başlığı; "En 
Eski Devrelerinden Karahanlılara Kadar Türk Dili" 

Prof. Dr. Ceniş Sıdıkov konuk bilim adamımız. Kırgızistan Bi
limler Akademisi Dil Enstitüsü Başkanı. Bildiri başlığı "Türk Dev
letleri Arasında İletişim Modeli Olarak Türkçe" 

Bugünün son konuşmacısı Prof. Dr. İsmail Parlatır; Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk 
Dil Kurumu Sözlük, Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı ve ayrıca, 
bu toplantının bilimsel koordinatörü bildiri başlığı "Yunus 
Emre'den Günümüze Şiir Dili" 

Ben, sözü, konunun uzmanı değerli hocalarıma ve Sayın Otu
rum Başkanına bırakıyor, hepinize saygılarımı arz ediyorum. 
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OTURUM BAŞKANI 
Prof. Dr. Hasan EREN n 

Ankara Üniversitesi 
DTCF Eski Öğretim Üyesi 
Türk Dil Kurumu Eski Başkanı 

BAŞKAN - Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanı, Değerli 
Bakanlar, Sayın Vali, Sayın Milletvekilleri, Değerli Belediye Başka
nı, sayın konuklar ve sevgili öğrenciler; son 10-15 yıl içinde, Ka-
raman'da düzenlenen Dil Bayramlarına, Dil Kurumu olarak, dört 
beş defa katıldığımı hatırlıyorum. Bu eski toplantılarla bugünkü 
görkemli toplantı arasında mukayese kabul etmeyecek kadar bü
yük bir fark, derin bir anlam farkı gözlemlemiş bulunuyorum. Bu
nu çeşitli yönlerden değerlendirmek mümkündür. Bir defa, eski
den sadece belediye başkanlığının, kısmen vilâyetle iş birliği yap
mak suretiyle düzenlemiş olduğu bu toplantılar, bu anma toplan
tıları, bu yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür-Sanat ve Yayın 
Kurulumuzun aktif desteğiyle, bu töreni anlam bakımından, kap
sam bakımından son derece derinleştirmiş ve değerlendirmiştir. 
Ben, sanırım, bu destek, yalnız bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda 
da eksilmek şöyle dursun, artmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 
Bugün, öğleden önce, görkemli bir kutlama töreni yaşadık ve bu
günkü toplantının da eskilmeyen bir ilgiyle devam ettiğini müşa
hede ediyorum. 

Bu sabah konuşan değerli konuşmacılar, Türk dili hakkında 
değerli fikirler ileri sürdüler ve arada sırada şairlerimizin, yazarla
rımızın Türk diline ilişkin fikirlerini de dile getirdiler. Örneğin, 

(*) Prof. Dr. Hasan EREN 

1919'da Vidin'de doğdu. Vidin Erkek Lisesi'ni bitirdi. Budapeşte Üniversitesi'nde "Türkçe'de 
Ünlü Tenavüpleri" adlı tezi ile doktor, yine aynı üniversitede Sibirya Türk Diyalektlerinde Mo
ğolca Unsurlar adlı tezi ile doçent, profesör oldu. A.Ü DTCF Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk 
Dili Kürsü Başkanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı Hungaroloji Kürsü 
Başkanlığı gibi pek çok görevde bulundu. Millî Eğitim Bakanlığı 'na bağlı Tercüme Kurulu 'nda 
üye ve başkan olarak çalıştı. Millî Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan Türk Ansiklopedisi'nde Re
daktör ve Başredaktör ve Yazı Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Macar Bilimler Akademisi 
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da Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevinde bulundu. 
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Yahya Kemal'in Türk dili için söylediği "bu dil ağzımda annemin 
sütüdür" veya Fazıl Hüsnü Dağlarca'nm "Türkçem benim ses bay
rağım" sözünü andılar. 

Türk dili için buna benzer pek çok fikir, gözlem dile getirilmiş
tir bugüne değin. Yahya Kemal'in bu konuda söylediği başka ve 
sanırım daha anlamlı bir sözü de vardır. "Türk dilinin çekilmediği 
yerler vatandır; Türk dilinin çekildiği yerler vatanlıktan çıkar." 
Yahya Kemal, bu sözü söylerken kendisinin Üsküplü olduğunu di
le getirmek istemiş olabilir; fakat, o tarihte dile getirilen bu sözün, 
bugünkü şartlarda çok daha derin bir anlamı vardır sanıyorum. 

Bu yılki bayramımıza, 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği'nin dağılmasından sonra hürriyetlerine kavuşan kardeş 
cumhuriyetlerden -Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakis
tan'dan, Özbekistan'dan, Gagavuz Ülkesinden ve daha sayamadı
ğım birçok yerden- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden değerli 
arkadaşlarımız, konuklarımız katıldılar. Bu şekilde, Balkan Yarı
madasından Çin Seddi'ne kadar uzanan topraklardan, Kıbrıs'tan 
Türkçenin çekilmediğine tanık olduk; yani, Yahya Kemal'in sözle
riyle bu durumu şöyle ifade edebiliriz: Bu topraklar, Türkçenin çe
kilmediği topraklardır; yani, bu topraklar, hâlen de Türk vatanıdır. 
Sanırım, bugün, Karaman'da kutladığımız bu bayramın, bu açı
dan da özel bir rolü, yeri vardır. 

Ben, sözü fazla uzatmayacağım. Şimdi, sırasıyla, değerli arka
daşlarıma söz vereceğim. İlk olarak da Türk Dil Kurumu'nun genç, 
değerli, enerjik başkanı Ahmet Bican Ercilasun'a bildirisini sun
mak üzere söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ercilasun. 
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Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN(*) 

Çok değerli konuklar, ben, tarih boyunca Türk dilinin kullanı
lışına genel bir bakışta bulunacağım. 

Karamanoğlu Mehmet Bey'in, 720 yıl önce, bugün, Türkçenin 
bağımsızlığını ilân etmesiyle ilgili olarak, doğrusu, tarih boyunca 
Türk dili konulu bir bilgi şöleni düzenlemek fevkalade yerinde ol
muştur. Şimdi, ben, bu genel konuşmamla, bir bakıma, tarih bo
yunca Türk dilinin kullanılışını, kullanıldığı sahaları, biraz da na
sıl kullanıldığını kısa süre içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. 

Türk tarihi, tarihçilerin kaydettiği ve aşağı yukarı pek çok bi
lim adamının Türklüğünden şüphe etmediği Hunlar çağına kadar 
gidiyor; M.Ö. 220'lere kadar Türk tarihi gidiyor. Ondan önceki dö
nemlerle ilgili çeşitli görüşler vardır, şüpheler vardır; Sakalarla il
gili daha önceki dönemlerle ilgili çeşitli şüpheler vardır. Biz Hun-
lardan başlayalım; yani, M.Ö. 220'den başlayalım. 

Hunlar çağından bugüne, elimize herhangi bir yazılı metin 
ulaşmış değildir. Ancak, Asya'daki, bugünkü Moğolistan toprakla
rındaki Hunlardan, Çin diline girmiş bazı kelimeler vardır: tengri 

(*) Ahmet Bican ERCİLASUN 
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leri Sözlüğü 1 - II (ortak), Ankara 1991-1992; Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Ankara 
1993; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (ortak ) , Ankara 1990; Uygur Halk Masalları (Şe-
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gibi, kut gibi, Sadece onlarla, Hunlar çağındaki Milât yıllarındaki 
Türkçenin izlerini yakalayabiliyoruz. En geç 370 tarihlerinde, M.S. 
370 tarihlerinde, Türkler, İdil'i ve Uralları geçerek Avrupa'ya ulaş
tılar. Bugünkü Rusya'nın güneyine, daha doğrusu bugünkü Uk
rayna'ya ve Balkanlara hatta Avrupa'ya ulaştılar. Hemen 370'den 
sonra, Atila'nm amcaları, babası, sonra Atila'nm kendisi ve kar
deşleri Balkanlara ulaşmışlardı, her iki Roma sınırlarına dayan
mışlardı; Fransa'ya kadar ulaşmışlardı, hepiniz biliyorsunuz. On
lardan da elimize yazılı belgeler geçmemiştir. Ancak, onlardan kal
ma bazı özel isimler -Atila'nm babası Muncuk gibi- bize onların da 
Türkçe konuştuğu hakkında bazı fikirler veriyor. Özellikle bu ko
nuyu aydınlatmada Macar araştırmacılarının rolü büyüktür. 

Hunlarm arkasından Bulgarlar, Bulgar Türkleri aynı toprakla
ra gelmişlerdir ve bugünkü Bulgaristan'da Tuna boylarında büyük 
bir devlet kurmuşlardır. Onlardan çok küçük birkaç satır, bazı 
taşlara yazılmış birkaç satır , bize kadar ulaşmıştır. Göktürk harf
li metinler. Bir de, onlardan, Bizans kaynaklarına Rumca olarak 
daha fazla kelimeler, özel isimler ve kelimeler girmiştir. 

12 hayvanlı takvimle ilgili olarak, 12 hayvanın adı, ay adlarıyla il
gili olarak -aylar rakamla, sayıyla ifade ediliyordu- ayların adları hat
ta dereceyle ifade edecek şekilde sayıların adları da Bizans kaynak
larına girmiştir. 

O zaman, 6'ncı yüzyılda, bugünkü Bulgaristan'da yaşayan Bul
gar Türklerinin r Türkçesi dediğimiz bir Türkçeyle konuştuklarını, 
bir Türkçeyi kullandıklarını biliyoruz. O zamanki Bulgarlardan 
Macar diline de geçen kelimeler aynı durumu gösteriyor. 

Daha sonra, Asya'daki Hunlardan sonra, Moğolistan'da hüküm 
süren Topalardan, Avarlardan yine Çin kaynaklarına giren birkaç 
kelime hatta Çin transkripsiyonuyla yazılan birkaç mısra var; 
ama, onlar bilim adamları tarafından çok iyi çözülemiyor. Tarihini 
bildiğimiz en eski yazılı metin Çoyr Yazıtı dediğimiz bir yazıttır, 
bugünkü Moğolistan'da bulunmuştur. Şimdi Moğolistan'ın merke
zi Ulaanbaatar'da bulunmaktadır. 690 yılları civarında yazıldığı 
tahmin edilen Göktürk harfli bu metin altı satırlık bir metindir. İl-
teriş Kağan'ın ordusuna katılan bir askeri anlatmaktadır; fakat, 

54 



Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN 

asıl büyük yazılı metinlerimiz 719 tarihinden başlar. 719 tarihiyle 
735 tarihi arasında Orhun Anıtları dediğimiz, Orhun Bengü Taşla
rı dediğimiz taşlar -atalarımız onlara "Bengü Taşlar" demişlerdir; 
yani, "ölümsüz taşlar"- Orhun Vadisinde dikilmiş olan taşlardır, 
Bilge Kağan adına, Költigin adına, Tonyukuk adına -Tonyukuk 
adına, dikilen biraz daha doğuda- İşbara Tamgan Tarkan adlı bir 
bey adına ve Köliç Çor adlı bir bey adına dikilen taşlar. 

Onlardan hemen sonra, biliyorsunuz 745 tarihinde, Göktürkle-
ri Uygur Türkleri yıkmışlardır. 753 ile 760 arasında ikinci Uygur 
Kağanı Moyun Çor Kağan adma dikilmiş üç taş, yine oralarda, Mo
ğolistan bölgesinde bulunmuştur. Onlar da, aynı şekilde, Göktürk 
harfleriyle -bilim dünyasında tanınan adıyla runik harflerle- yazıl
mış metinlerdir. Runik harfli, Göktürk harfli metinler, yalnız Moğo
listan'da bulunmamıştır; bugün, Runik harfli metinlerin sayısı 
yüzleri aşmıştır, neredeyse üç yüzü geçmiştir ve bunların coğrafî 
olarak yayılım sahası, bugünkü Moğolistan'dan ve Güney Sibir
ya'dan, Yenisey boylarından başlıyor, Avrupa'nın ortalarına kadar 
ve bugünkü Bulgaristan'a kadar ulaşıyor. Şöyle tek tek sayarsak: 
Bugünkü Moğolistan'da, bugünkü Kırgızistan'da, Talaş Vadisinde, 
Kazakistan'da, Yenisey boylarında, Güney Sibirya'da, İdil-Ural Böl-
gesi'nde, Kafkas Dağlarının kuzeyinde, Güney Rusya'da, Roman
ya'da, Polonya'da, Macaristan'da ve Bulgaristan'da Göktürk harfli 
metinler bulunmuştur. Kimisi tek kelimelik, kimisi tek satırlık; 
ama, bütün bu coğrafyaya yayılmıştır ve bunların tarihini 6'ncı 
yüzyıl ile 1 l'inci yüzyıl arasına koyabiliriz. Demin söylediğim tarihi 
bilinenlerin dışında bu Göktürk harfli taşların, yazıtların -yalnız 
taş değil bazen eşyaların- tarihlerini 6'ncı yüzyıldan 1 l'inci yüzyı
la doğru uzatabiliriz. Bu demektir ki, bu yüzyıllar arasında, Avru
pa'nın ortasından, Balkanlardan bugünkü Moğolistan'a kadar ve 
bugünkü Sibirya'nın güneyine kadar -Anadoludan değil; ama, Ka
radeniz'in kuzeyinden- Türkçe, o yüzyıllarda kullanılıyordu ve 
Göktürk harfleriyle yazılıyordu. Lalettayin eşyalar üzerinde Gök
türk harfli metinlerin bulunuşu da bu harflerin halk arasına dahi 
yayıldığını, halk tarafından dahi bilindiğini, yaygm bir şekilde in
sanlar tarafından bilindiğini ve kullanıldığını gösteriyor. Hatta bazı 
araştırıcılar "her hâlde bunları öğreten okullar da vardı" diyorlar. 
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840'ta Kırgızlar, Uygur Türklerini Moğolistan'dan çıkardılar. Bu 
bizim göç destanımıza yansıyan tarihî hâdise Uygur Türkleri, baş
ka Uygur Türklerinin de daha önceden mevcut olduğu Tarım Hav-
zası'na, Taklamakan Çölü'nün etrafına, şimdi Çin'de bulunan ve 
Çin tarafından şimdi, resmî ad olarak "Sincan" diye adlandırılan 
bölgeye göçtüler. Yalnız, Sincan değil, onun doğusundaki Gan-
su'da, Dunhuang bölgesine ve Tarım Havzasına göçtüler böyle
ce. 9'uncu yüzyıldan itibaren, Türk yazı dili Moğolistan bölgesin
den oldukça güneybatıya, Tarım Havzasına doğru kaydı; yani, 
Turfan şehri, Beşbalık şehri, Hoço şehri, Dunhuang ve civarı.Bu
ralarda yeni bir Türk yazı dili, bir Türk edebî dili görülüyor. Aslın
da Göktürkçenin devamı. Gramer bakımından ve fonetik bakımın
dan çok az farkı var. Gelecek zamanı farklı meselâ. Fonetik bakım
dan da diyelim ki "b", "v"ye dönmüş. Bundan ibaret. Daha çok lek-
sik; yani, söz hazinesi bakımından fark var; çünkü, buradaki 
Türkler, tarım havzasına gelen Uygur Türkleri Budist oldular, Bur
kan dinine girdiler. Türkler o dine Türkçe isim de verdiler; yani 
Buda'ya Burkan dediler. Biz de Burkancılık diyoruz. Daha önce, 
Moğolistan'dayken bir kısmı da Mani dinine girmişlerdi ve burada, 
9'uncu yüzyıldan en son 17'nci Yüzyıla kadar -çünkü, Altım Yarıık 
isimli büyük bir eser 17 nci yüzyılda kopya edilmiş, istinsah edil
miş- Tarım Havzası dediğimiz bu bölgede, Uygur yazısıyla yüzler
ce eser meydana getirdiler. Daha önce umumiyetle taşlar üzerine 
ve çeşitli maddeler üzerine oyularak yazılıyordu Göktürk harfleri. 
Halbuki, bu Tarım Havzası'nda, 9'uncu yüzyıldan itibaren, kamış 
kalemle kâğıtlar üzerine yazarak ve hatta bazen tahta kalıplarla 
basarak, basma tekniğini kullanarak yüzlerce eser meydana getir
diler. Buradaki Uygurlar, aşağı yukarı 15'inci yüzyıla kadar Budist 
olarak yaşadılar, 15'inci yüzyıldan sonra Müslüman oldular. An
cak, doğuda kalan, Gansu bölgesinde kalanlar, hâlâ küçük bir 
grup Sarı Uygur Buda dininde devam etmektedir. O Uygur yazı
sıyla -değişik bir yazı, Göktürk yazısı değil- bir İran kavminden, 
Soğdaklardan aldığı Uygur yazısıyla; ama, onun yanında Göktürk 
yazısını da kullandılar, Brahmî yazısını da kullandılar, Tibet yazı
sını da kullandılar, başka yazılar da kullandılar. Çoğunlukla Uy
gur yazısını kullandılar ve bu yazıyla, dediğim gibi, yüzlerce eser 
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meydana getirdiler yüzyıllar içinde. Bu eserlerin pek çoğu bu yüz
yılın başlarındaki büyük ilmî seferlerde bulunmuştur. 1900'den 
1914'e kadar devam eden, Taklamakan Çölü'nün etrafında, mace
ra filmlerine konu olacak. 

Afrika'daki safariler gibi, ilim adamlarının Taklamakan Çö
lü'nün ortalarında yaptığı bilimsel seferlerle, ilmî seferlerle, film 
çevirmeye değer maceralarla buldular bu eserleri. 14 yıl içinde, Bi
rinci Dünya Harbi patlaymcaya kadar. Bu eserleri, Avrupa'nın 
Berlin gibi, Paris gibi, Londra gibi ve Saint Petersburg gibi şehirle
rine götürdüler. Japon bilim adamları da bunları Japon başkenti
ne ve diğer şehirlerine götürdüler; ama, hâlâ, orada pek çok eser 
var, ondan sonra da pek çok eser kaldı. Onların bir kısmı Pekin'de, 
belki bir kısmı hâlâ yerinde. 

10'uncu yüzyılda Türklerin Müslüman olduğunu hepimiz bili
yoruz. Elbette, grup grup veya münferit olarak çok daha önceden 
Türklerin bir kısmı Müslüman olmaya başlamıştı; ama "biz, millet 
olarak ne zaman Müslüman olduk?" sorusunu sorarsak, bunun 
doğru cevabı 10'uncu yüzyıldır. Benim kanaatime göre, 10'uncu 
yüzyılın sonunda; yani, 1000 yılma geldiğimiz zaman, o zamanki 
Türk dünyasının yüzde 70'i -çok kaba bir hesapla, benim tahmi
nime göre- Müslüman olmuş bulunuyordu. 

Müslümanlıkla beraber, Türk yazı dili de, Türk kültür dili de Ta
rım Havzası'ndan biraz daha batıya kaydı. Yine Çin'de kalan Kâş-
gar bölgesine; yani, bugün Çin'de kalan Kâşgar bölgesine ve bugün 
Kırgızistan'da kalan Balasagun bölgesine kaydı. Esas merkez, yazı 
dilimizin merkezi, edebî, kültür dilimizin merkezi demek ki, Kara-
hanlılar çağında, Türkler Müslüman olduğu zaman bu merkezlere 
kaydı. Kâşgar ve Balasagun dediğimiz merkezlere kaydı. Kâşgar ve 
Balasagun civarında, artık Müslüman Türkler de edebî eserler 
meydana getirmeye başladılar. 10'uncu yüzyılda Müslüman olduk; 
ama, l l ' inci yüzyılda, hâlâ Türklerin yazısı Uygur yazısıydı; yani, 
henüz Arap yazısı yaygm olarak Türklerin yazısı haline gelmemişti, 
bunu Kâşgarlı Mahmut açık bir şekilde söylüyor. Divân-ü Lügati't -
Türk 1072-1074 yıllarında yazılmıştır. O eserde Türklerin yazısı 
budur diyerek Uygur harflerini gösteriyor. Demek ki, Kâşgarlı Mah-
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mutun eserini yazdığı sırada Türklerin yazısı hâlâ Uygur yazısıy-
mış. Benim tahminime göre ancak 12'nci yüzyılda Arap yazısı 
Türkler arasında yaygınlaşmaya başladı. Karahanlılar çağında, ilk 
büyük İslâmî eserler dediğimiz Kutadgu Bilig, Atabetü"l Hakayık 
gibi eserler meydana getirildi. 

Bir asır sonra, 12'nci yüzyılda, Ahmet Yesevî'nin şiirlerini de, 
yine, Karahanlılar çağma ait eserlerden saymak gerekir. Ancak, 
onlar çok geç istinsah edildiği için, elimizdeki nüshaları geç oldu
ğu için, dil bakımından onlarda Karahanlı devri özelliklerini pek 
bulmuyoruz. 

Aslında, Göktürk devri yazılı eserleri -taşlara yazılmış eserler-
Uygur devri eserleri ve Müslüman olan Karahanlılar çağında mey
dana getirilmiş eserler, gramer ve fonetik bakımından, hemen he
men farksız eserlerdir; yani, gramer ve fonetik bakımından yok de
necek kadar az farklar vardır. Esas fark söz varlığmdadır. Bozkır 
medeniyetini yansıtıyor Göktürklerin eserleri. Yabancı dilden gir
miş kelime yok. Buna karşılık, Uygurlarda, Sanskritçeden girmiş 
kelimeler var. Budizmi anlatan, onun kavramlarını anlatan, Mani
haizm'in kavramlarını anlatan, başka dillerden girmiş fazla keli
meler veya o kavramlar için Türkçeden meydana getirilmiş kelime
ler var; ama, Türkçe de olsa o kelimeler, tabiî ki, Budizm ile ilgili 
kavramlara ait olduğu için Göktürkçede onların karşılığı yok. Ay
nı şekilde, Müslüman olduktan sonra da, bu defa, Müslümanlıkla 
ilgili kavramları anlatan, Farsçadan veya Arapçadan girmiş keli
meler Karahanlı devri eserlerinde var veya onların Türkçesi bulun
muş. Ya Farsçadan namaz'ı almışız veya yükünç demişiz "yükün
mek, eğilmek" demek eski Türkçede "namaz" karşılığı olarak Ka
rahanlı eserlerinde ve az sonraki eserlerde. 

13'üncü yüzyıla geliyoruz; fakat, 13'üncü yüzyıla gelmeden bir 
tablo vermek istiyorum sizlere. Kaşgarlı Mahmut, 1 l'inci yüzyılda, 
Divan-ı Lügati't - Türk denilen büyük eserinin ilk Türk sözlüğü
nün baş tarafında, o zamanki Türk dünyasını bize veriyor ve o za
manki Türk dünyası için bakın "En batıda Rum sınırından başla
yarak, Çin içlerine kadar Türk boyları şu sırayla yerleşmiştir" di
yor. Rum sınırından; yani, bugünkü Balkanlardan, Karadeniz'in 
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kuzeyini aşarak Çin'e kadar şöyle sayıyor: En batıda Peçenekler, 
sonra Kıpçak, Oğuz, Yemek -batıdan doğuya doğru geliyoruz-
Başkırt, Basmıl, Kayl, Yabaku, Tatar, Kırgız, Çigil, Tohsı, Yağma, 
Uğrak, Çaruk, Çomul, Uygur, Tangut, Hıtay. Hıtay artık Çin olu
yor; ama, unuttuğu Türk boyları var. Mesela, batıda Peçeneklerle 
Kıpçaklar arasında, daha sonra Bulgar Türkleriyle, Suvar Türkle
rini sayıyor. Bu tabloyu şunun için verdim: Biraz önce Göktürk 
harflerinin yayılma alanını size söylemiştim. Balkanlardan, Avru
pa'nın ortasından Çİn, Moğolistan içlerine kadar. 11'inci asra gel
diğimiz zaman, görüyorsunuz, aşağı yukarı aynı yayılma alanı var. 
Kâşgarlı Mahmut tarafından bu aynı yayılma alanı veriliyor. Bü
tün bu alanlarda Türkçe kullanılıyor. Çeşitli varyantlarıyla. Kâş
garlı Mahmut bunlara ait bize özel bilgiler de veriyor; yani, Suvar -
lar böyle der, Kıpçaklar böyle der, Argular böyle der diye. Ancak, 
Kâşgarlı Mahmut'un verdiği bu tabloda, doğuyla batı arasında he
men hemen aynı sınır; ama, güneye doğru biraz daha yayılmış ola
rak Türk dilinin kullanıldığını görüyoruz. 

13'üncü yüzyıl, bizim tarihimiz açısından ve elbette, dil tarihi
miz açısından fevkalâde önemli. 13'üncü yüzyıl, artık Cengiz 
Han'ın dünyayı karıştırdığı, Türk dünyasmı alabora ettiği, birbirine 
karıştırdığı yüzyıldır. Cengiz Han'm dünya tarihinde ve elbette Türk 
tarihinde fevkalâde önemli rolü var. Cengiz Han'ın ve onun çocuk
larının o kadar ki, biraz önce Kâşgarlı Mahmut'un saydığı Türk 
boylarının birçoğunun adını Cengiz Han'dan sonra artık göremiyo
ruz. Çünkü, o boylar, birbirlerine karışmışlar ve yeni boyları mey
dana getirmişlerdir. Mesela Karluk Yağma Çigil . Artık onlar bir
birine karışmış Cengiz Han'dan sonra ve "Çağatay Ulusu" adını al
mış; Cengiz Han'm ikinci çocuğu, Çağatay'a bağlı oldukları için 
"Çağatay Ulusu" adını almış. Yukarıdakilere genel olarak "Kıpçak" 
denmiş. Elbette, bir kısım isimler yaşamaya devam ediyor. 

Bu 13'üncü yüzyılda, Türk yazı dilinin, kültür dilinin merkezi 
biraz daha batıya, Harezm dediğimiz bölgeye kaymıştır. Harezm, 
şimdi, Özbekistan'a bağlı Kara Kalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin 
bulunduğu yer; yani, Amuderya, Ceyhun ırmağmm güneyden Aral 
gölüne döküldüğü yer. O bölge ve daha kuzeyde, İdil ırmağının Ha
zar Denizine, Kaspi Denizine döküldüğü yerde Altınordu'nun mer-
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kezi Saray. İşte, Türk kültür dilinin merkezi 13'üncü yüzyılda bu
rası oluyor. Buna bilim literatüründe, Türkolojide "Harezm Türkçe-
si "adını veriyoruz. Harezm Türkçesi döneminde, hep Arap harfle
riyle Türkçe eserler meydana getiriliyor. Ancak, 13'üncü yüzyılda 
ana merkez Kaşgar'a doğru uzanıyor. Uygurlar yine, demin söyle
diğim Tarım Havzası'nda devam ediyor, yazı dilini kullanmaya de
vam ediyor; ama, 13 uncü yüzyılda, bu merkezin dışmda, Anadolu -
da, Azerbaycan'da yeni bir yazı dili meydana geliyor. İşte, Karama-
noğlu Mehmet Bey'in zuhur ettiği yüzyıl 13'üncü yüzyıl. Anadolu'da 
ve Azerbaycan'da hatta Irak'ın ve Suriye'nin bugünkü kuzey top
raklarında, işte, bizim Oğuz Türkçesi, Batı Türkçesi, yeni bir yazı 
dili olarak teşekkül ediyor. 

Bulgar bölgesinde, Bulgar Türkçesi, Kıpçak Türkçesi'ne dönü
şüyor ve bir Türk dalı da Mısır'a ve Suriye'ye doğru yayılıyor. Yine 
onlar Cengiz'in önünden kaçan Kıpçaklar Mısır'da bir Türk devle
ti kuruyorlar. Biz "Memlûk Devleti, Kölemen Devleti" diye okuyo
ruz tarihlerde; ama, o devrin Arapça kaynakları, bu devlete "Dev-
letü't-Türkiye" diyor; yani, Türk Devleti; O devletin adı Yavuz Sul
tan Selim alıncaya kadar oralarda da Türkçe eserler meydana ge
tiriliyor, Kıpçak Türkçesi'yle eserler meydana getiriliyor. 

Selçuklular Anadolu ve Azerbaycan'a buralara giriyorlar 11'in
ci yüzyıldan itibaren; ama, Selçuklular, edebî dilini bilen insanlar 
değil; yani, kendi dillerini konuşuyorlar; ama -bizim köylülerimiz 
gibi- bu dille makale yazmasını, kitap yazmasını, şiir yazmasını 
bilmiyorlar. Onun için "Neden bunlar Türkçe yazmadılar?" derken, 
bana biraz onlara haksızlık ediyoruz gibi geliyor; ama, koca bir 
devlet kurdular, o devletin de bir dili olması lâzımdı, hazır bulduk
ları dilleri, Farsçayı ve Arapçayı kullandılar, 13 uncü yüzyıla gelin
ce, Anadolu birden kalabalıklaştı. Cengiz'in önünden kaçan Oğuz
lar doldurdular Anadolu'yu; Anadolu Selçukluları sarsıldı, Beylik
ler dönemi başladı ve bu da, Türkçenin dirilişi oldu Anadolu'da. 
Karamanoğlu Mehmet Bey'in hareketi bunun bir simgesidir. Aslın
da, yavaş yavaş Yunus Emre yazmaya başlamıştı -belki ilk şiirle
rini yazıyordu o sırada- Veled Çelebi yazmaya başlamıştı, Hoca 
Dehhanî Türkçeyle yazmaya başlamıştı. O devirde ve 13'üncü yüz
yılda yeni Türk dili, Oğuz Türk dili ortaya çıktı. 
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15'inci yüzyıla kadar Azerbaycan'la hemen hemen aynı. Hangi
si Azerîye girer, hangisi Anadolu sahasına girer belli değil; çünkü, 
dil henüz standartlaşmamış. 15'inci yüzyılda da, hatta Azerbay
can'la Anadolu'yu müşterek sayabiliriz. Fuzulî hem bizim şairimiz 
hem onların şairi. Eğer Osmanlı istinsah ediyorsa Fuzulî'yi, o kop
ya ediyorsa Osmanlı hattatı "ben" diye istinsah ediyor. Azerbay
can'da istinsah ediliyorsa "men" diye istinsah ediliyor. Budin'de, 
Budapeşte'de, Fuzulî'nin istinsah edildiğini biliyoruz. Şimdi, Türk 
dilinin yayılma alanını düşününüz. 16'ncı yüzyılda, bugünkü Ma
caristan'ın başkenti Budin'de, Fuzulî'nin eseri istinsah edilmiş. 
Tebriz'de, Bakü'de, Anadolunun her yerinde ve Rumeli'nin birçok 
şehrinde istinsah edilmiş. 

Türkçe, 13'üncü yüzyıldan sonra iki yazı dili olarak devam edi
yor. Bir kuzeydoğuda Çağatay Türkçesi olarak; yani, bugünkü Tür
kistan'da ve İdil-Ural bölgesinde Çağatay Türkçesi olarak, bir de, 
Anadolu ve Azerbaycan'da Batı Türkçesi olarak iki kol halinde de
vam edip, 19'uncu yüzyıla kadar geliyor bizim dilimiz. Orada ve bu 
tarafta devam edip geliyor. Ama, bizimkiler, İstanbul'da Nevaî'yi 
okuyorlar, anlıyorlar; Nevaî'yi anlamak için Abuşka sözlüğü diye 
sözlük hazırlamışlar; hatta, Nevaî'ye Çağatay Türkçesi ile cevaplar 
veriyorlar, nazireler yazıyorlar ta Nedim'e varıncaya kadar, Osman 
F. Sertkaya arkadaşımız 19'uncu yüzyılın ilk yarışma kadar geti
riyor bunların hepsini. Nevaî'ye, Osmanlı şairleri, onun dilinde, 
Çağatay Türkçesi'yle cevaplar vermişler, nazireler yazmışlar. Bizim 
Anadolu şairlerini de onlar takip ediyorlar. Nevaî'nin dünya kadar 
yazması var bizim büyük şehirlerimizde, özellikle İstanbul'da Ne
vaî'nin yazmaları var. Birbirimizi takip ediyoruz. 

Türklerin eserleri de İdil-Ural bölgesine gidiyor, Kazan'a gidiyor, 
Başkurt bölgesine gidiyor. Muhammediye, Kesik Baş Hikâyesi fi
lan, onlar orada okunuyor; yani, kültür alış verişleri de devam edi
yor. 

19'uncu yüzyılda, artık, Türkistan sahasında Rus işgali ta
mamlanmıştır, 1885'te. Ondan sonra, Rusya'nm tayin ettiği bir dil 
politikası vardır orada; her Türk boyu, kendi konuşma dilini, ken
di ağzmı, diyalektini bir edebî dil hâline getirsin; politikanın esası 
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budur; yani, Rusça "nareçi" denilen, "lehçe" denilen bu şeylerin 
hepsi birer "yazı dili" olsun; yani, "dil" olsun denilmiştir. Bu poli
tika ile, 1930'larda, bugünkü Türk dünyasında kullanılan 20 yazı 
dili ortaya çıkmıştır. 

Şu anda, Türkler, 20 Türk boyunun konuşma dilini yazı dili 
haline getirmiş olarak, Türkçeyi 20 Türk yazı dili hâlinde kullanı
yorlar; yani, Yakut Türkçesi'ne varıncaya kadar, Çuvaş Türkçe-
si'ne varıncaya kadar, Güney Sibiryada Tuva, Hakas, Altay Türk
çesi'ne varıncaya kadar bütün Türk dünyasında 20 yazı dili ve pek 
çok alfabe kullanılıyor. Şimdi, 1990'larda yeni bir döneme girmiş 
bulunuyoruz. 1990'dan sonra, Türkler, önce yazılarını değiştirme
ye başladılar, Kiril harflerini bir kısmı bırakmaya başladı, bıraktı 
da; hatta, kararlarını da aldılar, Lâtin harflerine geçtiler. 

Bundan sonra ne olacaktır?.. Azerbaycan Kültür Bakanımızın 
söylediği gibi, bundan sonra, artık, biz, Fransızcadan, İngilizceden 
niye kelime alalım; bundan sonra, Fransızcadan, İngilizceden ke
lime almaya gerek var mı?!. 

Bundan sonra, biz, nüans"ı bırakalım çalar diyelim, Azerile
rin dediği gibi; nüans yerine çalar; yani; kırmızıya çalar, sarıya ça
lar filân. 

Anahtar... Anahtafı da diyelim bir yandan; ama, şu açar'ı da 
öğrenelim. 

Türkistanlılardan kıyın kelimesini öğrensek fena mı olur? Tür
kistanlıların "zor" anlamında çok güzel bir kelimesi var, kıyın. Bu
nu öğrensek, kıyınçılık desek "zorluk" anlamında, kötü mü olur?. 
Biz, zor diyoruz. Zor kelimesini Farsçadan almışız. Onlar şaşırı
yor; çünkü, onlarda "büyük" manasına geliyor zor kelimesi. Hal
buki, ağır desek hepimiz anlaşacağız. Bir de "zor" manasında "kı
yın"! öğrensek gayet güzel olacak. Güç desek, onlar kudret , kuv
vet anlıyorlar o kelimeden. Birbirimizle ilişkilerimiz sürdükçe, 
tahmin ediyorum ki, 20 yıl sonra 30 yıl sonra Türk dilinin tarihin
den bahsederken, belki bugünlerden de bahsedeceğiz, buradaki 
bu toplantıdan, bu kutlamalardan da bahsedeceğiz. 1000 yıl önce 
çok büyük değişiklikler olmuştu; şimdi, ben öyle tahmin ediyorum 
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ki, bu üçüncü 1 OOO'in başında da -biz 21 'inci yüzyıla falan girmi
yoruz, biz üçüncü 1000'e giriyoruz- Türk dünyası için ve Türk di
li için fevkalâde önemli değişiklikler ve gelişmeler olacaktır. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım efendim. 

BAŞKAN - Profesör Ercilasun'a, Türk dilinin tarih içindeki se
rüvenini derli toplu bir çerçeve içinde bize sunduğu için teşekkür 
ediyorum. 

Gerçekten, Türk dilinin serüveni böyle kısa bir süre içinde ko
lay kolay özetlenemez; ancak, arkadaşımız bunu kendine has üs
lûbu içinde çok güzel canlandırmış oldu; teşekkür ediyoruz. 

Şimdi, ikinci konuşmacı olarak, uzaktan, Almanya'dan gelen 
bir değerli meslektaşımız, Almanya'nın Göttingen Üniversitesi'nde 
çalışan ve gençliğini, ömrünü Türk dilinin eski bir şubesine Uy-
gurcaya adamış olan kıymetli bir arkadaşımız söz alacak ve eski 
Uygurca ile Türkiye'de dil devrimi arasındaki ilişkileri size örnek
leriyle belirtmeye çalışacaktır. Prof. Dr. Klaus Röhrborn konuşma
sını yapacaklar. 

Buyurun. 
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Prof. Dr. Klaus RÖHRBORN" (Almanya) 

Sayın bakanlar ve milletvekilleri, değerli konuklar ve sevgili öğ
renciler; ben, eski Uygur Türkçesinin Türk Dil devrimine etkileri 
veya arasındaki ilişkiler ve genellikle eski Türkçenin dil devrimin-
deki rolü hakkında konuşacağım. 

Bugün, Dil Bayramı'nda size hitap etmekten mutluluk duyuyo
rum. Bu bayram, Türkiye Cumhuriyetinin ulusal dil sorununa 
verdiği önemin bir göstergesidir. Bugünü 1940'tan beri kutluyor -
sunuz; yani, bugünle beraber Türk dil devrimini kutluyor sunuz. 
Dil devriminin başlangıcında Türkçeyi kendi kökenine götürme is
temi ve dileği vardı. O dönem, bu kökenin nerede olduğu ve bura
ya hangi yollardan varılacağı tam olarak belli değildi. Yeni kelime
ler, Eski Türkçe metinlerde mi aranmalıydı, yoksa, Anadolu ağız
larından mı; Arapça ve Farsça kökler bırakılmalı, yahut bunlara 
Türkçe ekler mi getirilmeliydi; yoksa, yeni üretilecek kelimeler yal
nızca Türkçe kök ve eklerden mi oluşturulmalıydı? O dönem, bi
rinci seçeneğe, yani, Arapça ve Farsça kelimelerin yerine geçebile
cek kelimelerin Eski Türkçe metinlerin taranmasıyla bulunmasma 
destek verenler yok değildi. 

Bu iş için, önce, 1893 yılında çözülen Orhon Kitabeleri düşü
nülmüştür. Daha sonraları, Karahanlı metinleri de dikkate alın
mıştır. 1870'te Macar âlimi Armin Vambery tarafından dizinle be
raber kısmî olarak yayımlanan Kutadgu Bilig, ikinci kez tam ola
rak 1891 ve 1910 arasında Wilhelm Radloff tarafından yayımlan
mıştır. Dizini olmadığı için az kullanılmıştır. 
(*) Prof. Dr. Klaus RÖHRBORN 

1938 doğumlu olan Prof. Dr. Klaus RÖHRBORN Leipzig'de Hamburg'da ve İstanbul'da Türk, 
Arap ve Fars filolojilerini okudu. 1964 yılında Hamburg'da doktorasını yaptıktan sonra 1971 
yılında Giessen Üniversitesi'nde Doçent ve sonra Profesör oldu. Göttingen ve Londra'daki bi
lim akademileri üyesi olan Profesör Röhrborn 1992'den beri Göttingen Üniversitesi'nde Tür
koloji ve Orta Asya bilimleri bölümünde görev yapıyor. 
Profesör Röhrborn başkanlığında İslâm öncesi bütün Eski Türkçe metinlerinin kelime hazine
sini kapsayacak olan büyük bir sözlük projesi yürütülmektedir. 30'dan fazla fasikülü olacak bu 
sözlüğün şimdiye kadar altısı yayımlanmıştır. Bu projede Türk bilim adamlarıyla ortak bir ça
lışma amaçlanmaktadır. Ayrıca Çinli rahip Xuanzang 'in biyografisi gibi Eski Türkçe metinle
ri araştırmakla tanındı. Türkiye Türkçesi sahasında neolojizmler üzerinde yaptığı bir dizi ça
lışmayla göze çarptı. 
Profesör Röhrborn şu anda Alman ve Türk meslektaşlarıyla Eski Türkçe metinlerin bütün tür
lerini oluşturacak. Almanca ve Türkçe olarak yorumlanacak, üniversite öğrencileri için bir 
okuma kitabı hazırlamaktadır. 
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Karahanlı edebiyatının önemli eserlerinden biri de, Kâşgarlı 
Mahmud'un Divanü Lûgat-i-t Türk adlı eseridir. Bu eser, 1917 ve 
1919 yılları arasında, Kilisli Rifat tarafından yayımlanmıştır. Cari 
Brockelmann, 1928'de bu eserin sözlüğünü yayımladı; hatalı ve 
noksan olmasma rağmen, bu sözlük o dönem Türkiye'sinde çok 
kullanılmıştır. 

Ayrıca, 1930'lu yılların başında, Türkçe Turfan metinlerinin 
birkaçı biliniyordu. Bu metinler, yüzyılın başında, Prusya araştır -
ma-inceleme gezileri sonucunda Orta Asya'da bulunmuştu. O me
tinlerde, Türkçe olmayan öğelerin çok az olduğu o zamanlarda bi
liniyordu. Doğan Aksan, birkaç yıl önce, sözlüksel, istatistiksel 
yöntemlerle bunu ortaya koydu. Aksan'a göre, Kültigin ile Tonyu-
kuk Yazıtlarında, yabancı öğelerin oranı yüzde l'in altındadır. Bu 
oran, en mühim Turfan metinlerinde yüzde 2 ile yüzde 12 arasın
dadır ve Karahanlı edebiyatının en mühim eseri olan Kutadgu Bi-
lig'de ortalama oran yüzde 1,9 sayısını gösteriyor. 

Hepimiz, Sadri Maksudî'nin 1930'da yayımlanan önemli eseri
ni Türk Dili İçin adlı kitabmı biliriz. Atatürk de bu esere çok değer 
vermiştir. Maksudî, kelime bulmada, önceliği Anadolu lehçelerine, 
Orhon Yazıtlarına ve eski edebî eserlere vermek istiyordu. Nasıl ki, 
Latince, Fransızca ve İtalyanca için bir rol oynamışsa, Eski Türk
çe metinlerin de Türkçe için aynı rolü oynamasını istiyordu. Mak
sudî, Orhon Yazıt/an'ndan, Kutadgu Bilig'den ve özellikle de Kâş
garlı Mahmud'un Diuarı'ından birçok kelime çıkarmış ve bu keli
melerin hangi Osmanlıca kelimelerin yerine geçebileceğine dair 
önerilerde bulunmuştur. Buna benzer kelime listeleri, 1933'te, 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin dergisi olan Türk Dili dergisinde de 
yayımlanmıştır. 

Başlangıçta, bazı durumlarda, Osmanlıcada veya Anadolu ağız
larında değişik biçimlerde bulunmakta olan Eski Türkçe kelimeler 
de kullanılmıştır. Türk Dili Tetkik Cemiyeti başkanı Saffet Arı-
kan'ın, 1934'te, Dil Bayramı vesilesiyle radyoda yaptığı konuşma 
bütün yurtta yayımlanmıştır. Türk Dili dergisinde yayımlanan bu 
konuşma metni iki sayfa tutmuştur. Konuşmada yer alan 59 yeni 
kelimeye ise başka bir sayfada yer verilmiştir. Bu kelimelerden en 
az 10 tanesi Eski Türkçeden alınmıştır. Örneğin, Osmanlıca ismet 
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yerine arıklık ve iadet yerine diriklik kelimesi kullanılmıştır. Bu iki 
kelime Osmanlıcada arılık ve dirlik olarak biliniyordu; gövdenin so
nundaki damak ünsüzüne aynen 1870 yılında çıkmış Kutadgu Bi-
lig'in söz diziminde de rastlıyoruz. Kutadgu Bilig'i ilk araştıran ve 
yayıma hazırlayan Vambery, Çağataycanm ses özelliklerini Eski 
Türkçeye olduğu gibi aktarmıştır. Radloff da, bu kelimeleri kendi 
büyük sözlüğüne arıklık ve diriklik olarak almıştır. 

Böylesi hatalar, kısa zamanda Dil Kurumu tarafından tespit 
edilmiş ve onun için de Türkçe Sözlüğe alınmamıştır; ancak, bu 
yanlış kelimelerden bazıları günümüze kadar gelmiştir. Örneğin, 
Saffet Beyin konuşmasında da yer alan yaratık "mahlûk" kelime
si, Türkçe Sözlüğün 1988 baskısında, yaratık "canlı, mahluk" ke
limesinin yanı sıra, terim anlamıyla yaratı "özel bir yetenekten ya
rarlanılarak ortaya konulmuş şey" yabancı kelime olan kreasyon 
karşılığı olarak yer almaktadır. Bu kelimelerin Batı Türkçesi'ne, 
yani, Türkiye Türkçesine uyarlanması gerekirdi. Türkçenin tarihî 
ses bilgisi, o dönemler yeterli bilinmediği için bu uyarlama da ol
mamıştır. 

Asıl sorun bu değildi; daha ziyade başka sorunlar Eski Türk
çe'den kelime alınmasını önlüyordu. Eski Türk kültürü ve Türk di
li uzun bir geçmişe sahipti. Eski Türkçe kelimelerin çoğunluğu de
yimleşmişlerdi. 

Türemiş ya da birleşik kelimelerin anlamı ikiye ayrılır. Birinci
si, kelimelerin sözlüksel anlamı, madde tanımıdır. İkincisi, kelime
lerin yapısal anlamıdır. Yunus balığı kelimesinin yapısal anlamı, 
Yunus balığının bir balık olduğunu söyler. Buna karşılık, hepimi
zin de bildiği gibi, Yunus balığı, esas olarak, bir balık olmayıp, su
da yaşayan memelilerdendir. Demek ki, kelimenin yapısal anlamı, 
sözlüksel gerçek anlamına ters düşebilmektedir. 

Aynı türemiş ya da birleşik kelime, değişik dillerde değişik söz
lüksel anlamlar taşıyabilir. Örneğin, alım, Eski Türkçede almak işi 
anlamını değil, "henüz tahsil olunmamış borçlar" anlamını taşı
maktadır. Aynı kelime, Osmanlıcada "satın alma" anlamındadır. 
Örneğin, alım satım bileşiğinde olduğu gibi. Alımcı, Eski Türkçe'de 
"dayin" demektir; yani "birinden alacağı olan, alacaklı". 
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Alımcı kelimesi, 1933'te, Osmanlıca dayin kelimesinin yerine 
önerilmişti; ama, bu anlamıyla kullanılması imkânsız idi; çünkü, 
Osmanlıcada, daha ziyade "müşteri" anlamına gelecekti. Başka 
durumlarda, kelimenin yapısal anlamı kendi anlamını işaret eden 
gerçek anlamından tamamen ayrılmıştı. Kelimenin yapısal anlamı, 
kelimenin sözlüksel anlamına hiç götürmeyip sözlüksel anlamının 
yalın bir sözlükbirim gibi öğrenilmesi gerekir. 

Eski Türkçe olan ölüt kelimesi, 1933'te, Osmanlıca katil keli
mesi yerine önerilmişti. Osmanlıca katil kelimesinin yerine öneri
len türetme kelime ölütçü gibi ölüt de Türkçe Sözlüğe girmiştir. Es
ki Türkçe ölüt kelimesi, aslında olan ö7ür-den türetilmiştir. Göv
dedeki son ses r kaybolduğu için eylemin tabanı artık bilinmemek
tedir. Türkiye Türkçesini konuşanlar, bunu ölmek fiiline bağdaş
tırmışlardır; ancak, ölüt kelimesi tutulmamış ve bir zaman sonra 
da sözlükten çıkartılmıştır. 

Eski Türkçe'de yumuş kelimesi, "vazife" ve özel olarak da "veri
len ödev, teklif' anlamındadır. 1930'da, Osmanlıca "memuriyet, 
misyon" kelimesi yerine önerilmiş ve bu anlamda da Türkçe Sözlü
ğe alınmıştır. Oysa, Türkiye Türkçesi'ni konuşanlar, bu kelimeyi 
göz yummak ile özdeşleştiriyorlar. Yumuş kelimesi, Türkçe Söz
lüğün son baskısında yer almasına rağmen tutulma şansı yoktur. 
Bu ve buna benzer Eski Türkçe kelimelerin güzel bir biçimi olma
sına rağmen, kendi anlamlarmda kullanılamıyorlardı. 

Dahası, eski Türk kültürü, Türk halkının en eski kültür aşa
masıdır. 20'nci yüzyılın 19301u yıllarındaki Türk Halkının yaşam 
dünyasındaki kavramların çoğu Eski Türkçede yoktu. Dil devrim
cileri, sadece, Türk dünyasının 19301u yıllarının kelime dağarcı
ğını değil, geleceğin, 20'nci yüzyılın bilim ve teknik terimlerini de 
yaratmak istiyorlardı. Bir toplumun tarihinde sürekli yeni iletişim 
konuları, yeni anlamlar ve kavramlar oluşur. Bunun için, yeni an
latım biçimlerinin yaratılması gerekir; yeniliğe ve yaratıcılığa ihti
yaç duyulur. 

Yaratıcı kelime yapımında bir araç da, eski kelimeleri kullana
rak, bunlara yeni anlamlar yüklemektir, igitmek fiilinin Eski 
Türkçe'deki anlamı "beslemek, yetiştirmek" tir. igitmek fiilinin Es
ki Türkçedeki anlamı "beslemek ve yetiştirmek" kavramları için, 
bu kelimelerin var olması nedeniyle, igitmek fiili bu anlamların 
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karşılığı olarak kullanılmamıştır; fakat, 1930'da, igitmek fiili, Sad-
ri Maksudî tarafından, Osmanlıca "terbiye etmek" için önerilmiş ve 
daha sonra da Türkçe Sözlüğe bu anlamda alınmıştır; fakat, şim
diki eğitmek biçiminde. 

Dil devrimcileri, belli ki, bu fiili, Türkiye Türkçesi eğmek fiiline 
benzetmişler; yani, eğdirmek fiiline ettirgen bir biçim ve alternatif 
olarak düşünmüşlerdir. Eğmek fiilinin "yetişmek" anlamı olmadı
ğı için, eğitmek de "yetiştirmek" kavramına götürmüyor; dolayısıy
la, eğitmek kelimesi çözümlenemez olarak kabul edilmelidir. 

Kuram kelimesi, Eski Türkçede, "birisini, derecesine göre bir 
yere yerleştirme" anlamındadır ve 1933'te, Osmanlıca silsile-i me-
ratibiye kelimesi yerine önerilmişti. Eski rejimin önemli olan bu 
kavramı, Cumhuriyet döneminde fazla bir önem taşımıyordu. Bu
nun için, yeni bir anlamla Türkçe Sözlüğe girmiştir; Osmanlıca na
zariye veya Fransızca teori kelimesinin yerine önerilmiştir. Eski 
Türkçe kelime olan kuram, artık yaşamayan kuramak fiiline aittir. 
Bugünkü kuram, "nazariye, teori" kelimesinin yaratıcıları, belli ki, 
bu kelimeyi, "düşünmek" anlamına da gelen kurmak fiiliyle bağ
daştırmışlardır. 

içkin kelimesi Eski Türkçe'de "affedilen düşman" anlamında
dır; yani "istiman etmek, teslim olmak" anlamındaki içikmek fi
ilinden türetilmiştir, içikmek ve içkin, 1945'te, Türkçe Sözlüğe 
"aman dilemek" ve "aman dileyen" anlamında alınmışlardır. Bu iki 
kelime, belli ki, gereksizdiler. Bundan dolayı, bir süre sonra Türk
çe Sözlükten tekrar çıkarılmışlardı. 

Türetme olan içkin kelimesi sözlükte kalmış; fakat, tamamen 
değişik bir anlam kazanmıştır. Bugün, içkin "deney ve bilgi içinde 
kalan" anlamında Fransızca immanent kelimesinin karşılığı olarak 
kullanılmaktadır. Bugün Türkçe konuşanlar, artık iç/cin kelime
siyle içikmek fiili arasında bir bağlantı kurmamaktadırlar. İçkin, 
şimdi iç isminden -kin ekiyle yapılmış bir türetmedir. 

Bu örneklerden de görüldüğü gibi, Eski Türkçe'nin kelime da
ğar cığıyla yaratıcı şekilde çalışılmış; ancak, bu yöntemle kelime 
bulmada çok kısır kalınmıştır. Herhalde, yeteri kadar Eski Türkçe 
kelime yoktu. Kısa bir süre sonra bundan dersler çıkarılmıştır. 
1934'te yapılan İkinci Türk Dil Kurultayı'nda, Türk lehçelerinden 
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kelime değil kök toplanması gerektiği söylenmiştir. Bu kökler, 
"Türkçenin türetim yapısına uygun olarak" yeni türetilecek keli
melerde kullanılacaktı; fakat, Eski Türkçe, kökler için değil, daha 
ziyade ekler için bir taş ocağı olmuştur. Daha doğrusu, geleneksel 
olmayan, kuralsız kullanılan bazı ekleri savunmak için bir nevi taş 
ocağı olmuştur. 

Örneğin, Osmanlıcada anlamsız olan +ın eki, araç eki olarak 
canlandırılmıştır. Bu ek, Osmanlıcada zaman zarfı olarak kullanı
lıyordu; fakat, Eski Türkçe'de bir durum eki, yani, araç durumu 
anlamında kullanılıyordu. Bu durum, dil devrimcilerini, söz konu
su eki Türkiye Türkçesi'nde de araç eki olarak kullanmalarına teş
vik etti. Örnek vermek gerekirse, Osmanlıca olan meselâ kelime
si yerine, cümlede sarf görevinde olan örneğin kelimesi kullanü-
mıştır. 

Sökmen kelimesi Eski Türkçe'de kahramanlara verilen bir un
van idi; yani, -men eki geçişli bir fiile ilave edilip bir faaliyet ismi 
türetilmişti. Dil devrimcileri, bu şekilde, gözlemen, öğretmen, seç
men, yazman türettiler. Osmanlıcada, işlevi tam belli olmayan -
man/-men eki, sadece ölü bir ek olarak, kocaman örneğinde ol
duğu gibi, ya ad gövdesine getirilmekte ya da azman örneğinde ol
duğu gibi geçişsiz fiil gövdesine getirilmekteydi. 

Osmanlıca olan mahsus ve kazurat kelimeleri yerine türetilen 
özgü ve dışkı kelimeleri, adlara gelen +gu/+gı ekiyle yapılmışlar
dır. Osmanlıcada, bu ekler, sadece eylem gövdesine gelebiliyorlar -
dı. Eski Türkçe'deki ençgü, esengü, mengü sözlerini örnek alan dil 
devrimcileri, bu ekle, isimden isim yapımında da yararlanmışlar
dır. Buna benzer birçok örnek vermek mümkündür. 

Sonuçta, Eski Türkçe'nin dil devrimindeki rolü, başta umuldu
ğu kadar olmamıştır. Hâlâ bugün, bu yönlü yanlış değerlendirme
ler vardır. Örneğin, Eski Türkçe "Türk Dili için bereket kaynağı" 
olarak değerlendiriliyor. Bunun böyle olmamasına rağmen Eski 
Türkçe'nin, Türk halkı için önemli bir anlamı vardır ve hâlâ da bu 
önemini korumaktadır. Türkler, yazılı ananelerini 7'nci yüzyıla ka
dar götürebiliyorlar. Bu, çok az dile mahsus bir şey. 

Kısa bir son söz söylememe müsaade ederseniz, şunları söyle
mek istiyorum: Türkiye'de, 1930'lu yıllarda, Eski Türkçe'ye büyük 
umutlar bağlanmıştı. O dönem, Eski Türkçe üzerine yapılan araş-
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tırmalara büyük destek verilmesi de, belki bu yolla açıklanabilir. 
Örneğin, 1934 yılında, Ahmet Caferoğlu tarafından hazırlanan 
Budist ve Maniheist Eski Türkçe metinlerinin kapsamlı ilk sözlü
ğü olan Uygur Sözlüğü yayımlandı. 1936-1941 yılları arasında, 
Eski Türkçe yazıtları, Türk Dil Kurumu adına, Hüseyin Namık Or-
kun tarafından yeniden yayımlandı ve 1936-1945 yılları arasmda, 
o zamanlar tanınan ve önemli olan Budist ve Maniheist metinler 
Fuat Köseraif ve Süleyman Himran tarafından Türkçeye çevrildi ve 
yayımlandı. 1933 yılında, İstanbul Üniversitesinde, Eski Türkçe 
için bir kürsü açıldı ve bu kürsünün başına da, adını hiçbir zaman 
unutamayacağımız Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat getirildi. 

Bu çalışmalar dil devriminden sonra sönmedi; halen, Eski 
Türkçe üzerindeki incelemeler, Türkiye'deki akademik etkinlikler
de bugünkü yerini almaktadır. Türkiye'deki eğitim sisteminin ge
nişlemesiyle, Eski Türkçe'nin hak ettiği gelişmeyi göstereceğini 
umuyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Değerli çalışma arkadaşımıza, bu özlü konuşmaları 
için teşekkür ediyorum. 

Gerçekten, dil devrimimiz, başlangıç yıllarında birtakım sap
malar, çeşitli evreler geçirmiştir; bunların burada sıralanması 
uzun sürecektir. Yalnız, ben, eski yıllarda ilk kongrelerden birin
de, tanınmış bir yazarımız tarafından bugün seve seve kullandığı
mız verim gibi bir kelime kullanıldı diye gazetelerimizde fırtınalar 
koparıldığını çok iyi hatırlıyorum. Demek ki, 1934'ten bugüne ka
dar, bu konudaki zevklerimiz, ölçülerimiz müspet yönde, olumlu 
yönde çok güzel gelişmeler gösterdi; fakat, ilk yıllarda birtakım 
yerli yersiz tartışmaların yapıldığı da bir gerçektir. 

Değerli arkadaşımız Profesör Rörhborn'a bir kere daha teşek
kür ediyorum. 

Şimdi, Sayın Profesör Osman Fikri Sertkaya, İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Müdürü olarak "En Eski Devrelerinden Karahanlılara 
Kadar Türk Dili" konusundaki bildirilerini sunacaklardır. 

Buyurun. 
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Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili, Sa
yın bakanlar, Sayın milletvekilleri, Sayın Valim, Sayın Belediye 
Başkanları, değerli meslektaşlarım, sevgili konuklar ve çok sevgili 
öğrenciler; ben, sizlere, başlangıcından l l ' inci yüzyıla kadar olan 
geçmişten söz edeceğim; ancak, bu devreyle ilgili bazı hususları, 
çok değerli meslektaşım Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun da ko
nuşmasında vurguladığı için o kısımları atlayacağım. 

Bir dilin en eski devresi en eski metinlerine dayanır. Türkçenin en 
eski metinleri İkinci Göktürk Hanedanı devresinden başlar. En Eski 
Türkçe metin, bir Göktürk heykeli üzerine 687 ilâ 692 yılları arasın
da yazılmış 6 satırlık bir yazıttır ve bulunduğu yerin adıyla Çoyr Ya
zıtı adıyla bilinmekte olup, Moğolistan'daki sanat müzesinde muha
faza edilmektedir. Çoyr Yazıtı nı diğer Göktürk yazıtları takip eder. 
Böylece, 687 yılından 1997 yılma kadar geçen 1310 yıl başka bir de
yişle 13 asır 10 sene Türkçenin yazılı metinlerinin yaşıdır. 

Ancak, Türkçenin yaşını ne kadar geri götürebiliriz sorusuna 
cevap olarak, Türkçe'nin Çince başta olmak üzere başka dillerde
ki izlerini değerlendirerek cevap verebiliriz. Tarih içerisinde geriye 
gittimizde, kısaca şu metinlerden bahsetmek gerekecektir : 

a) Türkçe yazılı metinler : (697-1997 = 1310 yıl) 

b) Türkçe olmayan yazılı metinler : (M.S. 687 - MÖ. 3500 = 42 
yüzyıl) 

1. Göktürk Kağanının 607 tarihli mektubu : 

Ch'i-min Kağanı Çimin Kağan'ın, 607 yılında, Çin'deki Sui Ha
nedanı İmparatoru Yang Ti'ye gönderdiği mektubun Çince nüsha-
(*) Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA 

1946'da Adana'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Adana'da yaptı. 1964'te girdiği İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi'nden Mirac-nâme adlı bitirme teziyle 1968'de mezun oldu. "Sirâ-
cü'l-Kulûb" adlı teziyle 1976'da doktor, "Eski Türkçede Musiki Terimleri ve Musiki Alet İsim
leri" adlı teziyle 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. Hâlen İstanbul Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü. 
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Tabii Üyesi, Türk Edebiyatı Vakfı Üyesi, Türk Kültü
rü Araştırma Enstitüsü, Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Alınan Şarkiyat Kurumu) As
li Üyesi, Societas Uralo-Altaica (Ural-Altay Derneği) Asli Üyesi, Verein der Humbolt-Stipen-
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sı Sui-shu tarihi içerisinde kayda geçmiştir. Prof. Dr. Masao Mori, 
"Ch'i-min Hakan'ın Bir Çin İmparatoruna Gönderdiği Mektubun 
Üslûbu Üzerine" adlı makalesinde, sonuç olarak, 607 senesinde bir 
Göktürk hakanının bir Çin imparatoruna gönderdiği ve yalnız Çin
ce nüshası muhafaza edilen bu mektubun, önce Göktürkçe yazılıp 
sonradan Çinceye çevrilmiş olduğunu kabul edersek, kuvvetle 
muhtemeldir ki, Göktürkler, en geç 7'nci asrm başlarında "Rünik 
Türk alfabelerini" kullanmaktaydılar görüşünü ileri sürmektedir.1 

Böylece, 687 yılında yazılan en eski metnimizden 80 yıl geriye 
gitmiş oluruz. Profesör Masao Mori, bu mektubun Çincesini değer
lendirdiğinde, bu mektubun içerisinde öyle satırlar bulmaktadır 
ki, bu satırları Çin diliyle izah etmek mümkün olmamaktadır; an
cak, o Çince ifadeler Türkçeye tercüme edildiğinde o mektup bir 
değer kazanmaktadır. 

2. Sogt harfleriyle yazılan Bugut yazıtı : (572-580) 

İkinci bir metin: Bugut Yazıtı... Bulunduğu yerin adıyla Bugut 
Yazıtı şeklinde isimlendirilen bu yazıtın üç yüzü İran dillerinden 
Soğdça yazılmıştır. Bu yazıt beşinci Göktürk kağanının mezar ta
şıdır. 572 ilâ 580 yılları arasını anlatan metin, ilk beş Göktürk ka
ğanı ve devreleri hakkında da bilgi vermektedir; hâlen Moğolis
tan'ın Çeçerleg Müzesinde bulunan bu yazıtın, belki de Türkçe 
olan dördüncü yüzü Brahmi harfleriyle yazılmış olup, harflerin 
aşırı tahrip olması yüzünden net okunamamaktadır. 

Bugut Yazın'nın Türk tarihi bakımından çok büyük bir değeri 
vardır. Bu değer, yazıtm üzerinde dişi kurttan süt emen elleri ke
sik bir çocuk kabartmasının bulunmasıdır. Bu kabartma, Türk 
destanlarından Ergenekon Destanı'na tekabül eder; yani, bizim Er-
genekon Destanımız 5'inci Göktürk kağanının mezar taşında, dişi 
bir kurttan elleri kesilen bir çocuğun süt içmesi şeklinde muhafa
za edilmiştir. 

3. Çin kaynaklarındaki Hun Türkçesi unsurları : (M.Ö. 
1022'ye kadar) 

Göktürklerden önceye, Hunlara doğru gidersek, Çin kaynakla
rında, Türk soylu olan ve arkaik bir Türkçe konuşan Hunlara ait 
birçok Türkçe kelime görürüz. Prof. Dr. Talât Tekin, "Hunların Di-

1 Reşid Rahmeti Arat İçin, Ankara, 1966, s. 363-371 
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li" adlı eserinde2, bu kelimelerden Tengri, Kut, Yabgu, Ebci, Temir, 
Ordu vesaire gibi ancak 10 tanesini incelemektedir. Bu kelimeler
den birini seçiyorum: Bu kelimelerden biri olan kıngrak, "Hunla-
rın tören kılıcı" anlamıyla, M.Ö. 47 yılında, Çin imparatoru ile Hun 
hükümdarı arasındaki bir anlaşma dolayısıyla Ts'ien Han Shu'da 
geçmektedir. Kâşgarlı Mahmud tarafından, Divanü Lügati' t-
Tür/c'te, kıngrak karşılığında "et ve hamur kesmekte kullanılan 
satır gibi büyük bir bıçak"3 şeklinde zikredilen kıngrak kelimesi, 
Çağdaş Türk lehçelerinden Yeni Uygur Türkçesi, Kırgız Türkçesi ve 
Teleüt Türkçesi'nde kıngrak şeklinde yaşamaktadır. Prof. Fried-
richt Hirth, daha eski Çin kaynaklarında, M.Ö. 1022 yılma ait bir 
olayla ilgili olarak kıngrak kelimesini görmüş ve bu kelimeyi yazı
ya geçen en Eski Türkçe kelime olarak vasıflandırmış tır; yani, 
kıngrak kelimesinin yaşı 3000 yıl; 30 yüzyıl artı 19 senedir. 

4. Sümerce ile Türkçe ilgisi : (M.Ö. 3500'lere kadar) 

O devirde konuşulan dillerden Sümerce bugün yoktur; sadece 
Çince ile Türkçe bugüne gelmiştir. Sümerce demişken konuya de
vam edelim: Sümerce ile Türkçe münasebetleri hakkında epey ya
zılmıştır; ancak, Prof. Dr. Osman Nedim Tuna tarafından kaleme 
alman Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Me
selesi adlı Türk Dil Kurumu yayını, diğer eserlerden çok ayrılmak
tadır. Osman Nedim Tuna, Sümerce ile Türkçe 168 kelimeyi len
güistik ölçülere göre karşılaştırmış ve sonuçta, Sümerler ile Türk
leri Fırat ve Dicle nehirleri arasmda yaşayan iki kavim olarak tav
zih etmiş ve bu iki komşu kavmin yakın komşuluk münasebeti do
layısıyla birbirleriyle kelime alış verişinde bulundukları görüşüne 
varmıştır. Osman Nedim Tuna, son sözlerini şöyle demektedir: 
"Türkler, daha M.Ö. en az 3500'lerde, bugünkü Türkiye'nin doğu
sunda da oturuyorlardı ve dilleri Sümerlerle iç içe yaşarken henüz 
iki kola ayrılmıştı. Yani, en eski lengüistik örneklere göre, Türkçe-
nin yaşı filolojik örneklere dayanılarak M.Ö. 3500 yıllarına kadar 
götürülebilmektedir ki, bugün itibariyle bu, 55 yüzyıl veya 5500 yıl 
eder. 

2 Talât Tekin, Hunların Dili, Ankara 1993, s. 14-14. 
3 DLT, III, s. 382 
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Filolojik bilgilerimize göre Türkçe iki büyük lehçeye ayrılmıştır. 
Bu lehçelerden birisi r~l Türkçesi, diğeri z~ş Türkçesidir. r~l Türk-
çesini konuşan Türk kavimleri Ogur kavimleri olmuştur. Ogur ka
vimleri, asırlarca, Asya'nın kuzeyinden Avrupa'nın içlerine göç
müşlerdir. Bir görüşe göre, Avrupa'nın yerleşik kavimleriyle karı
şan Ogurlar, Orta Avrupa'da Hungar adını almışlardır. Yine, İdil; 
yani, Volga kıyısı ile Tuna nehri kıyılarında, başka bir Türk kavmi
nin, Bulgar Türklerinin yerleştiğini görüyoruz. r~/ Türkçesini kul
lanan İdil Bulgarlarının bugünkü devamları Çuvaş Türkleridir. 
Onlar hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum, Sayın Profe
sör Ercilasun bunu çok güzel anlattı. 

Türkçenin diğer lehçesi ise z~ş özellikleri taşıyan ve Oğuz grubu 
tarafından konuşulan lehçedir. Bu lehçenin örnekleri 7'nci asrm 
ikinci yarısından sonra yazılı metinlerden takip edilebilmektedir. 

Şimdi yazılı metinlere dönelim: 

Göktürk, Uygur ve Kırgız gibi eski Türk halklarından kalan 
Göktürk harfli anıt ve yazıtları 

1. 550-745 yılları arasında Göktürk'lerden kalan metinler 

2. 745-840 yılları arasında Uygur'lardan kalan metinler 

3. 840'tan sonra Kırgız'lardan kalan metinler 

4. Tarihsiz oldukları için bu gruplardan hangisine ait olduğu 
anlaşılamayan metinler 

5. İsimleri bilinip henüz yayınları yapılmayan metinler 

olmak üzere beş gruba ayırarak incelemek mümkündür. 

Bunlardan Bugut yazısından size bahsettim. Çoyır Yazıtı'ndan, 
hem Ahmet Bey hem de ben bahsettim. Daha sonra, 719-720 yıl
ları arasında dikilen Ongin Yazıtı ; 723-725 yılları arasında dikilen 
Köl-iç-çor Yazıtı ; 723 yılında ölen sahibi için 724 yılında dikilen Al
tım Tamgan Targan Yazıtı ve 27 Şubat 731'de ölüp 1 Kasım 731'de 
Yoğ töreni yapılan Kültigin için ağabeyi Bilge Kağan tarafından 21 
Ağustos 732 tarihinde diktirilen Kültigin Yazıtı; 25 Kasım 734'te 
ölüp 22 Haziran 735'te Yoğ töreni yapılan Bilge Kağan için, Yolluğ 
Tigin tarafından 735 yılında diktirilen Bilge Kağan Yazıtı; 732 ve 
734 yılları arasında iki ayrı taşta yazılan Tonyukuk Yazıtları ve bu 
yazıtlar devam edip gitmektedir. Bunları bir liste halinde görelim : 
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I. Göktürk Devri (550-745) yazıtları : 

A) 550-745 yılları arasında hüküm süren Göktürk 
Kağanlığı'nın ilk devresine ait Bugut Yazıtı bilinmektedir. 

B) 840-745 yılları arasmda hüküm süren ikinci hanedanın en 
önemli yazıtları yazılış tarihlerine göre şunlardır : 

1. Çoyr yazıtı : 6 satır. 

Takriben 687-692 yılları arasında yazılmıştır. 6 satırlık yazıt, 
bulunduğu Çoyr bölgesinden Ulan-bator'a getirilmiş olup müzede 
teşhir edilmektedir. 

2. Ongin yazıtı : 19 satır. 

3. Köl-İç-Çor (İhe-Höşötü) yazıtı : 29 satır. 

4. Köl Todun inişi Alttın Tamgan Tarkan (İhe-Aşete) yazıtı :10 
satır. 

723 yılında ölen sahibi için 724 yılında dikilmiş olup, kül
liyesinde bulunmaktadır. 

5. Köl Tigin (Orhon-I) yazıtı : 71 satır. 

27 Şubat 731'de ölüp 1 Kasım 731'de yog töreni yapılan Köl 
Tigin için ağabeyi Bilge Kağan tarafından 21 Ağustos 732 tari
hinde diktirilmiştir. Yazıt, külliyesinde korunmaktadır. 

6. Bilge Kağan (Orhon-II) yazıtı : 79 satır. 

25 Kasım 734'te ölüp, 22 Haziran 735'te yog töreni yapılan Bil
ge Kağan için Yolluğ Tigin tarafından takriben 735 yılında diktiril
miştir. Türk tarihinin en önemli belgesi olan yazıt, külliyesinde 
yerde üç parça halinde bulunmaktadır. 

7. Tonyukuk yazıltarı : iki başta 62 satır. 
Büyük devlet adamı Tonyukuk için takriben Köl Tigin ile Bilge 

Kağan anıtlarının arasında (732-723?), kendi sağlığmda diktiril
miştir. Yazıtlar külliyesinde muhafaza edilmekte olup, bugüne ka
dar en sağlam ulaşan taşlardır. 

8. Ulug Hanoy Gölü (İhe Hanuin Nur) yazıtı : 6 satır. 
Takriben 730 civarı veya sonrasmda dikilmiştir. 
9. Hangiday yazıtı : 4 satır. 
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II. Uygur Devri (745-840) yazıtları : 
İlk üç yazıt da Uygurların var oluş tarihinden başlayıp 740-760 

yılları arasında hakimiyetin Göktürk Açina (Bozkurt oğulları) ha
nedanından Uygun Yağlakar hanedanına geçmesi sırasındaki ta
rihi olayları anlatır. 

1. Tes yazıtı : 22 satır. 
750 bars yılının yaz ayında Tes nehrinin kenarına ikinci Uygur 

Kağanı Tengride bolmış İl İtmiş Bilge Kağan adma dikilmiştir. Met
nin üst kısmı çok tahrip olmuştur. Bu yüzden sadece alt kısmı 
okunabilmektedir. Metin Ulan-bator'da Tarih Enstitüsü'ndedir. 

2. Terh (Taryat) yazıtı : 30 satır. 
753 yılan yılının yaz ayında Terh nehrinin kenarına ikinci Uy

gur Kağanı Tengride bolmış İl İtmiş Bilge Kağan adma dikilen ikin
ci taştır. Üç parçaya ayrılmıştır. 741-753 yılları arasındaki olayla
rı anlatan metin ve kaplumbağa kaidesi Ulan-bator'da Tarih Ens
titüsü'ndedir. 

3. Bayan Çor veya Moyun Çor (Şine-Usu) yazıtı: 55 satır. 
759-760 Lagzın-küskü (=domuz-Sıçan) yıllarında Terh nehrinin 

kenarına ikinci Uygur kağanı Tengride bolmış İl İtmiş Bilge Kağan 
adına dikilen üçüncü taştır. Külliyesinde yerde yatık halde bulu
nan yazıt 740-760 yılları arasındaki olayları anlatmaktadır. 

4. Hoytu-Tamır yazıtları : 
Tayhur külliyesinde kayalar üzerinde bulunan 10 ayrı yazıt 

753-756 yılları arasında veya civarında yazılmıştır. 
5. Kara Balgasun (Orhon-III) yazıtı : 6 satır. 
Kara Balgasun şehri harabelerinde parçalara ayrılmış olarak 

bulunan metnin üst kısmındaki aynasında altı sırada Bu Tengri-
ken, Tanrı'dan kut bulmış, Alp, Bilge, Tanrı Uygur Kağan'ın bittiği 
yazılmıştır. Yazıtın devamı yerde parçalanmış bir halde bulunmak
tadır. 

6. Üç köşe (Gurvaljin) yazıtı : 1 satır. 
7. Somon-Tes yazıtı : 1 satır. 

III. Kırgız Devri (745-840) yazıtları : 
1. Bel (Suci) yazıtı : 11 satır. 
Kırgız Türkü Boyla Kutlug Yargan'ın hayatını anlatır. 
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IV. Tarihî ve devresi belli olmayan yazıtlar : 
İlk üç devreden hangisine ait olduğu tespit edilemeyen bugüne 

kadar yayımlanmış küçük yazıtlar şunlardır : 
1. Anı Han yazıtı : 3 satır. 
2. Ak-Baş Dağı (Çagan-Tolgay-I) yazıtı : 1 satır. 
3. Ak-Baş Dağı (Çagan-Tolgay-II) yazıtı : 1 satır. 
4. Öbör-Dörölji yazıtı : 1 satır. 
5. Hentey-I yazıtı : 2 satır. 
6. Arts Bogdo (=Arka Bogdo, Tövş) yazıtı : 1 satır. 
7. Beger yazıtları : 3-4 yazıtta 4 veya 5 satır. 
8. Kutug-Ula yazıtı : 4 satır. 
9. Keçinin Suyu (Yaman-us) yazıtı : 2 satır. 
10. Hentey-II yazıtı : 1 satır. 
11. Kutlug yazılı mühür yüzük : 1 kelime 
12. Göktürk harfli para : 1 satır.4 

13. Örük (İğde) yazıtı : 4 satır. 
1984'te Hubsgul Aymağı'nda bulunmuştur.5 

14. Tömör-Tsorgo yazıtı : 1 satır.6 

15. Tsahir yazıtı : .. satır.7 

16. Açit Nur (Acı Göl) yazıtı 1 :1 . satır. 
17. Açit Nur (Acı Göl) yazıtı II : 1. satır.8 

18. Arts-Bogdo (Tövş) yazıtı II : 1 satır. 
19. Arts-Bogdo (Tövş) yazıtı III : 3 satır.9 

20. Gurban-Mantal yazıtı I : 2 satır. 
21. Gurban-Mantal yazıtı II : 2 satır. 

4 Buraya kadar olan yazıtlar bk. Osman F. Sertkaya, "Köl Tigin 'in ölümünün 1250. yıl dönümü 
dolay ısı ile Moğolistan Halk Cumhuriyeti'ndeki Köktürk harfli metinler üzerinde yapılan arke
olojik ve filolojik çalışmalara toplu bir bakış", Belleten, Türk Tarih Kurumu, XLVII/185 (Ocak 
1983), Ankara 1984, s. 67-85. 

5 L. Bold, "Orük hadnı türeg biçeesiyn tuhay (ur'dçilsan taylan)", Dornodahinı Sudlalın Asu-
udal, 1987/2 (17), s. 87-91 

6 D. Tseveendorj, "Novıe nadpisi Orhono-Yeniseyskoy pis'mennosti iz Tsahira i Tümür Tsor-
go", Tuulin Sudlal I Studia Historicae, Instituti Historiae Academiae Scientiarum Reipublicae 
Populi Mongolici, VIII, Ulaanbaatar, 1984, s. 124-126. 

7 D. Tseveendorj, "Novıe nadpisi Orhono-Yeniseyskoy pis'mennosti iz Tsahira i Tümür Tsor-
go", Tuulin Sudlal I Studia Historicae, Instituti Historiae Academiae Scientiarum Reipublicae 
Populi Mongolici, VIII, Ulaanbaatar, 1984, s. 124-126. 

8 S. Harcavbay, "Mongol nutgaas şineer oldson Türeg biçeesuud. I. Açit nuurun Türeg biçees", 
Hel, Zohiol, XVI/8, (1987), s. 79-81 

9 Okladnikov, (1987) 
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22. Gurban-Mantal yazıtı III : satır. 
1987'de Bayan-Kongor Aymağı, Butsagaan Somonda bulundu.1 0 

Bu yazıtların haricinde henüz yayımlanmamış irili ufaklı yeni 
yazıtlar vardır.11 

V. İsimleri bilinip henüz yayımları yapılmayan metinler : 
1. Yazıt parçası : 3 satır. 
1920'li yıllarda bulunmuş. Bulunma yeri belli değil. 
2. Hotol-us {Tepe suyu) yazıtı : 1 satır. 
19601ı yıllarda M. 26 = Aru-Bogdo yazıtı ile birlikte Övör Han-

gay Aymak, Koçm-Us Somon'da bulundu. 
3. Nogon-Tolgoy yazıtı : 2 satır. 
1977'de Kentey Aymak, Nogon-Tolgoy darhan Somon'da N. 

Perlee tarafından bulundu. 
4. Deel-uul yazıtı : 2 satır. 
1988'de arkeolog T. Samjmyatav tarafından Dund-Gobi Ay

mak, Ölciyt Somon'da bulundu. 
5. Hatuv-su yazıtı : .. satır. 
1990'da Bayan-Ölgiy Aymak, ... Somon'da bulundu. 
6. Hara-Mangday (Kara alın) yazıtı : 1 satır. 
Bayan-Ölgiy Aymak, Nogon-Nur Somon'da bulundu. 
7. Olon-Nur (Çok Göl) yazıtı : 1 satır. 
Bayan-Ölgiy Aymak, Bayan-Nur Somon'da bulundu. 
8. Deliun Somon (Ortalık?) yazıtı : 1 satır. 
Bayan-Ölgiy Aymak, Deliun Somon'da bulundu. 
Bugün Lena nehrinden Romanya'ya kadar uzanan bir coğrafya 

içerisinde sayıları birkaç yüzü geçen ve Türkçenin 1300 yıl geriye 
uzanan en eski dil metinleri olan bu yazıtlar Türk kültürünün ay
nasıdır. 

Eski Türk Yazıtlarında çok işlek bir dil kullanılmıştır. Örnek 
olarak; hocam Muharrem Erginin yayınından Bilge Kağan Yazıtı
nın Kuzey yüzünden birkaç satır verelim : 

10 L. Bold - R. Biyemba, "Gurvan Mandalın türeg biçees", Dornodahinı Sudlalın Asuudal, 
1988/1, s. 103-108. 

11. Bu bölümdeki 13. - 22. yazıtlar için bk. Luvsandorjiyn BOLD, BNMAU-ın Nutag Dalı' Hadnı 
Biçees (Türeg biçgiyn dursgal) I, Ulaanbatkar 1990. 
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Bilge Kağan yazıtı, Kuzey yüzü 
1 Tengri teg tengride bolmış Türk Bilge Kağan bödke olurtum. 

Sabimin tüketi eşid. Ulayu iniygünüm oğlanım ebireki oguşum 
[budunum biriye şadpıt begler yırıya tarkat buyruk begler Otuz 
Tatar ... Tokuz Oğuz begleri budunı bu sabimin edgüti eşid, katıg-
dı tmgla: İlgerü kün] 2 T o g ıkmga birigerü kün ortasmgaru kurı-
garu kün bastıkmga yırıgaru tün ortatusmgaru anda içreki bu
dun kop manga körür. 

[Bunca budun kop itdim]. Ol amtı anyıg yok. Türk Kağan Ötü-
ken [yış olursar il]te [bung] yok. İlg[erü Şa]ntung [yazıka tegi süle-
dim, taluyka kiçig tegmedim. Birigerü Tokuz] 3 Ersinke tegi süle-
dim, Tüpütke kiçig tegmedim. Kurıgaru yinçü ögüz keçe Temir Ka-
pıgka tegi süledim. Yırıgaru Yir Bayırku yiringe tepi sü[ledim]. 
Bunca yirke tegi yorıtdı[m. Öt)üken [yış]da yig i[di ermiş. İl [tutsık 
yir Ö]tük[en] yır ermiş. [Bu yirde olurup Tabgaç budun] birle 
tüz[ültüm. Al]tun kümüş işgi[ti] 4 kutay bungsuz anca birür. Tab
gaç budun sabi süçig ağısı yımşak ermiş. Süçig sabm yımşak agm 
arıp ırak [budunug anca] yagutır ermiş. [Yaguru] kond[ukda]kisre 
anyıg biligin anda ö[yür ermi]ş. Edgü bil[ge] kişig edgü alp kişig 
yo[rıtmaz] ermiş. Bir kişi yangıls[ar, oguşı budunı biş]ükinge tegi 
kı[dmaz] 5 ermiş. Süçig sabmga yımşak agısmga arturup öküş 
Türk budun öltüg. Türk budun ölsiking. Bireye [Çoğa]y yış Tögül-
tün yazı [konay]m [tiser] Türk budun ölsikig. Anda angıg kişi an
ca boşfgurur] ermiş: Irak erser yablak agı birür, yaguk erser edgü 
agı birür tip anca boşgurur ermiş. Bu[lig] 6 bilmez kişi ol sabıg alıp 
yaguru barıp öküş kişi öltüg. Ol yir[ger]ü barsar, Türk [budun] öl-
teçi sen. Ötüken [yir olurup arkış] tirkiş ısar, neng b[ungug yok. 
Ötüken y]ış olursar, benggü, [il tuta olurtaç]ı sen. Türk budun to-
kurkak sen. Açsar tosık ömez sen, bir todsar açsık ömez sen. An-
dagmgm üçün igidmiş ka [ganmgm] 7 sabm almatm yir sayu bar-
dıg. Kop anda alkmdıg arü[tıg]. Anda [ka]lm[ışı] yir [sa]yu kop to
ru ö[lü yorıy]ur ertig. Tengri yar[lıkadukm üçün özüm] kutum bar 
üçün k[gan olurtu]m. Kağan olurup yok çıgany budunug kop kub-
ratdım. Çıgany budunug bay kıldım. Az budunug öküş kıldım. 
[Azu bu] 8 sabunda igid bar gu? Türk begler budun bum eşiding. 
Türk budun[ug tirip i]l tutsıkmgm bunda urtum. Yangılıp ölsikin-
gin yime bu[nda urtu]m. Neng n[eng sab[ım erse]r benggü taşka 
urtum. Angar körü biling. Türk amtı budun begler bödke körüg-
me [begler gü yangıldaçı siz]. 
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Kuzey Yüzü 
[1] Ben Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda 

tahta çıktım. Sözümü tamamiyle işitin. Küçük kardeşlerim, oğul
larım, bütün kabilem, milletim, güneydeki şadpıt beyleri, kuzeyde
ki tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar, ... Dokuz Oğuz beyleri, mil
leti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle: Doğuda gün [2] doğu
suna, günde gün ortasına, batıda gün bsatısma, kuzeyde gece or
tasına kadar, onun içindeki millet hep bana tâbidir. 

Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir. Türk 
kağanı Ötüken ormanında otursa ilde sıkıntı yoktur. Doğuda şan-
tung ovasına kadar ordu sevk ettim, denize ulaşmama az kaldı. 
Güneyde dokuz [3] Ersine kadar ordu sevk ettim, Tibete ulaşma
ma az kaldı. Batıda İnci nehrini geçerek Demir Kapıya kadar ordu 
sevk ettim. Kuzeyde Yir Bayırku yerine kadar ordu sevk ettim. 
Bunca yere kadar yürüttüm. Ötüken ormanından iyisi hiç yok
muş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş. Bu yerde oturup Çin mil
leti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, [4] ipekliyi sıkıntısız iyice 
veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tat
lı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaş-
tırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşü
nürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan 
yanılsa kabilesine, milletine, akrabasına kadar barındırmaz 
5]imiş. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, 
Türk milleti, öldün; Türk milleti, öleceksin! Güneyde Çogay orma
nına, Tögültün ovasına konayım dersen, Türk milleti, öleceksin! 
Orda kötü kişi şöyle öğretiyormuş: Uzat ise kötü mal verir, yakın 
ise iyi mal verir deyip öyle öğretiyormuş. Bilgi [6] bilmez kişi o sö
zü alıp, yakma varıp, çok insan öldün! O yere doğru gidersen Türk 
milleti, öleceksin! Ötüken yerinde oturup kervan, kafile gönderir -
sen hiç bir sıkıntın yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen 
il tutarak oturacaksın. Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. 
Acıksan tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öy
le olduğun için beslemiş olan kağanının [7] sözünü almadan her 
yere gittin. Hep orda mahvoldun, yok edildin. Orda, geri kalanın
la, her yere zayıflayarak ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, 
kendim devletli olduğum için kağan oturdum. Kağan oturup aç, 
fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti 
çok kıldım. Yoksa bu [8] sözümde yalan var mı? Türk beyleri, mil
leti, bunu işitinj Türk milletini toplayıp il tutacağmı burda vur
dum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa 
ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, bey
leri, bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? 
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Bir müjde vermek isterim: Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan 
Cumhuriyeti arasındaki ikili anlaşma gereğince, Bilge Kağan, Köl-
Tigin ve Tonyukuk Yazıtları bölgesinde, devletimiz, Köl-Tigin ve 
Bilge Kağan külliyelerinde arkeolojik kazıyı bu sene başlatmakta
dır ve mahallî müzeler yapılması, 1300 yıl önceki ecdadın diktiği 
bu anıtların koruma altına alınması Türkiye Cumhuriyeti ile Mo
ğolistan Cumhuriyeti arasında kararlaştırılmıştır; arkeologlarımız 
gitmiştir, kazımız başlamaktadır. 

İkinci bir müjde: Göktürk harfleriyle yazılı bütün metinlerin al
bümü projesinin hazırlanması görevi Türk Dil Kurumu' nun Baş
kanı değerli meslektaşım Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ile Tür
kiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü olarak bana verilmiştir. 
Moğolistan ile Kırgızistan Yazıtları albüm olarak hazırlanmıştır, 
1988 başında, ilim alimine bu en eski yazılı metinlerimiz takdim 
edilecektir. 

Göktürk harflerinin kullanım sahasına da işaret etmek isterim: 
Taşa yazılı olan metinlerin yazı cinsleri oyma yazı, çizme yazı, kes
me yazı ve fırçayla boyama yazıdır. Bunun yanında, altın, gümüş, 
bronz, demir, kemik, kaya, kil ve balçıktan yapılan eşyalar üze
rindeki yazılar; para, bıçak, kılıç, tabak, çanak, bardak, küp ve 
tarak, bilezik, yüzük, küpe, kemer plakası veya tokası, ağırşak ve
saire gibi günlük hayatta kullanılan eşyaların üzerinde bulunan 
yazılar dolayısıyla, Göktürk yazısının halk tarafından okunduğu, 
yazıldığı, kullanıldığı kabul edilmektedir. Aksi takdirde, bu yazılı 
kelimelerin günlük hayatta kullanılan eşyalar üzerinde olması hiç
bir anlam ifade etmez. 

Nitekim, Göktürk okullarının olduğu ve buralarda Göktürk ve 
Uygur alfabelerinin olduğu, bunların Mani harfleriyle transkripsi-
yonlandığı, ayrı yerlerde ayrı alfabelerin bulunduğu Almanların 
yapmış olduğu kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır. Eski Türk kül
türünün bu şekilde çok büyük bir malzemesi, günlük hayatta kul
lanılan eşyalardan ayrıca kâğıda yazılı malzeme olarak da karşımı
za çıkmaktadır. 50'den fazla irili ufaklı metnin içerisinde bir tane
si bizim için tarihî bir değere sahiptir; Irk Bitig adlı bu fal kitabı 
110 sayfadır, Göktürk harfleriyle 1000 yıl önce yazılan en eski ki-
tabımızdır. 

Uygur devriyle ilgili bazı şeyleri söylemek istemiyorum; çünkü, 
Sayın Röhrborn ile Sayın Ercilasun bu konuları gayet güzel anlat
tılar. Ben, sadece, Uygur devrinde çok büyük bir malzemenin bu
lunduğunu, bu malzemenin yazılı metinlerden, atasözleri, deyim -
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ler, mektuplar, tarih tespitleri, takvimler, hukuk belgeleri, fallar, 
sihirler, muskalar, ilahiler, tövbe duaları, şiirler olarak ortaya ko
nulduğunu söylemek istiyorum. 

Yalnız, şiirde eski Türk medeniye tiyle bugünkü İslâmî Türk 
medeniyeti arasında çok büyük bir fark vardır; çünkü, eski Türk 
şiiri, Altay usulünce baş kafiyeye dayanan, hece ölçüsü olan, dört
lüklerle, altılıklarla ve sekizliklerle yazılan bir şiir türüdür. Bura
da, eğer, baş kafiye sadece bir ünlü ise a ise, dört satırda da bu a 
aynen tekrar eder; eğer, baş kafiye bir ünsüz ise, kendisinden son
ra gelen ses eğer (a) ise (a), (ı) ise (ı). . . Meselâ: b-a, b-a, b-a, b-a 
şeklinde devam eder; çünkü, eski Türklerde kafiye göz içindir ve 
yazılı olur, telâffuzu ne olursa olsun, kafiyenin göz için yapılmış ol
ması lazımdır ve bu, epey devam etmiştir. 

Dörtlük tarzı daha sonra Türklerin -değerli meslektaşım Erci-
lasun'un belirttiği gibi-İslâmiyeti kabul etmeleriyle İslâmî bir veç
he almıştır. Maalesef, ilk İslâmî eserler ki, 100-150 yıllık bir dev
rede, 9'uncu asırdan 10'uncu asrın sonuna kadar elimizde yoktur. 
Bizim bildiğimiz iki büyük eser vardır; birisi ilk Türkoloğumuz 
Kâşgarlı Mahmud tarafından yazılan Divanü Lûgati't-Türk ve ilk İs
lâmî yazarımız Yusuf Has Hâcib tarafından yazılan Kutadgu Bilig. 

Kutadgu Bilig'e baktığımız zaman, 6645 beyitlik bu eserin, eski 
Türk şiir tarzında değil, artık İslamî Türk şiiri tarzında şehname 
vezni olan aruz vezmy\e,feûlünfeûlünfeûlünjeûl vezninde yazıldı
ğını ve kafiyenin sona taşındığını görürüz; ama, Yusuf Has Hâcib, 
eserin içerisine 176 tane dörtlük koymuştur ve bu dörtlüklerde de 
eski Türk şiir geleneği olan baş kafiyeyi aynen muhafaza etmiştir. 

Nitekim, daha sonra, bizim İslâmî şiir tarzımız, Arap ve Fars şi
irinden aldığımız şekilde devam etmiş; ancak, bu dörtlük tarzımız 
halk şiirinde Yunus Emre'de ve ondan sonra diğer halk şairleri
mizde devam etmiştir. 

Son olarak şunları söylemek istiyorum: Türkçe, UNESCO tara
fından yapılan sıralamaya göre dünyada konuşulan beşinci dildir. 
Nüfus sırasına ve nüfus yoğunluğuna göre birinci sırada Çince, 
ikinci sırada Hintçe, üçüncü sırada İspanyolca, dördüncü sırada 
İngilizce, beşinci sırada Türkçe gelmektedir. 

SSCB'de yapılan bir araştırmaya göre Slav dillerinden sonra 
ana dil olarak konuşulan diller oranında Türkçe ana dil olarak 
yüzde 39 ile birinci; ancak, iletişim dili olarak yüzde 45 ile birin
cidir; çünkü, Ermeni, Gürcü vesaire gibi diğer Kafkas halkları da 
kendi aralarında anlaşmak için Türkçeyi kullandığı için, anadili 
Türkçe olan kavimlerin yüzde 39 oranı yüzde 45'e çıkmıştır. 
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Asya'nın iki eski dili olan Çince ile Türkçeyi karşılaştırırsak; 
Çince başlangıcından bugüne kadar hep aynı bölgede kalmış ve 
hep aynı bölgede konuşulmuştur. Türkçe ise, tarih içerisinde 
Mançurya'dan Hazar Denizi'ne kadar; Avrupa'da, Viyana, Zigetvar, 
Estergon önlerine kadar; Asya'da, Hindistan'ın ortalarına kadar; 
Afrika'da, Habeşistan'ın altına Tuareglere kadar yayılan ve gittik
çe gelişen bir dildir. Hâlen, Asya, Avrupa ve Afrika'da konuşulma
sı yanında, Amerika ve Avusturalya kıtalarında da; yani, beş kıta
da da 20 kadar yazı dili olarak konuşulmakta ve yazılmaktadır. 

Devlet dili olarak ise, son 7 yılda, Türkiye Türkçesi'nin yanın
da, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgı
zistan Cumhuriyetlerinin devlet dili olan Azerbaycan Türkçesi, 
Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi ve Kırgız 
Türkçesi' nin devlet dili olarak gelişmesi çok sevindirici bir husus
tur ve Türkçenin gelişmesinde hayırlı bir olay olmuştur. Bu 6 dev
let diline, kısa zamanda, Tatar Türkçesi ile Uygur Türkçesi'nin de 
müstakil devlet dili olarak gelmesi ve bu dillerin de müstakil dev
letlerin dilleri olarak gelişmesi benim en kalpten dileğimdir. 

Hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 
BAŞKAN - Profesör Osman Sertkaya'ya teşekkür ediyoruz. 
Bir defa, verdiği bilgiler için teşekkür borçluyuz. 
İkincisi de, son olarak eski Türklerden kalma taşlar, bengü taş

ların korunması yolunda alınmış olan kararların açıklanmasından 
dolayı teşekkür ediyoruz ve bununla ilgili olarak şunu da bilgileri
nize sunmak istiyorum: Osman Bey birçoklarımızdan farklı ola
rak, masa başında çalışan bir bilim adamımız değildir. Avrupalı 
örneklere, Macarların, Fin bilim adamlarının verdiği örneklere 
uyarak, kendisi, bu taşların bulunduğu Sibirya'yı, Moğolistan'ı 
adım adım dolaşmıştır; yazın sıcağında, kışın soğuğunda ve gali
ba sonbahar aylarının çamuruna bakmadan buraları gezmiş, gör
müştür ve bize getirdiği gözlemler son derece düşündürücüdür. 
Bu açıdan, eski Türk yazıtlarının büyük bir bölümünün koruma 
altına alınması konusundaki haberlerini büyük memnuniyetle 
karşılamak gerekiyor. 

Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. 
Kırgızistan'dan bir ses, "Türk Devletleri Arasında İletişim Mo

deli Olarak Türkçe" konusunda Sayın Profesör Ceniş Sıdıkov'u 
dinliyoruz. 

Buyurun. 
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Prof. Dr. Ceniş SIDIKOV" (Kırgızistan) 

(Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun tarafından tercüme edilmiştir) 

Hürmetli aziz kardeşler, hürmetli aziz fikirdaşlar, hürmetli aziz 
Karamanlı kardeşler; Dil Bayramınız kutlu olsun. 

Hürmetli konuklar, programda bir şekilde belirtilmiş benim ko
num; am+a, ben, Kırgızistan'daki dil meseleleri üzerinde konuşa
cağım. Bu meseleler, yalnız Kırgızistan'da değil, Orta Asya'nm di
ğer cumhuriyetlerinde de var. 

Dünyadaki ekonomik gelişmeler, ticarî, siyasî gelişmeler pek 
çok değişikliğe yol açtı. Önümüzdeki 21 'inci yüzyılda da pek fazla 
değişmeler olacak. Çeşitli milletlerin arasındaki dillerin, iktisadî 
meselelerde, teknik meselelerde iletişim dili olarak kullanılması ve 
birbirine etkilerinin metodolojik olarak incelenmesi gerekiyor. Bu, 
önümüzde büyük ve önemli bir problem olarak duruyor. Bunlara, 
milliyetçilik veya başka göz karaşlarmdan, yani, noktai-nazarlar-
dan bakmamak lazım; bunlara, objektif bir şekilde bakmak lâzım. 
Bundan sonra da, diller, bu çeşitli meseleler bakımından -iktisadî 
meseleler, teknik meseleler, medenî meseleler- incelenecek. Dilin 

(*) Prof. Dr. Ceniş SİDIKOV 
1945 yılında Kırgızistan'ın Kazarman şehrinde doğmuştur. Dil bilimleri doktoru olan Ceniş Sı-
dıkov Kırgız Millî Bilimler Akademisi Üyesi ve Edebiyat-Dil Enstitüsü Başkanıdır. 
1989'da Dil ve Edebiyat Enstitüsü Bilimleri Müdür Yardımcılığı'na seçilmiş, 1992'de Dil-Bilim 
Enstitüsünü kurmuş ve müdürlüğünü yapmıştır. 1995'de Kırgız Cumhuriyeti Millî Bilimler Aka
demisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü Müdürlüğü'ne seçilmiştir. Prof. Sıdıkov, Millî Bilimler Akade
misi'nin mütekabil üyesi olarak fonoloji, gramer ve metod alanında Kırgızca ve İngilizce öğreti
minin bir uzmanı olup 100'den fazla bilimsel ve popüler bilimsel eserin yazarıdır. Bu eserler ara
sında 10 monografi ve grup çalışması eseri hazırlamıştır. Monografileri: Kırgız Dilinin Vurgu
lanmamış Yerelselliği (Frunze-1978), Mukayeseli Kırgızca ve İngilizce Fonetik Çalışmaları, Fo
netik Yapısı ve Modern Edebiyat Açısından Kırgız Dili ve Şiveleri (Frunze-1990) dur. 
Bu çalışmalar Kırgız dilbiliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş olup, teorik ve pratik 
ehemmiyet arzetmektedir. Bu çalışmaların olumlu incelemeleri yabancı ve Birleşik Devletler 
Topluluğuna bağlı bilim adamları tarafından yayımlanmıştır. 
Prof. Sıdıkov modern Kırgız edebiyat dili gramer yazarlarından birisi olarak sözlükler, el kitapla
rı ve ansiklopedi yazımlarında aktif bir görev almıştır. (Kırgız-Sovyet Manas Ansiklopedisi) "Ke-
kedaydin Ashy" İngilizce'den bilimsel yorumlarla birlikte onun tarafından tercüme edilmiştir. 
Temel, bilimsel, teorik ve pratik yönlendirmeler açısından çalışmaları; 
- Türkçe, Slavik, Cermenik ve diğer dillerin fonetiği ve fonolojisi 
- Konu muhtevası mukayesesiyle morfoloji ve dil yapısı meseleleri 
- Sosyo-lingüistik meseleler açısından dillerin fonksiyonları ve gelişimleri 
- Araştırmalarda yeni bilgisayar metodları 
- Alfabenin gelişimi, ortogra.fi ve terminolojisi 
- Türkî dillerin sözlüksel ve anlamsal yapısının oluşumu 
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çok çeşitli yönleri vardır; eksik yönü vardır, morfolojik yönü var
dır. Bütün bunların ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. 

Kırgızistan'da 60 kadar millet var; ama, 10 tanesi önemlidir ve 
bunların içerisinde Kırgızlar yüzde 60, Ruslar yüzde 10, Özbekler 
yüzde 13 oranlarında ve Tatarlar, Ukraynalılar da çeşitli oranlar
da bulunmaktadır. Uygurlar, Kazaklar, Tacikler ve başkaları da, 
Kırgızistan'daki milletlerin arasında bulunmaktadır; ama, bütün 
bu saydığım ulusların dillerinin statüsü ve kullanüış formaları 
hepsi bir değil. 

Kırgızistan'da iki dillilik çok fazla yayılmış; yani, hem Kırgızca 
hem Rusça bilen, hem Kazakça hem Rusça bilen, hem Özbekçe 
hem Rusça bilen var. İki dil bilenlerin sayısı oldukça fazla. 

Şu anda, Rusça, uluslararası bir iletişim dili olarak kullanılı
yor. Bizim dilimiz, yani, Kırgız dili, resmî dil olarak, memleket dili 
olarak adlansa bile, bunun uygulaması herhalde önümüzdeki yıl
ların meselesi, yani, daha geniş bir şekilde uygulamaya konulma
sı önümüzdeki yılların meselesi. Bunun sebebi şu; yani, niçin Kır-

- Pratik kursların Kırgızca ve yabancı dillerin öğretim metodlarının gelişimi 
- Fiillere bağlı yorumlanış meseleleri ve bilimsel teknik tercümeler, beşerî literatür 
-Bilimsel-pratik el kitaplarının oluşumu, programlar, okul için dersler, yüksek öğrenim kurum
ları ve Cumhuriyetin devlet müesseseleri açısından lingüistik sorunlar 
Kırgızistan Cumhuriyeti 'nin Millî Bilimler Akademisi mütekabil üyesi olarak uluslar arası kon
feranslarda dilbilim, toplumsal ve siyasî meseleler konusunda muntazam çalışmalar yapmıştır. 
Böylece O, Türkî faaliyetlerin birleşik konferanslarında çalışmalarıyla rol almıştır. (Taşkent-
1980, Frunze-1988, Almatı-1990) 
Ayrıca Orta Asya'nın dilleri ve yazı dilleri konusunda uluslar arası konferansa katılmış, (Lond-
ra-1990) Türkî Dillerde Lâtin Alfabesi (İstanbul-1993), Sosyal ve Kültürel Meseleler Açısından 
Orta Asya Devletleri (Ankara-Tahran, 1994), Tarihî ve Kültürel Yani Filolojik Miras Açısından 
Kırgız Halkı (Utrecht, Hollanda 1995) faaliyetlerinde bulunmuştur. 
Prof. Sıdıkov doktorlar ve doktor adaylarının tezlerinin inceleme ve değerlendirilmesinde bilim
sel araştırmacıların ilmî bir başkanı olarak görev almıştır. Toplumsal ve bilimsel hayatta faal bir 
kişidir. Bilim Adamları Konseyi ve Enstitüsü Başkanlığı 'na seçilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti Bilim
ler Akademisi'nde filoloji doktorasını yapanların meseleleriyle ilgilenen özel konseyin ikinci baş
kanlığına getirilmiştir. Prof. Sıdıkov aynı zamanda Yabancı Ülkelerle Kültür ve Kardeşlik Cemi
yeti, Barışı Koruma Cumhuriyetçi Komitesi üyesidir. Yönetici ve arabulucu olarak Hükümetin ve 
Devletin çeşitli delegasyonlarının USA, Kanada, İngiltere, İsveç, Etiyopya, Türkiye, İran, Belçi
ka ilişkilerinde yardımcı olmuştur. 
Sıdıkov, Brüksel'deki İNTAS organizasyonu gibi organizasyonlara defalarca davet edilmiştir. 
Londra ve Utrecht Üniversiteleri'nin özel projeleri de bu meyandadır. Hali hazırda Sıdıkov, bi
limsel koordinasyonlar açısından Kırgız Cumhuriyeti devlet dilinin çeşitli sorunlarının çözümü
ne katkıda bulunmakta, yüksek düzeyli filologların eğitim ve sınav çalışmalarını yürütmektedir. 
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gızca daha önümüzdeki yıllarda bu hâle gelecek; çünkü, bugüne 
kadar teknik meselelerde, ilmî meselelerde, pek çok terimlerde 
Rusça kullanıldı. O nedenle, Kırgızca geri kaldı. Bundan sonra da, 
Kırgızca, resmî dil olarak ilân edilen bu esas statüsünü kazana
cak. Elbette, Kırgızistan'daki herkes, Kırgızcanm ülkede daha 
fonksiyonel hâle gelmesi için ellerinden geleni yapacaklar. İşte, bu
gün bu bayramda, Yunus Emre'nin söylenen sözleri ve Karama-
noğlu Mehmet Bey'in söylenen sözleri bizim için de çok önemli bir 
örnek olacaktır. 

Dilimiz memleket dili olarak ilân edildikten sonra bizim dilimiz
de olumlu yönde pek çok gelişmeler oldu, olmaya başladı. Başka 
ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de, Başkanın yakınında 
Başkanın himayesinde bir dil enstitüsü, bir dil komisyonu kurul
du. Bu komisyon, dilin gelişmesi için, daha fonksiyonel hale gel
mesi için, televizyonda daha fonksiyonel olarak kullanılması için 
çalışıyor. Bu komisyonda, bizim dilimizle ilgilenen yazarlar var, di
limizle ilgilenen uzmanlar var ve bunlar, Kırgızcanm standartlaş
ması, normalleşmesi için uğraşıyorlar. Belki, gelecekte, diğer Türk 
ülkelerindeki dillerle birlikte ortak Türk Dili konusunda çalışma
lar olacak. 

Bundan birkaç yıl önce, Kırgızistan'ın da Lâtin alfabesine geç
mesi konusunda âlimler tarafından çok şeyler yazıldı, çok projeler 
ortaya atıldı ve birkaç yıl önce bu konuda çok fazla hareket vardı; 
ama, son zamanlarda bu hareketlenme biraz durdu. Bunda, her
halde, ekonomik sebepler rol oynuyor. Ancak, bizim memleketin 
Lâtin alfabesine geçmesi çok fazla bir problem arz etmeyecek; çün
kü, eski nesiller, zaten Lâtin alfabesini biliyorlar; bizde, 1940'lara 
kadar Lâtin alfabesi kullanılıyordu, yani, bir on yıl kadar kullanıl
dı. Gençlerin de birkısmı Lâtin alfabesini biliyor, yabancı dillerden 
olsa gerek. Şimdi de, gazetelerimizde, bazen Lâtin alfabesi ile ma
kaleler çıkıyor. Elbette, Lâtin alfabesi girse, bu Türk ellerinin bir
birleriyle yakınlaşmasında önemli bir rol oynar idi. 

Son yıllarda İngilizceden ve Almancadan bizim dilimize epey 
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sözler kabul edildi. Bu, bir yönden olumlu; ama, bazı bakımlardan 
da olumsuz, korkunç bir durumdur. İşte, bu bakımdan, atamız 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Lâtin Alfabesine geçişi ve Türk dilini 
arıtma hareketleri bizim için fevkalâde pay alınacak bir olaydır. 

Bizim önümüzde çok meseleler var. Bunların çözülmesi için, el
bette, siz bizim için örnek olacaksınız ve sizin yardımlarınızda, bi
zim için fevkalâde önemlidir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Prof. Sıdıkov'a teşekkür ediyoruz. 

Şimdiye kadar, dil dedik; şimdi de, son olarak, Türk dilinin bü
yük ustası Yunus Emre'nin şiirlerini Prof. İsmail Parlatırın dilin
den dinleyeceğiz. 
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Çok değerli konuklar, Türk dilinin tarihi seyrini dinledik değer
li bilim adamlarından, saygıdeğer hocalarımızdan. Bu tarihî seyir 
içerisinde bir de dil ustasından söz edelim dedik. Bu dil ustası da 
Karaman'ın bağrından fışkıran Yunus... "Karamanlı Yunus" diyorlar. 

Aslında, dil, tabiî, tek başına bize bütün gerçekleri vermez ve
ya bir başka deyişle, dil, edebî ürünler ile gerçek ifadesini bulur. 
Dil, edebiyat dünyasında gerçek kimliğini bulur. Bu bakımdan, di
li değerlendirirken, dilin ustalarını da gözden uzak tutmamak ge
rekir diyoruz; çünkü, özellikle dil ustaları, tarihin en eski dönem
lerinden, en eski çağlarından, o dilin zenginliklerini, o dilin güzel
liklerini, o dilin söz varlığını alır, gürül gürül o çağlardan geçirir ve 
günümüze getirir. İşte, dilin güzelliği, dilin zenginliği ve dilin Vasa
t i Prof. Dr. İsmail PARLATIR 

1946 yılında Konya'da doğdu. İlk okuldan sonra orta öğrenimine Konya Ticaret Lisesi'nde 
başladı. Liseyi Konya Erkek Lisesi'nde bitirdi (1967). 1967-68 Öğrenim Yılında Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydoldu. Bu bölümün Türk Edebi
yatı Kürsüsü'nden "Hatiboğlu'nun Ferah-nâmesi" adlı lisans tezini yaparak 1971 Hazira-
nı'nda mezun oldu. Aynı Fakültenin Ekim 1971'de açmış olduğu Türkçe Kompozisyon Okut
manlığı Sınavı'na girdi ve bu sınavı başararak Okutmanlık görevine 28 Ekim 1971 'de başladı. 
Fakültenin Türk Edebiyatı Kürsüsü'nde açılan asistanlık sınavına Şubat 1972'de katıldı ve bu 
kürsüye asistan oldu. 1971-1972 döneminde başlattığı yüksek lisans öğrenimini "Ta'lim-i Ede
biyat ve Benzerleri" konulu tez ile 1973 Haziranı'nda "pek iyi" derece ile bitirdi. Arkasından 
"Recaî-zâde Mahmut Ekrem, Hayatı-Eserleri-Sanatı" konulu doktora çalışmasına başladı, 27-
11-1975 günü, kurulan jüri önünde yapılan tez savunması sonunda "pek iyi" derece ile" Ede
biyat Doktoru" unvanını aldı. 1976 yaz döneminde kısa süreli askerlik görevini yerine getirdi. 
Kasım 1976'da Türk Edebiyatı Kürsüsü'ndeki görevine dönerek "Tanzimat Hikâye ve Roma
nında Kölelik" konusunda Doçentlik çalışmasına başladı. 1976-1977 Öğretim Yılında 1750 
Sayılı Üniversiteler Kanununun 46. maddesi uyarınca 1 yıl Fırat Üniversitesi'nde Edebî Bilgi
ler ve Yeni Türk Edebiyatı derslerini vermekle görevlendirildi. 
1978 yaz döneminde İran hükümetinin daveti üzerine İran'a gitti, 1979 Martı'nda ise Türk hü
kümeti tarafından Cezayir Üniversitesi'nde Türkçe-Osmanlıca derslerini yürütmekle görevlen
dirildi. Bu üniversitede 5 sömestr Türkçe ve Osmanlıca Paleografyası derslerini verdi. Ceza
yir üniversitesinden fakültedeki görevine Temmuz 1981 'de döndü. Arkasından da Mart 1982 
döneminde ' "Tanzimat Hikâye ve Romanında Kölelik" konulu teziyle doçentliğe başvurdu. Do
çentlik sınavlarının bütün safhalarını başarıyla tamamlayarak, 4-11-1982 günü yapılan "De
neme Dersi" sonunda "Doçent" unvanını aldı. Kasım 1983'de Türk Dil Kurumu Asli Üyeli-
ği'ne seçildi. Ayrıca 1985-1986 Öğretim Yılı sonunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bir sömestr 
"Yeni Türk Edebiyatı" derslerini vermek üzere Yüksek Öğretim Kurulu'nca görevlendirildi. 
Mart 1988'de Profesörlüğe başvurdu ve 1989'da bu göreve atandı. Gazi Üniversitesi ile Erci-
yes Üniversitesi 'nde Doktora dersleri verdi. 
Halen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim dalı Başkanlığı görevi 
yanında, Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu Üyesi ve Kurumun Sözlük, Bilim ve Uygulama Ko
lu Başkanıdır. 
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mışlığı, canlılığı bu ustaların kaleminde, dilinde ifadesini bulur di
yoruz. İşte, bu ustalardan biri Yunus Emre'dir. Şiir dilinin işlen
mesinde, örülmesinde Yunus Emre'nin dil ustalığının, şiir söyleme 
becerisinin rolü büyük olmuştur diyoruz. 

Türk dilinin tarihî seyrini kısaca gözden geçirdik hocalarımızla 
beraber. Nitekim, bu tarihî seyir içerisinde Türkçenin değişimi ve 
gelişimi sürecinde öyle bir dönem var ki, Türkçenin yaşamasında, 
zenginleşmesinde öyle bir bereketli dönem var ki, bu dönem "Eski 
Anadolu Türkçesi" dediğimiz geçiş dönemidir. Hoca Ahmet Yesevî-
lerin, Mevlânaların, Sultan Veledlerin, Kadı Burhanettinlerin, Yu
nus Emrelerin yaşadığı, adım adım Anadolu'yu dolaşan alperenle-
rin yaşadığı bir dönem... İşte, bu erenlerden Yunus! 

Türk dili ve edebiyatı kendi kültür değerlerini bu dönemde ör
meye başlıyor, işlemeye başlıyor koza gibi. Edebiyatımızda yeni bir 
dönem, yeni bir gelenek oluşmaya başlıyor tabiî dille beraber. Ede
biyatın oluşturduğu dille beraber bir yeni dönem oluşmaya başlı
yor ki, buna biz dil bilimciler "Eski Anadolu Türkçesi Dönemi" di
yoruz; yani, bugünkü Türkiye Türkçesi'nin oluşum dönemi, Tür
kiye Türkçesi' nin meydana çıkış dönemi, Türkiye Türkçesi'nin te
mellerinin atıldığı dönem. 

Halk arasında var olan şiir zevki ve şiir becerisi, işte bu dönem
de parlamaya başlıyor. Bu dönemde Yunusların dilinde zirveye 
ulaşıyor. Bir anlamda, sözlü gelenek ile yazılı gelenek bu dönemde 
birleşiyor ve Türkçenin zenginliği ve güzelliği kendisini gösteriyor 
diyoruz. 

13'üncü ve 14'üncü yüzyıl Türkçesi'nin örnek bir dil ustası Yu
nus dedik. Dilimizin o millî sesini, öz yapısını, onun deyişlerinde 
bulmak mümkün. Oldukça samimî ve derin bir lirizm, onun şiiri
nin akıcılığı içerisinde en görkemli havasmı bulur. Nitekim, Türk
çenin bir edebiyat dili olmasında Yunus Emre'nin ayrı bir emeği 
vardır, ayrı bir yeri vardır. 

"Kuruyuduk yaş olduk 
Kanatlanduk kuş olduk 
Birbirimize eş olduk 
Uçtuk elhamdülillah. 
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Gah eserim yeller gibi 
Gah tozarım yollar gibi 
Gah akarım seller gibi 
Gel gör beni aşk neyledi" 

gibi deyişlerindeki bu akıcı dil, okuyucuyu ve dinleyiciyi büyüle
mekte ve de coşturmaktadır. 

Dikkat edilirse, bu dil, çapraşık bir Türkçe değildir, bir şiir dili 
değildir, açıktır, nettir, akıcıdır, Türkçenin dil yapısına uygundur, 
kurallarına uygundur. Aslında, kolay bir söyleyiş gibi görünüyor; 
ki, eskiler buna -belagatçiler- "senli mümtenî" derler, yani, kolay
ca söylenmiş bir söz gibi görürler; ama, "gelin, bir de siz söyleyin 
bakalım" dediğimiz zaman, işte her babayiğidin harcı değildir bu
nu söylemek. İşte, ancak, onu, bir dil ustası, bir söz ustası, bir li
rizm ustası ancak şiirleştirebilir diyoruz. 

"Ne varlığa sevinirem 
Ne yokluğa yerinirem 
Aşkın ile avunmam 
Bana seni gerek seni. 

Esridi Yunus'un canı 
Yoldayım illerim kanı 
Yunus düşte gördü seni 
Sayra mısın, sağlar mısın 

Benim dilim kuş dilidir 
Benim ilim dost ilidir 
Ben bülbülem, dost gülümdür 
Bilin gülüm solmaz benim" 

Yunus Emre'nin bu yalın deyişi, bu çarpıcı söyleyişi şüphesiz 
onun şiirinin sevilmesinde ve dilden dile dolaşmasmda büyük rol 
oynamıştır; ancak, bir nokta var ki, bunu gözden uzak tutmamak 
gerekir diyoruz. Bu nokta da, işlediği konular, söylediği sözlerin özü
dür ve bu özde "sevgi" vardır, bu özde "yaşama sevinci" vardır, bu 
özde "inanç" vardır, "Tanrı sevgisi" vardır. Aslmda, bu özdür ki Yu
nus Emre'yi günümüze taşıyan ve onu severek tutan. Yunus'un pek 
çok deyişi günümüz sanatçılarına bu noktada örneklik etmiştir. 
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İnsan sevgisi en önde gelen bir değerdir. 

"Gelin tanışık olalım 
İşin kolayın tutalım 
Sevelim sevülelüm 
Dünyaya kimse kalmaz" 

deyişi, bu sevgi ve büyülü bir imaj biçiminde karşımıza çıkar. 

Türk insanının duygu ve heyecanının bir tercümanı gibidir. 
Onun dilinde bu sevgi birliğe dönüşür aynı zamanda. 

"Ben gelmedim davü içün 
Benim işim sevgü içün 
Dostun evi gönüllerdür 
Gönüller yapmağa geldim" 

derken Yunus, insanın gönül sultanı gibidir. Nitekim, o, şu dizele
rinde gönüller tahtında sultan olmasını büyük bir coşkuyla dile 
getirmektedir. 

"Eğer ışkı seversen can olasın 
Gönüller tahtına sultan olasın 
Seversen dünyeyi mihnet bulasın 
Erenler sırrını kaçan tuyasın 

Diken olma gül ol eren yolunda 
Diken olursan oda yanaşın 

Gönüle girene gönendi derler 
Gönülde sen de gir kim göresin" 

Bu Türkçe, 13uncü yüzyıl Türkçesidir. Bu dil, Yunusun yüz
yıllar boyu dilden dile dolaşarak bugüne gelen Türkçesidir. Sevgi 
dolu, coşku dolu, gönül sesinin Türkçesidir. Bu yalın söyleyiş, 
Türk insanının gönül sesidir. Yüzyıllar boyu bu ses, Yunus ile bü
tünleşmiş, halk ile bütünleşmiş, Türk halkı öz dilini Yunus Em-
re'de bulmuştur. Kendi iç dünyasını Yunus'ta bulmuştur. 

Yunusun bir başka gerçeği, "Tanrı sevgisi, İlâhî aşk..." O da, 
aynı zamanda, o İlâhî aşkın bir başka ustası. İlâhî aşkı öylesine 
ustalıkla işliyor ki Yunus, bunu, hem dinî kültür içerisinde yoğu-

91 



Barış Dili Türkçe 

ruyor hem de dinî kültürün süzgecinden geçirerek Türk dilinin o 
güzel lirizmiyle günümüze kadar getiriyor. Şiirlerindeki bu derinli
ği ve inceliği öylesine yalın ve samimî bir tarzda işliyor ki Yunus, 
hiçbir zaman bu yolda anlaşılmazlığa düşmemiştir. Dar kalıplar 
içerisine sıkışıp kalmamıştır. Dini, insanoğlu için değerlendiren, 
değerlendirirken de; "Allah, ilâhî aşk, varlık ve yokluk, hayat-
ölüm" konuları üzerinde ya da temaları üzerinde titizlikle duran 
bir şair kimliğiyle karşımıza çıkar. Sade bir dil; fakat, derin bir ma
na ile yüklü bu şiir dili, Yunus Emre'nin şiir dili, işte, onun en be
lirgin özelliğidir diyoruz. 

"Aş/cırı aldı benden beni 
Bana seni gerek seni 
Ben yanaram dünü günü 
Bana seni gerek seni. 

Ne varlığa sevinirem 
Ne yokluğa yerinirem 
Aşkın ile avunuram 
Bana, seni gerek seni. 

Sofilere sohbet gerek 
Ahilere ahret gerek 
Mecnunlara Leylâ gerek 
Bana, seni gerek seni. 

Cennet cennet dedikleri 
Bir evle birkaç huri. 
İsteyene ver anları 
Bana seni gerek seni. 

Yunus çağırırlar adım 
Gün geçtikçe artar odum 
İki cihanda maksudum 
Bana seni gerek seni" 
Bu tarz Tanrı sevgisi bütün gönülleri sarar Yunusun şiirlerin

de. Yalın bir deyiş, İlâhî aşk, Yunusun nefesinde bütün âşık gö
nüllerin tercümanı olur çıkar karşımıza şu deyişinde olduğu gibi: 
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"Gönlüm düştü bir sevdaya 
Gel gör beni aşk neyledi. 
Başım verdim gavugaya 
Gel gör beni aşk neyledi. 

Ben yürürem yâne yâne 
Aşk boyadı benikâne 
Ne âkilem ne divâne 
Gel gör beni aşk neyledi 

Gah tozarım yerler gibi 
Gah eserim yeller gibi 
Gah çağlarım seller gibi 
Gel gör beni aşk neyledi. 

Ben Yunus'u biçareyim 
Baştan ayağa yöreyim 
Dost ilinde avareyim 
Gel gör beni aşk neyledi" 

Bu söyleyiş tasavvuf! düşüncenin bir başka şiirleşmiş biçimi
dir. Tanrı aşkını, parlak, gösterişli ve âli bir üslûpla değil, her Türk 
insanının anlayabileceği ve gönülden duyabileceği bir anlatım bi
çimiyle dile getirmedir. Tasavvufta İlâhî aşka erme, Tanrıya kavuş
ma önemlidir. Ölüm, bir mutlu an olarak görülür daima Yunus'un 
şiirinde. Nitekim, namazını kılanlara selâmı da eksik etmez Koca 
Yunus. 

"Gider olduk dostumuza 
İremeduk kastımuza 
Namaz için üstümüze 
Duranlara selam olsun" 

diyen Yunus, tasavvufun engin denizinde şu yalın söyleyiş ve gü
rül gürül akan Türkçeyle karşımıza çıkar. 

"Dirilduk mınar olduk 
Bir küldük ırmağ olduk 
Aktuk denize dolduk 
Taştık elhamdülillah." 
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Bu tarz söyleyiş, hem kendi çağında hem de kendinden sonra
ki çağlarda büyük bir coşkuyla terennüm edilmiş, hatta, ona ben
zer tarzda yeni yeni söyleyişler, yeni yeni deyişler ortaya çıkmıştır. 
Böylelikle, Türk edebiyatında, haklı olarak bir Yunus tarzı belir
miş, gerek halk edebiyatımızda gerek yeni şiirimizde, bu tarz, se
vilerek ve özenilerek günümüze kadar ulaşmıştır. 

Yunus Emre'nin açtığı bu çığırda biraz gezinti yapmak istiyo
rum deyişlerle. Bir kısa gezinti; başta veya yola, isterseniz, Eşre-
foğlu Rumî ile çıkalım diyorum: 

"Aşkın odu ciğerimi 
Yaka geldi yaka gider 
Garip başım bu sevdayı 
Çeke geldi çeke gider" 

Hacı Bayramı Veli ona eşlik eder: 

"Bilmek istersen seni 
Can içre ara canı 
Geç canından bulanı 
Sen seni bil sen seni" 

Fuzulî ise, o ince, o derunî ve engin ruhuyla onlara şöyle ses
lenir: 

"Öyle zaif kıl tenümü firkatinde kim. 
Vasfına mümkün ola yetürmek saba beni. 

Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, 
Ne açar kimse kapım ba'd-ı sabadan gayrı" 

Bakî ise, o ağır başlı üslubuyle şiir sesini biraz yükseltir: 

"Hep senin çün, hep senin çündür benim dünyaya cefasım çek
tiğim, 

Yoksa ömrüm varısın sensiz neyleyim dünyayı ben. 
Saltanat tacın giyen âlemde mağrur olmasın 

Nice sultan kürkün almıştur beyin bağdı hazandan." 

Şeyh Galip ise, tasavvufun engin hazinesi içinden bir şarkısın
da şöyle söylenir: 



Prof. Dr. İsmail PARLATIR 

"Galibi divaneyim, Ferhad-ı Mecnuna sala, 
Yüz çevirmem olsa dünya bir yana, ben bir yana, 
Şem'ine pervaneyim, pervane lazımdır bana 
Anlasın bigane bilsin, aşina sevdim seni." 

Oradan, Ahmet Haşim'in o ince, o hassas, o renkli deyişi ku
laklarımıza yansır: 

"Gün bitti, ağaçta neşe söndü. 
Yaprak ateş oldu, kuş da yakut. 
Yaprakla kuşun parıltısından 
Havzun suyu erguvana döndü." 

"Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
Ve, bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak." 

Bu ezgiler arasında Yahya Kemal'in ruhlara engin huzur veren 
o gür sesi yankılanır: 

"Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. 
Çok şükür Tanrı"da gördüm bu saatlerde yine, 
Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı." 

Cahit Sıtkı ise, bir deha, bir tevekkül içerisindedir. Tanrısına 
şöyle seslenir: 

"Ne doğan güne hükmüm geçer, 
Ne hâlden anlayan bulunur. 
Ah, aklımdan ölümüm geçer. 
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur." 

Ve gönül tanrısına der ki: 
Pervam yok verdiğin elimden 
Her mihnet kabulüm 
Yeter ki, gün eksilmesin penceremden." 

Bu dönem şiirimizde Yunus Emre tarzında şiirlerin örneklerini 
artırmak mümkün. Bekir Sıtkı Erdoğan, Feyzi Halıcı, Ahmet Tu
fan Şentürk, Gültekin Sağmanoğlu, İsmail Ali Sarar, Zeki Ömer 
Defne, Nurettin Özdemir, Kerim Aydın Erdem, İlhan Geçer, Orhan 
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Şaik Gökyay, Coşkun Ertepınar, Halil Soyuer, Osman Atila, Mus
tafa Necati Karaer, Ayhan İnal, Mehmet Çınarlı gibi sanatçılar ilk 
anda aklımıza geliveren ustalardır. 

"Hastayım, derdime verem diyorlar, 
Garibim namıma Kerem diyorlar, 
Aslımı el almış harem diyorlar, 
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben" 

diyor Faruk Nafiz. 
Feyzi Halıcı, Yunusun bir dizesini alıyor, onu tazmin ediyor, 

onu artırıyor, onu geliştiriyor ve diyor ki: 

"Senden kurtul sana kaç, 
Olma dünyaya mala muhtaç. 
Gönül deryasından ancak 
Senden kurtul sana kaç." 

Ama, Karaman'da konuşulur da, benim aziz hemşerim, sevgili 
hemşerim Bekir Sıtkı Erdoğan aklıma gelmez mi... 

"Kara gözlüm efkarlanma gül gayri, 
İbibikler öter ötmez ordayım. 
Diyorsun ki mektubunda gel gayri, 
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım." 

"İşte, hancı ben her zaman böyleyim. 
Yeri ne sen sor ne ben söyleyim," 
Kaldır artık boş kadehi neyleyim 
Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş." 

Teşekkür ederim, dinlediniz, sağ olun. 

Dr. H. Mehmet ARMUTLU - Bir soru sormak istiyorum. 

Burada, Türk dilinin Anadolu'daki Türkçenin korunmasmda 
devamında, savunulmasında üç büyük dâhi, üç büyük lideri gö
rüyoruz; Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus Emre ve Mustafa Ke
mal Atatürk; üçü de Karamanlı; soyuyla sopuyla saf ve saf Kara
manlı. 



Dr. H. Mehmet ARMUTLU 

Sorum şu: Türkçeyi Anadolu'da yerleştiren, devam ettiren, sa
vunan bu üç büyük dahinin, özellikle Karamanlı oluşunun altın
daki sır nedir? 

Şimdi, belki bana siz bir soru soracaksınız. Peki, birinciyi an
ladık, katıksız Karamanlı, Karamanoğlu Mehmet Bey, adı üstün
de. 

İkinciyi anladık, Yunus Emre, doğma büyüme, soyu sopu Ka
ramanlı. 

Üçüncüsü için, belki diye kalbinizden bir şey geçer hemen ila
ve edeyim ben; soyu sopu, Gedik Ahmet Paşa'nm zulmüyle, 40 bin 
Karamanlı'nm, hacı, hoca, alim, halk, zengin, fakir Karaman'dan 
Karadağ'a uzanan bir sıra hâlinde yürütülüp, İstanbul'a yayan ya-
pıldak götürülmesidir. Yukarı Kar aman'a, Aşağı Karaman'a -şim
diki Fatih'in adı, Yukarı Karaman bir bölümü, Aşağı Karaman bir 
bölümü- oraya yerleştirilmesi; orada, Karaman'daki bu açık gözlü 
insanlar boş durmayıp kendilerini kabul ettirmeye başlayınca, Fa
tih'in emriyle bir vergi -mukataa vergisi- icat edilip -sizler hatırlar
sınız, belki, gençler hatırlamaz, Türkiye'de bir varlık vergisi icat et
tirmiştik vaktiyle- veremeyenleri Selânik'e sürdürmesi, hatta, ora
da veremeyenlerin de, ta, Kosova'ya kadar, zaptedilen en uca ka
dar gönderilmesi. Her şeyiyle, bütün belgeleriyle Sofuoğluzadeler-
den olan annesi ve babası hakkında bütün dokümanlar elimizde
dir. Allah, nasip etti Karamanoğlu Mehmet Bey'i bildiğimizden bi
raz daha eklemeler yaparak huzurunuza bu bayram çıkardık, Ka
ramanoğlu Mehmet Bey'i yazdık, belgeler hâlinde takdim ettik. 

İkincisi Yunus Emre için çok şeyler yazıldı. Tanrı izin verirse, 
üç veya dört ay sonra çok açık belgeler halinde soyunu sopunu, 
sadece Yunus Emre'nin değil, Taptuk Emre'nin de soyunu sopu
nu, ailesini, gittiği yerleri anlatan bir eseri de sizlere sunacağız. 
Onun arkasından da "Üç Karamanlı" adlı bu eserin üçüncü bölü
mü gelecek Mustafa Kemal Atatürk. 

İnanın, Karamanoğlu Mehmet Bey ne kadar Karamanlıysa, 
Mustafa Kemal Atatürk de o kadar Karamanlı. 
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Bu sırrın cevabının ne olduğunu daha sonra vereceğim; ama, 
lütfen, kamuoyunun dikkatini çekin, özellikle dilcilerimizin, tarih
çilerimizin dikkatini çekin, araştırsınlar. Bu işin arkasında çok 
büyük bir sır var. Anadolu'nun Türkleşme sırrı var, bu işin arka
sında, Türk dilinin savunmanın arkasında, biraz önce değerli ko
nuşmacımızın Yahya Kemal'den aktarıp, söylediği gibi "dil unutu-
lursa millet gider." Örnek vereceğim, Büyük Selçuklu'dan bölünen 
Suriye Selçukluları Araplaşmaya başladıkları için, Türk dilini 
unuttuklari için 25 yılda sona ermişlerdir. Kırmalılar 92 senede, 
İran Selçukluları 117 senede; ama, Büyük Selçuklu uzun süre ya
şamıştır. Yaşamasının sırrı, Orta Asya'dan gelen Türkleri uçlara 
yerleştirerek, arı duru saf Türkmenleri, arı duru saf yörüklerimizi 
oralara yerleştirerek Türk dilinin devam ettirilmesi dolayısıyla 
217 sene yaşamıştır. Karamanlılar 350 seneye yakın yaşamıştır. 
Bu sırrın arkasında -yine de, söylemeyeceğim diyorum; ama, ufa
cık bir anahtar veriyorum- dile sahip olmak vardır; eğer, biz dili
mize sahip olursak, onu elden bırakmazsak, ebediyete kadar ya
şayacağımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayacağının sırrı var
dır. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Bugün sabah başlayan toplantımız, Türk Diliyle, 
Karamanoğlu Mehmet Bey'le, Yunusla dolu, dolu geçti. Hepimiz 
yeni, yeni bilgiler edindik, konuşmacıları zevkle dinledik. Şimdi 
programın bugünkü bölümünü kapatıyorum. Yarm sabahki otu
rumda birlikte olmak dileklerimle saygılar sunuyorum. 
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İKİNCİ OTURUM 

Sunuş : İbrahim BİRLER 

O T U R U M BAŞKANI 

Prof. Dr. Ahmet Bican E R C İ L A S U N 

Türk Dil Kurumu Başkanı 

KONUŞMACILAR VE BİLDİRİLERİ 

* Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR 
(Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi, 
Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı) 

"Eski Anadolu Türkçesinden Günümüze Anlam Değişmeleri" 

* Prof. Dr. Agamusa AHUNDOV 

(Azerbaycan İlimler Akademisi Dil Enstitüsü Başkanı) 

"Ortak Türk Dili Probleminin Ontoloji ve Sosyal Linguistik Meseleleri 

* Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU 

(Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) 

"Karaman Ağzına Divanü LügatVt-Türk Açısından bir Yaklaşım " 

* Prof. Dr. Abdüali KAYDAROV 

(Kazakistan İlimler Akademisi Dil Enstitüsü Fahri Başkanı) 





İbrahim BİRLER 

İbrahim BİRLER - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nı Vekilim, Sayın Valim, Değerli Milletvekillerim, ülkemize teşrif 
eden değerli konuklarımız, ev sahibimiz Karamanlılar ve sevgili öğ
renciler; dün başlayan Dil Bayramımızın ikinci gününde ve yine 
dün başlayan, "Tarih Boyunca Türk Dili Bilgi Şöleninin İkinci 
Oturumunda birlikteyiz; hepinize hoşgeldiniz diyoruz, onur verdi
niz, güç verdiniz. 

Bu günkü oturumumuza Karaman Anadolu Lisesi öğrencileri, 
Yunus'tan sizlere taşıyacakları, sunacakları şiirlerle ve müzikle 
karşınızda olacaklar. Ben, şefleri öğretmen Tuba Özkeçeli'yi ve ko
royu sizlerle başbaşa bırakıyorum. 

"Ben yürürüm yâne yâne 
Aşk boyadı beni kâne 
Ne akilem ne divâne 
Gel gör beni aşk neyledi 

Gel gör beni, beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi (2) 

Gah eserim yeller gibi 
Gah tozarım yollar gibi 
Gâh coşarım seller gibi 
Gel gör beni aşk neyledi 
Gel gör beni, beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi (2) 

Ben Yunus'u biçareyim 
Baştan ayağa yareyim 
Aşk elinden avareyim 
Gel gör beni aşk neyledi 
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Gel gör beni, beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi (2)" 

* * * 

Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni(2) 
Ben yanarım dünü günü 
Bana seni gerek seni(2) 

Ne varlığa sevinirim 
Ne yokluğa yerinirim(2) 
Aşkın ile avunurum 
Bana seni gerek seni (2) 

Yunus durur benim adım 
Gün geçtikçe artar derdim (2) 
iki cihanda maksudum 
Bana seni gerek seni (2) 

* * * 
Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? 
Göçtü kervan kaldık dağlar başında 
Çağrışır tellâllar inanmaz mısın? 
Göçtü kervan kaldık dağlar başında 

Emir göçeli hayli zamandır 
Muhammed cümleye dindir imandır 
Yunus sen bu dünyaya niye geldin? 
Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin 

* * * 

"Şol cennetin ırmakları 
Akar Allah' deyu deyu (2) 
Çıkmış İslam bülbülleri 
Öter Allah' deyu deyu(2) 

Yunus Emre var yârına 
Koma bugünü yarına (2) 
Yarın Hakk'ın divanına 
Varam Allah deyu deyu (2) 
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İbrahim BİRLER - Sayın Başkanım, değerli konuklarımız, bi
limsel toplantımızın ikinci oturumunda, dün arz ettiğim bir husu
su yinelemek istiyorum. Öğleden sonra gerçekleştirilecek serbest 
programda, daha önce tespit edilen konuşmacıların dışında ko
nuklarımız ve salonda bulunan tüm katılımcılarımız bu bilimsel 
şölenimize katkı sağlayabilirler. 

Dün başvuran değerli katılımcıları sunmak istiyorum. Sırasıy
la Sayın Harid Fedai (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan 
katılımcımız), tebliğ başlığı olarak ya da konuşma konusunun 
başlığı olarak "Karaman Adının Kıbrıs'taki Yansımaları" konusun
da bir bildiri sunacaklardır. 

İkinci müracaat sahibi Sayın Maksut İzzat Uluslar Arası Ahıs-
ka Türkleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırgızistan eski millet
vekili, "Ahıska Türklerinin Bugünkü Dil Durumu ve Gelecekteki 
Durumu ya da Sorunları" konusunda bir bildiri sunacaklardır. 

Japonya'dan katılan değerli konuğumuz Toru Hayashi "Japon-
ya'daki Türk Dili Araştırmalarının Tarihçesi ve Özellikleri" konu
sunda tebliğlerini sunacaklardır. 

Bulgaristan'dan katılan Prof. Dr. Sayın İbrahim Tatarlı "Ön As
ya'da 1 l'inci ve 16'ncı yüzyıllarda Bulgar Boyları ve Beylikleri So
runu" konusunda bir tebliğleri olacaktır ve kaynaklar sunacaktır. 

Son olarak da, bizdeki bilgilere göre, Ege Üniversitesi Türk 
Dünyası Araştırması Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Türkmen 
"Türk Dili ve Tarihinin Kaynağı Olarak Destanlar" konulu tebliğle-
riyle huzurunuzda olacaktır. 

İkinci Oturumun oturum başkanı ve konuşmacılarını hem tak
dim edeceğim, hem de mikrofona davet edeceğim. 

Oturum Başkanımız, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Hoca
mız; Türk Dil Kurumu Başkanı. 

Konuşmacılar ve bildirilerini sunuyorum: Prof. Dr. Hamza Zül-
fikar (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim 
Üyesi, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı). Tebliğleri "Eski Ana
dolu Türkçesi' nden Günümüze Anlam Değişmeleri" 
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Prof. Dr. Agamusa Ahundov (Azerbaycan İlimler Akademisi Dil 
Enstitüsü Başkanı) "Ortak Türk Dili Probleminin Ontoloji ve Sos
yal Linguistik Meseleleri" konusundaki tebliğlerini sunacaklardır. 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si öğretim üyesi.) "Karaman Ağzma Divana LügatVt-Türk Açısın
dan Bir Yaklaşım" konulu tebliğleriyle geliyorlar. 

Prof. Dr. Abdüali Kaydarov (Kazakistan İlimler Akademisi Dil 
Enstitüsü Başkanı) 

Değerli katılımcıları ve oturum başkanımızı davet ettikten son
ra, ben, sözü, değerli Oturum Başkanımız Türk Dil Kurumu Baş
kanı Sayın Ercilasun Hocama bırakıyorum. 

OTURUM BAŞKANI 
Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN 
Türk Dil Kurumu Başkanı 

Sayın Meclis Başkanvekilim, Değerli Valim, Belediye Başka
nım, Milletvekilleri, değerli misafirler, konuklar ve değerli dinleyi
ciler; ikinci oturumda Amerika'dan bir misafirimiz olacaktı; fakat, 
o gelemedi. Onun için, biraz önce size takdim edilen sırayla bildi
rilerini sunmak üzere arkadaşlarımı, meslektaşlarımı kürsüye da
vet edeceğim. 

Birinci bildiriyi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi Türk Dili öğretim üyelerinden ve Türk Dil Kurumu'nun 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hamza Zülfikar sunacaklar. 

Hamza Zülfikar Bey "Eski Anadolu Türkçesi'nden Günümüze 
Anlam Değişmeleri" konusunda bildirisini sunacaklar. 

Buyurun. 
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Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR n 

Değerli konuklar, Türk dilinin yapısı, ekleri ve söz hazinesi 
hakkında pek çok yayın yapılmıştır. Yurt dışmda ve Türkiye'de bu 
yayınları kütüphanelerimizde görebiliyoruz. Fakat, anlam bakı
mından Türk dilinin değerlendirilmesi, işlenmesi, biraz geri kalmış 
bir çalışma alanıdır. Gerçi, bazı hocalarımız, bu konularda, birta
kım kitaplar, makaleler yazmışlar; ama, meseleye daha derinleme
sine inilememiş, bir başlangıç olması bakımından, hatırlatılması 
bakımından, bu ortamı da uygun bularak, burada anlam çalışma
larını da başlatmamız gerektiğini düşünerek, ben de konumu bu
radan seçtim. 

Aslında, meselenin teknik tarafı çok; ama, tahmin ettiğim gibi, 
Karamanlı kardeşlerimiz kültürle, edebiyatla yakından ilgili olan 
kardeşlerimiz de dinleyici olarak bulunacağından, mümkün oldu
ğu kadar, biraz daha canlı ve biraz seviyeyi daha ayrıntılı, daha 
anlatıma dayalı olarak vermeye çalışacağım. 

Efendim, Türk âleminin batısında Anadolu'da gelişip yayılan 
Türkçe'ye Oğuzca diyoruz; "Batı Türkçesi" de deniyor. Oğuz grubu 
lehçeleri oluyor. 

Bu Oğuz grubu lehçelerine bildiğiniz gibi, Türkiye Türkçesi, 
Türkmence ve Güney ve Kuzey Azerbaycan'da konuşulan Türkçe-
miz giriyor. 

Kaşgârlı Mahmut Divanü LügatVt-Türk diye bildiğiniz ünlü 
eserinde "Oğuzca" ya özel bir yer veriyor ve "Lisan-ı Vızıyye" adıy
la anıyor ve bu Türkçeyi de hafif, kolay, kulağa hoş gelen, güzel bir 
Türkçe olarak değerlendiriyor. Sık sık da bu lehçenin diğer lehçe
lerden ayrılan ses ve şekil özelliklerini gösteriyor. 
(*) Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR 

1941 'de Bitlis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladı. 1960'da girdiği Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nden 1964'te mezun oldu. 1965 yılında asistan 
olarak Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nde göreve başladı. Çağatayca Bir Kur'an Tefsiri ad
lı çalışmasıyla " Edebiyat Doktoru" unvanını aldı. Türkiye Türkçesinde Ses Yansımalı Kelimeler 
(I. C. : İnceleme VI-282 s. II. C: Sözlük X-320 s.) adlı çalışmasıyla Doçent ve 1988'de Profe
sör oldu. 
Türk Dil Kurumu Asli Üyesi olan Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi, Türk Dili Bölümü Başkanlığı yaptı. Halen Türk Dil Kurumu Terim Kolu Başkanlığı ve Türk 
Dil Kurumu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.Türk Dili konusunda pek çok çalış
ması ve makalesi bulunan Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR 'ın eserlerinden bazıları şunlardır: Yük
sek Öğretimde Türkçe Yazım ve Anlatım, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Bitlis - Muş 
Yörelerinde Halk Kültürü. 
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Onun eserini Bağdat'ta tamamladığı 1070 yılını düşünürsek, 
demek ki, Anadolu, daha o zaman yeni yeni Türkleşiyor ve Anado
lu'da Türkçe yayılmaya başlıyor. O zaman şunu söyleyebiliriz: De
mek ki, Oğuzcanm tespiti Kaşgârlı'ya göre, daha önce Maveraün-
nehir'de, Horasan'da olmuş ve böylece o Türkçe Anadolu'ya gelip 
yayılmıştır. 

Oğuzcanm bugünkü durumu, batıda; yani, Güney ve Kuzey 
Azerbaycan'da, Türkmenistan'da ve özellikle Türkiye'de hemen ka
bul etmek lâzım ki, çok gelişmiş, buradaki kültürlerle etkileşmiş, 
şekil bakımından, ses bakımından, söz hazinesi bakımından çok 
daha yüksek bir seviyeye erişmiştir. Ancak, batıdaki bu gelişme 
safhası içerisinde bir dönem var ki, Türkçenin aleyhine işlemiş. 
Bu süreç Selçukluların, daha doğrusu Anadolu'daki Selçukluların 
hâkimiyetlerinin sona erdiği 1308 tarihine kadar da devam etmiş. 
1308'den sonra, bildiğiniz gibi beylikler dönemi başlıyor. İşte, ar
tık, o dönem, Türkçenin yeniden hayata geçmesi, yeniden güzel
liğine, eski güzelliğine ve zenginliğine kavuşması dönemi başla
mıştır. 1071'den 1308'e kadar, yaklaşık 235 yıl aradan geçmiş ve 
bu dönemde, Türkçeden çok Farsça'ya itibar edilmiş. İslâmiyet' e 
dayalı edebiyat, hukuk dallarında, bilimin çeşitli alanlarında Fars
ça ve Arapça ön plânda tutulmuş. Eserler Farsça ve Arapça yazıl
mış. Bu arada, dinî terimler, Arapçadan çok Farsçadan alınmış ve 
bu durumun da ilgi çekici olduğunu belirtelim. Örnek olarak, 
oruç, namaz, kelime-i şehadet, bunlar doğrudan Arapçadan değil 
-İslâm'ın şartlarından birkaç örnek veriyorum- Farsça yoluyla 
alınmış ve bizde bu şekilleriyle yaygınlaşmış. 

Farsça ve Arapçanm her alanda ön plânda tutulduğu bu dö
nemde, Türkçeyse bir halk dili olarak varlığını sürdürmüş. Kara-
manoğlu Mehmet Bey' in buradaki isyanı, aynı zamanda bir siya
sî isyan olmakla beraber, bu mevcut ortama karşı bir isyandır, bir 
başkaldırıdır ve bu arada söylediği ünlü söz bu karanlık dönem
lere rastlar. Karamanoğlu Mehmet Bey'in yaktığı bu ışık, 1277'den 
itibaren, Anadolu'da, Türkler için bir ilke, bir düstur olmuş ve bu
gün de bu güzel topluluk, bu vesileyle burada bulunuyor. 

Sürenin o dönemlerde Türkçenin aleyhine işlediği bilinen bir 
gerçek. Anadolu Türkleri arasında o dönemlerde ulaşılan yüksek 
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kültür seviyesi, felsefî olgunluk, ne yazık ki, kullanılan dil yüzün
den tabana inememiştir. 1226-1312 yılları arasında yaşamış olan 
Sultan Veled'in çoğunlukla yazdığı Farsça eserler yanında, İptida-
name, Rebapname adlı mesnevilerini Türkçe yazması, eserleri ara
sında 230 beyitlik bir bölümü Türkçeye hasretmesi gösteriyor ki, 
bu, Mevlâna'nm düşüncelerini Farsça bilmeyen halka anlatmak 
amacıyla yazılmıştır. 

Türkçenin yaklaşık 200 yıl Anadolu'da ürün vermemesinin se
bepleri arasında Farsçanm bölgede revaçta olması başta gelir. 

Bu genel değerlendirmeden sonra, Türkçenin Anadolu'da ka
zandığı anlam zenginliklerine dönebiliriz. Kaynak olarak Anadolu-
da yazılmış ilk eserleri almayı düşündüm. Meselâ, bunlardan Ki-
tâb-ı Evsâf-ı MesâcîdV'ş-Şerife adlı eser, Hasibe Mazıoğlu tarafın
dan hazırlanmış ve Türk Dil Kurumu tarafından basılmıştır. Bu
nun sözlük bölümü bize kaynaklık edecektir. 

Bu bölümde, t ile başlayan Türkçe kökenli kelime sayısı 12, d 
ile başlayan Türkçe kökenli kelime sayısıysa 38'dir. Bu tespitten 
şunu çıkarmaya çalışıyorum: Divânü Lûgati't-Türk'te, bildiğiniz gi
bi, kelime başında t sesi hâkimdir, d ile başlayan kelimeler çok 
sayıdadır ve Kâşgarlı Mahmud, bu "d" ile başlayan kelimelerin pek 
çoğunun da Oğuzca kaynaklı olduğunu söyler ve bu arada da, ta
biî, Oğuzcayı över ve bu lehçeyi kolay bulur, hafif bulur, kulağa 
hoş gelen bir lehçe olarak niteler. Bundan belki şöyle bir sonuç çı
karılabilir: Oğuz grubu lehçesinde, yumuşak seslerin bulunması; 
yani t gibi sert sesler yanında, daha çok yumuşak seslerin, d nin 
hâkim olması, bu dilin ahenkli olmasını da gösterir. Ahenkli, akı
cı, gırtlak seslerinden arındırılmış bir lehçe olarak beylikler döne
miyle birlikte hızlı bir gelişme gösteren Eski Anadolu Türkçesi, bu
gün Arapçadan almış olduğumuz ayın ve hemze seslerini de çe
şitli şekillerde eriterek, bunların yerine uzun ünlüler koyarak 
ahenkli, kulağı tırmalamayan bir söz hazinesine kavuşturmuştur. 

Beylikler dönemiyle, başta dinî ve edebî olmak üzere hızlı bir 
tercüme çağı başlamıştır. Çeşitli bilim dalları ve sanat kollarıyla il
gili eserlerin tercümeleri arasında çok değişik eserler vardır. Mese
lâ bunlardan biri de sözlüklerdir. Tercüme faaliyetlerine paralel 

107 



Barış Dili Türkçe 

olarak ortaya çıkan bir başka boyut, temel anlamların yanı sıra 
yan ve mecaz anlamların Oğuzcada, Batı grubunda hızla artması
dır. Bu gelişmede, Türk insanının yaratıcılığının yanı sıra, tercü
me faaliyetlerinin de etkili olduğu açıktır. Örneklerden izleyebildi
ğimiz kadarıyla, bu dönemde pek çok anlam genişlemesine, başka 
anlamlara geçişe şahit oluyoruz. 

Öte yandan, daha yakın çağlara gelindiğinde, bazı kelimelerin 
anlamları daralırken, bazılarında yan ve mecaz anlamların alabil
diğine zenginleştiğine şahit oluyoruz. Dönemini, ömrünü tamam
lamış kelimeler var ve bunlar m yerine yeni kelimeler geçiyor ve on
ların kavramları yeni alınan kelimelere yükleniyor. 

Anlamlar arasında iyiden kötüye, kötüden iyiye geçişler var. 
Bunların örneklerini bu kısa süre içerisinde vermek mümkün de
ğildir. Tarihî dönemler arasında bu anlam geçişleri, aktarmaları 
belirli kaynak eserlere dayanılarak işlenmiş değildir maalesef. Bu 
arada, ortaya konan tarihî metinlerin de anlam incelikleri bakı
mından gereği gibi ele alınmadığını da bu arada belirtmek zorun
dayız. İşte, Türk Dil Kurumu'nun hazırlamakta olduğu tarihsel 
sözlük, her hâlde bu ihtiyaca büyük ölçüde cevap verecektir. 

Değerli dinleyiciler, Çin, Hint kültür alanlarına komşu ve içi-
çeyken, zamanla Fars ve Arap kültür alanlarıyla yüzyüze gelen ve 
daha sonra, sırasıyla Rumca, İtalyanca, Fransızca ve İngilizceyle 
tanışan Türkçe, bu uzun tarihî süreç içerisinde ve geniş coğrafya
da pek çok anlam değişmelerine uğramış, başka dillerde pek gö
rülmeyen kelime alma, kelime değiştirme, kelime aktarma olayla
rını yaşamıştır. Bu arada, pek çok da anlam değişmeleri olmuştur. 
Kısacası, bu konu, oldukça geniş ve çok araştırma isteyen bir dal
dır. Bu durumun, geniş bir coğrafya ve uzun tarihî süreciyle oran
tılı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sonucu olarak, ister yabancı 
kökenli, ister Türkçe kökenli pek çok kelimenin anlamları Türkçe-
nin konuşulduğu bölgelere göre farklılıklar göstermiştir. Herhangi 
bir kelimenin Çağatay sahasındaki anlamıyla, Anadolu sahasında
ki anlamı birbirine birçok noktada denk düşmez. Bu durumu çağ
daş lehçeler arasında da bugün görebiliyoruz. 
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Anlam bilimi konusuyla ilgili olarak, ana çizgileriyle belirtmeye 
çalıştığım bu özellikler, maalesef henüz değerlendirilmemiştir. Or
taya çıkan farklı anlamların nereden kaynaklandığı, anlamlardaki 
dallanmaların, dallanmalardaki geçişlerin nasıl olduğunu, tercü
menin bu yoldaki rolünün ne olduğunu araştırmak gerekir. İşte, 
benzeri düşüncelerle ben de bir deneme yapmak istedim. Meselâ, 
ağır kelimesini seçtim ve Türk Dil Kurumu'nun yayınları arasın
da bulunan Talât Tekin'in Orhun Yazıtları adlı eserinde ağır keli
mesini aradım. Burada gördük ki, iki yerde geçiyor ağır. Bunlar
dan birisi "doğrudan gramaj olarak ağır" ve diğeri de örneğimiz 
şöyle: "Bunca ağır törük" örneğinde, burada önemli, mühim anla
mında kullanılmış. Bir de "ağır taşık" dediği "ağır taş" örneğinde 
iki yerde geçiyor. Demek ki ağır kelimesi başlangıç metinlerimiz 
olan Göktürk Anıtları nda iki anlamda tespit edilmiş. 

Uygurcaya geçelim. Uygurcada, görüyoruz ki, bu anlam zen
ginlikleri biraz daha artmış. Meselâ "ağır sevinç" diyor, ağır küsüş 
diyor "arzu", ağır agruş körür, "şiddetli acı görür" manasında. "Bu 
taş her tüngü ağır turur"; burada gerçek anlamında ağır. Ağır has
talık "ciddî hastalık" anlamında kullanılıyor ve "şiddetli eziyet, ta
hammül edilmez", gibi anlamlar da var. Burada, akla şöyle bir so
ru geliyor: Biliyorsunuz Uygurlar da Budizm'in etkisiyle birçok 
eser tercüme ettiler. Acaba tercüme yoluyla bu eserlerden bu an
lam zenginlikleri Uygurcaya geçmiş mi veya bunlardan hangi an
lamlar gerçekten Uygurcanın, Uygur toplumunun ortaya koyduğu 
ve ürettiği anlamlardır. 

Hızlı bir geçiş yapalım. Reşit Rahmeti Arat'ın hazırlamış olduğu 
Kemal Erarslan, Osman F. Sertkaya ve Nuri Yüce tarafından yayı
ma hazırlanmış olan Kutadgu Bilig İndeksi diye bir eser var elimiz
de. Oraya baktığımızda, bu sözlükte, ağır kelimesi 23 yerde geç
miş. Anladığım kadarıyla bu ağır sözü Karahanlı Türkçesinde bi
raz sık kullanılmış. Ancak, bu sözlükte, ağır iki ana madde olarak 
alınmış ve her hâlde birini esas anlamları toplamak amacıyla, diğe
rini de mecaz anlamları toplamak amacıyla böyle bir yola gidilmiş. 
"Ağır " ve "güç" anlamı yanında, görüyoruz ki, ağır sözünün Kutad
gu Bilig'de "değerli, kıymetli" anlamları da var. 
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Orta Türkçe'ye geçtiğimizde, burada da ağır kelimesini görüyo
ruz. Meselâ, Ekman'm hazırlamış olduğu Orta Türkçe'nin Sözlüğü' 
nde bu kelimeler var. Ayrıca, burada, ağır bulmak, ağır kılmak gi
bi fiil şekilleri de; yani, fiille kullanılan şekilleri de ortaya konmuş
tur. 

Genel olarak, bu noktaya kadar baktığımızda, gerçek anlamıy
la ağır diye yaygın bir şekilde kullanılıyor ve bu mecaz olarak da 
değerli, kıymetli anlamları var. 

Anadolu metinlerine geldiğimizde, ilk başlangıç eserlerinde de 
aşağı yukarı bu manzarayı görüyoruz. Meselâ, Kitâb-ı Evsâf-ı Me-
sâcid-i'ş-Şerife'de diyor ki "yatır, mescit içinde türbe üstü Halilul-
lah nebidir, Tanrı dostu çü örtü ağır atlas dokunmuş"; üzerinde
ki örtü ağır atlastan dokunmuş. Buradaki ağır " kıymet bakımın
dan, değer bakımından değer" anlamıyla geçiyor. 

Yine, bir daha geçiyor, orada da "ağır atlaslar serilmiş" diye. 

Marzubanname' ye geçiyoruz bir adım daha ileri atarak. Görü
yoruz ki, burada da ağır kelimesi var. Ancak, bu sefer anlamlarda 
bir genişleme olmuş. Meselâ, ağır süci dediği "içki" anlamında. 
Burada her hâlde ağır, " keskin". Ağır çeri örneği var, burada da 
"kalabalık, yoğun" anlamı. Ağır yol bir örnekte geçiyor. Burada da 
"zahmetli, çetin". Ağır basmak "kabus" anlamıyla kullanılıyor. 

Bir adım daha atarak yine Eski Anadolu Türkçesi'nin ünlü 
eserlerinden birisi olan Gülistan Tercümesine bakıyoruz, Mustafa 
Özkan'ın hazırladığı. Orada da birkaç yerde geçiyor. Ayağına ağır 
olmak olarak geçiyor. Ağır ve pahalı dediği şekilde bir örnek var. 
Burada da kıymet anlamı zengin. 

Efendim, daha geniş bir adım atarak bugünkü Türkçe Sözlüğe 
gelelim. Türkçe Sözlükte ağır kelimesinin bakıyoruz 16 anlamı 
tespit edilmiş. "Tartıda çok çeken" anlamının yanı sıra, "davranış
ları yavaş, değerli, kıymetli, çetin güç"; ağır iş dediğimiz zaman, 
"tehlikeli" anlamıyla "ağır hastalık" veya "ciddî" anlamıyla ağır 
hastalık; "sıkıntı veren, bunaltıcı" anlamıyla ağır hava; "dokunak
lı, kırıcı" anlamıyla ağır söz; ağır adım örneğinde "yavaş" anlamı
nı görüyoruz; ağır başlı" da "ciddiyet" anlamı var; ağır koku der-
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ken "keskin, boğucu" anlamı var ağıfm; ağır yemek dediğimiz za
man "sindirimi güç" anlamı var; ağır bir duman örneğinde "yo
ğun"; ağır uyku dediğimizde derin anlamı; kulağı ağır dediğimiz 
zaman "zor işiten" anlamı var veya ağır sıklet gibi yeni türevleri 
var. 

İşte, bu 16 madde içerisinde toplanmış olan esas anlamın ya
nındaki yan ve mecaz anlamlar, gösteriyor ki, ağır sözü, günümüz 
Türkçesi'nde, Batı Türkçesi'nde büyük bir gelişme göstermiş ve 
anlam zenginliklerine uğramış. 

Şimdi, bu anlam zenginliği acaba doğrudan doğruya Türkçenin 
kendi yaratması mı, yoksa başka dillerden etkilenmek suretiyle mi 
bu kadar çok anlam genişlemesi olmuştur? Meselâ, bu Farsça söz
lükte bunu karşılaştırmaya çalıştım. Baktım ki, Farsça sözlükte 
birçok şekil Türkiye Türkçesiyle ortak gidiyor. Meselâ ağır çelik di
ye Marzuban-nâme1 de geçen ağır çelik, Farsça sözlüklerde sipahi-
giran diye tespit edilmiş. Ağır hava, girân-ı dut diye Farsça söz
lüklerde var. Ağır adım derken, biz, hareketin ve insanın yavaş 
hareket ettiğini düşünüyoruz. Burada giran can. Ağırbaşlı örne
ğinde giran ser Farsçada aynen var. Ağır duymak anlamıyla giran 
huş. Bunlar, Farsça sözlüklerde de var. 

Şimdi, akla şöyle bir soru gelebilir: Bunlardan, diyelim ki "kıy
met ve değer" anlamını da Farsça sözcüklerde buluyoruz. Acaba, 
Türkçe anlamların Farsçaya geçtiği söz konusu değil midir? Mese
lenin öbür yüzüne bakıyoruz, muhakkak ki bu etkileşim karşılık
lı olmuştur. 

Efendim, sonuç olarak diyebiliyorum ki, Türkçenin, Batı Türk-
çesi'nin diğer Türk lehçeleriyle karşılaştırılması yapılacak olursa, 
Türkçenin bu muhitte kazandığı anlamlar bakımından ilk araştır
malarıma göre, çok daha zengin bir seviyeye ulaştığını görüyoruz. 
Sözlüklerde 15 ve 20'ye kadar varan anlam zenginlikleri var. Aca
ba, bu anlam zenginlikleri bu bölgede nereden kaynaklanıyor? Bi
rinci derecede söyleyebiliriz ki,Türk insanının yaratıcılığı ve o ke
limelere yeni yeni anlamlar katışıdır; ama, şunu da inkâr edeme
yiz: Türkçedeki bu anlam zenginliklerine komşu dillerin, komşu 
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kültürlerin etkisi olmuştur. Aynı etki, o lehçelere de, dillere de, di
yelim ki, Arapçaya, Farsçaya da o etki onlara da geçmiştir. Bunun 
uzantılarını Balkanlarda da görebiliyoruz. 

Efendim, konuşmamı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Prof. Dr. Hamza Zülfikar Bey'e teşekkür ederiz. Bi
ze anlam bilimiyle ilgili güzel bir bildiri sundu. Ağır kelimesi çok 
güzel seçilmiş bir kelimedir. Yükte hafif pahada ağır, ağır ol da mol
la desinler, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden; yani, bana öy
le geliyor ki, ağır kelimesini bütün tarihî lehçelerimizde, Orhun 
Abidelerinden başlayarak ve bugün yaşayan lehçelerimizde ele 
alan bir tez yaptırsak hocam, bir master tezi olur, belki de bir dok
tora tezi bile olur. Sadece ağır kelimesi üzerinde, anlamları, deyim
leri ile birlikte. 

Evet efendim, şimdi, Azerbaycan'dan bir gonağımız, bir konu
ğumuz var. Prof. Dr. Agamusa Ahundov; Azerbaycan'ın görkemli 
alimi, Azerbaycan İlimler Akademisi' nin Dil Enstitüsü' nün Baş
kanı. Kendileri "Ortak Türk Dili Probleminin Ontoloji ve Sosyal 
Linguistik Meseleleri" konulu bir bildiri sunacaklar; yani, aktüel, 
güncel bir konu. 

Buyurunuz Ahundov Muallim. 

112 



Prof. Dr. Agamusa AHUNDOV 

Prof. Dr. Agamusa AHUNDOV n (Azerbaycan) 

Hürmetli Başkan, hürmetli Bilgi Şöleni iştirakçıları; ben öz 
mevzuma, Türk dilini resmî dil ilân eden Karamanlı Mehmet Bey'e 
rahmet okumakla başlamak istirem ve öz bildirimi onun aziz hatı
rasına ithaf edirem. 

Ortak Türk Dili meselesi, Türkoloji âleminde yenidir. 1990'h 
yıllardan başlayarak CCSR'nin dağılması, devletin terkibindeki 
Türk halklarının da öz bağımsız devletlerini yaratmalarıyla sonuç
landı. Buysa, onların arasında milletler arası dil gibi hizmet göste
ren Rus dilinin temas vasıtası vazifesinin zayıflaması ve meydana 
çıkması için siyasî, iktisadî ve sosyal linguistik zemin yarattı, du
rum yarattı. 

Birbirleriyle bir başa alâka sağlama imkânı kazanmış Türkiye, 
Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan; 
hem de tam bağımsızlıklarını almayan Tataristan, Başkurdistan, 
Çuvaş, Saha, Gagavuz Türkleri hem de başka Türk halkları yeni 
ünsiyet -yani, temas vasıtasma- uluslar arası bir dile ihtiyaç duy
dular. Ortak Türk Dili ideasmı zaman özü ileri sürdü ve tezlikle çe
şitli ilmî yılmcaların meselâ 1992'de "Birinci Sürekli Dil Kurulta
yının" Ankara Kültür Bakanlığı gerçekleştirmişti; ben de iştirakçi
si olmuştum. Türk Dil Kurumu' nun ikinci kurultayının İstanbul 
-Ankara, eylül bir de ekim ayları- ortak Türk konferansının Taş
kent'teki 1992 müzakere konusu oldu. Ortak Türk dili ideasma 
bakarak bugün de devam etti. 

(*) Agamusa AHUNDOV 
Filoloji Bilimler Doktoru Prof. Agamusa Ahundov 1932'de doğdu. Bugüne dek 25 kitabı ve 
300'den fazla bilimsel makalesi yaıyımlandı. Eserleri Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Türkiye 
dahil Türk Cumhuriyetleri, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İran vb. ülkelerde 
yayımlanmıştır. "Azerbaycan Dilinin Fonemler Sistemi", "Fizyolojik, Akustik, İstatistik, Fonolo
jik Araştırma Tecrübesi", "Azerbaycan Dilinin Fonetiği", "Genel Dilbilim", "Dilbilim Tarihi, 
Teorisi ve Metodları", "Azerbaycan Dilinin Tarihi Fonetiği", "Fiilin Zamanları", "Şiir Sanatı 
ve Dil", "Dilin Estetiği", "Dil ve Üslûp Meseleleri", "Dil ve Kültür" , "Toprağın Göğsünde Ta
rihin İzleri", "Matematik Dilbilim", yayımlanan başlıca kitapları arasındadır. 
Türkiye, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Yugoslavya, Macaristan, Japonya, İran gibi yaban
cı ülkelerde, Bakü, Moskova, Petersburg, Minsk, Tiflis, Taşkent, Almatı, Duşanbe, Aşkabat, Bişkek 
gibi şehirlerde yapılan uluslar arası kongre ve sempozyumlarda bilimsel konuşmalar yapmıştır. 
Azerbaycan Bilimsel Akademisi Nesimi adına Dilcilik Enstitüsü Müdürü'dür. "Türkoloji" der
gisinin başyazarıdır. 
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Ortak Türk Dili problemi Azerbaycan İlimler Akademisi' nin 
plânlaştırdığı milletler arası ilmî kongresinin de esas konusu ola
rak kalır. Bununla birlikte, Ortak Türk Dili dendiğinde ne anlaşıl
dığı, başka sözle Ortak Türk Dili'nin ontoloji manası bence, hâlâ, 
tam aydın değil. Daha doğrusu, bu hakta herkesin kabul ettiği 
umumî bir fikir yoktur. Herkesçe bellidir ki, ortak Türk dili dendi
ğinde, Türk halkları arasında uluslararası ünsiyet vasıtası gibi iş
lenebilen dil nazarı vardır. Bu dilin hangi ve nice bir dil olacağı da 
hepsinin kabul ettiği bir fikir halen mevcut değil. Bazıları Ortak 
Türk Dili dendiğinde, Türk dilleri arasında yaratılan yapma bir dil 
düşünürler esperanto gibi ve böyle bir dilin yaratılmasının içtimai 
gerekçesini de gösterirler. Mesela, Ortak Türk Dili kitapçığının 
müellifleri Bahtiyar Kerimof ve Şuahmet Mutallof -bizim Özbek 
meslektaşlarımızdı- Ortak Türk Dili'ni yaratmanın riyazi, düstu
runu verdikten sonra gösterirler ki, dil probleminin takdim edilen 
halinin üstünlüğü bundadır ki, birincisi, etnoslarm dilleri esasın
da yaratıldığından; yani, ortak Türk dili manasında bunları işletir
ler. Onların yaratıldığı diyalektiklerin numayendeleri hususu öğ
renmek olmadan ve bu veya diğer derecede anlayırlar. İkincisi, 
herhangi bir etnik birliğin dili olmadığı için; yani, bu Ortak Türk 
Dili, hiçbir etnik birliğin dili olmadığı için, onlardan hiçbirine üs
tünlük vermiyor ve böylelikle dil siyaseti üzerinde ihtilafın güçlen
mesine yardım göstermiyor. Üçüncüsü; yerli dillerden birinin 
umum mahalî dil gibi seçilmesinde özbaşmı alır ve bundan ileri 
gelen etnik çelişmeleri aradan kaldırır. Dördüncü; geçmiş müs-
temlekecilerin dillerinin umum mahallî gibi dil tatbiki meselesini 
ve bununla da geçmiş metropol medeniyet ve tesis sahasındaki 
asilliği aradan kaldırır. Bunlar onların sözleri. 

Mütehassısların başka bir kısmıysa, Ortak Türk Dili; yani, bu 
denilenleri bir yere yığıştırdığmızda onlar yapma bir dil yaratmak 
lazımlığını, gerekliğini ileri sürerler. 

Mütehassısların başka bir kısmıysa, Ortak Türk Dili dendiğin
de, bütün Türk dillerinin vahit umumî prensipler esasında kurul
masını, başka sözle vahit umumî elifba, kılavuz; yani, imlâ kılavu
zu, terminolojinin yaratılması nazarda tu tur ki, bütün Türk dille -
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ri öz terminagrofyalarmı yaratmada, kılavuzlarını yaratmada hep
si bir prensipte esaslansın. 

Böylelikle ortak Türk dili anlamı mühim meseleler değil. Birin
cisi, ortak Türk dili, uluslararası ünsiyet; yani, temas vasıtası olan 
bir dil ki ve ikincisi ortak Türk dili vahit umumî elifbası, umumî 
orfografyası ve umumî terminolojisi olan bir dil gibi bu saha Tür
koloji âleminde mevcuttur. Bu meseleler birbirini istisna etmiyor; 
onların her ikisi aynı maksata hizmet ediyorlar; o maksat ki, mil
letler arasında bir anlaşılan dil olsun. 

Birinci mesele ibaresinde demek isterdim ki, Türk halkları için 
Ortak Türk Dili gibi herhangi bir ve bir geçer dilin materyalleri 
esasında hangi dilin materyalleri esasında yaratılırsa yaratılsın, 
dil yaratmak hülyadır. Böyle bir dilin yaratılması linguistik bakım
dan çetin olmasa da onun uğurlar kazanacağına ümit azdır. Her 
şeyden önce, hiçbir millî esası ve ananesi olmadığından, böyle dil
ler cansız ve ölü olur. Hiçbir edebî medenî geçmişi, ananesi olma
yan dil kime gereklidir?.. 

İkincisi; yani, yaratılmış dilin öğrenilmesi Türk halklarına ne 
verir; birbirleriyle ünsiyete girmek ve fikir mübadelesi etmek mi? 
Böyle oldukça yeni bir dil yaratmaya ve onu öğrenmeye ihtiyaç, 
bence yoktur. 

Fikrimce, uluslar ve milletler arası Türk dili, mevcut Türk halk
larının dillerinden birini seçmek daha doğrudur. Özbek hemşerile-
rimizin; yani, meslektaşlarımızın bunun dil siyaseti sayesinde ih
tilaf yaratmasından ihtiyat etmelerine ihtiyaç görmüyorum. Bu 
meseleyi objektif şartları bütünlükle nazara almakla halletmek gö
ründüğü kadar çetin değil. Böyle objektif şartlara örnek dilin ya
yım imkânları, ne kadar bu dil yayılır, mesela hangi ülkelere tele
vizyon kanalları verilir. Bu dilde danışanların sayısı, miktarı öğre
nilme, imkânları, fonatik ve kromatik kuruluşunun kolaylığı-çe-
tinliği ve başka dil harici ekstra linguistik; yani, amirleri, faktörle
ri göstermektedir. Uzun yıllar boyu pantürkizm kofu ile korkutu
lan halkların üzücü ayrılıktan sonra karşılaştıkları gerçeklik .... 
birbirine haksız kıskandıklarını düşünmek akla gelen bir şey de-
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Büyük Azerbaycan edibi Abdullah Şahik demişken "hepimiz bir 
güneşin setresiyiz" Mevcut Türk dillerinden birinin Türk halkları 
için uluslar arası dil gibi kabul edilmesi elbette bağımsız Türk 
halklarının millî dillerinin meydandan çıkması değil; her bir mille
tin öz dilini, öz ülkesinde işletme ve inkişaf ettirmesi onun öz da
hili; yani, iç meselesidir. Birinci mesele budur. 

İkinci Ortak Türk dili elifbası, orfografyası, terminolojisi olan 
bir dil gibi meselesi de çok doğal; yani, güncel bir mesele gibi dik
kati çeker. Geçmiş CCSR'nin terkibinde yaşayan Türk halklarının 
son 70-80 yıllık hayatı, onların birbiriyle yakınlaştırma evezine, 
birbirlerinden uzaklaşması tarihi sayılabilir. Bu müddet herzinde, 
halkların elifbası iki kere değişmiştir, ilk önce, Türk dillerinin fo
netik sistemine cevap vermese de onları muayyen manada, anlam
da birleştiren Arap elifbası hevesine Lâtin grafikası esasında nice 
değerler millî elifbalar yaratıldı. 30'uncu yılların sonlarında, Türk 
halklarının elifbaları birbirinden daha da uzak düştü. Bazıları hat
ta neyin öz ana dillerinde olmayan, umumen bütün Türk dillerine 
yad olan "ya, yu, se" gibi hatta yumuşaklık işareti "şa" kimi harf
leri de kabul ettiler. Yazı ananesi çok ve az olan Türk halkları hat
ta bir asırlık tarihi olan bazı Türk halkları da böyle hareket etti. 
Azerbaycanlılar zaman geçtikçe,bunların bir kısmını, meselâ ilk 
önce tı harfini 1959'da ise, ya, yu ve tersine yazılan e harflerini 
özel elifbalarından çıkarmışlardı. Kiril y 'sini Lâtin y 'siyle değiştir
diler. Bu küçük tarihî arayışı da vermekte maksadım, Türk dille
rinin zaman zaman birbirlerinden ayrı düştüklerini vurgulamaktı; 
yani, her bir Türk halkı, çok teessüf ki, gerekli teessüfler olsun ki, 
indi de devam ediyor, yine de elifba düzelttikçe heresi olsun bir 
elifba düzenidir; yani, o köhne şey bugün de devam ediyor. Türk 
halklarının elifba problemine dair çeşitli toplantüar geçirmesine 
bakmayarak hemen problem bugünde kaldı. Azerbaycan bu saha
da ilk adımı atsa da; yani, 1991'den Lâtin esasında elifbaya geçse 
de başka Türk halkları yalnız son zamanlar bazılarında, hele bu 
hiç geçilmeye başlamıyor, başlamışlar ve bu çok iyi bir hâldi ki, 
meselâ, bazı ülkeler, onların hükümetleri -Kazakistan'dan Özbe-
kistandan, Tataristan'dan- bize yazırlar, biz biraz evvel keçmiştik, 
nice keçtik, nice düzelttik ve bize öz materyallarımızı onlara gön-
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dermeyi eylemişik ki, hamsında bir gaydalı olsun, bu sevt tekrar 
olunmasm. 

Tebi, bütün Türk halklarının lâtin esaslı elifbaya keçmeleri, or
tak dil probleminin, sosyal, linguistik probleminin helli yolunda 
atılmalı olan adımlardan yalnız birincisidir. Teessüfler olsun ki, 
kabul edilmiş Lâtin esaslı elifbalarda, herflerin seçilmesine bezen 
bir manalı yanaşılmı. Yeni Azerbaycan elifbasında, meselâ, husu-
sen q harfinin olması hiçbir linguistik şerh çerçevesine sığmır. Ka
bul edilmekte olan bezi millî elifbalarda da uygun anlar özini gös
termektedir. 

Ortak Türk Dili ışığından yanaştıkda, arfagrafya sehasmdaki 
problemler daha çoktur. Bellidir ki, keçmiş Sovyet rejimi zamanı, 
bu sahada da ardıcıl tecrit etme siyaseti aparılmıştır. Gohım dille
rin birbirine yakınlaştırma hevesine millî dillerin özüne mahsus-
luklarma hörmet ve dikket adiyle, onların birbirinden uzaklaşma
sına daha büyük dikket ve ehemmiyet verilmiştir. Meselâ, 1933'te, 
Umumî İttifak Elifba Komitesi'nin Elmî Şurasının iclâsında, düz
gün yazı kaydaları hususî müzakere konusu olmuş ve hemen ic-
lasda da Orfografyanın Esasları adlı tezler hazırlanmıştır. 

Yine, neminin fevrağın; yani, şubat ayının 15-19'unda, Mosko
va'da, Umumî İttifak Elifba Komitesinin Elmî Şurası' nın Birinci 
Umumî İttifak Pleynumu'nda Palınbakm millî orfografyaların ter
tibi prensipleri mevzusunda meruzesi müzakere edilmiştir. Hemin 
pleynumun kararında yazılırdı, yeni elifba esasında millî edebî dil
lerin yaradılması, hemin dillerin gramatik kuruluşlarının diyalekt
lere ve ittifakın bütün dillerine, goghum yok, münasebeti nezere 
alınmakla, yazının maksimum sadeleşmesi ve standartlaşmasını 
telep edir. Odur ki, millî dillerin inkişafına tam zıt olan enenevî, ta
rihî prensip, bizim şeraitte tamamıyla reddedilmelidir. Bu pleynu
mun kararıdır; yani, azmaz okşarlıklar ki, zamanlardan kalmıştır, 
onlar da reddedilmelidir ve hepsi öz, ancak gündeliğine, bir de 
başka dillere; yani, Rus diline uygun olarak kurulmalıdır. Yani, 
bütün terminoloji menasmda böyle gelir. 

Metlep aydmdır. Bu prinsip geçmiş Sovyetler Birliği' nde ardıcıl 
surette heyata geçirilmiş ve tabiî olarak mübalağa olsa da, diyek 
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ki, il be il başka dillerle yanaşır, Türk dillerinin de birbirlerinden 
uzaklaşmasının esas sebeplerinden biri olmuştur. 

1973'te, Moskova'da neşrolunmuş Orfografi Türk Skılgraturnuk 
Yazıkov Essi; yani, (Türk Edebî Dillerinin Orfografyaları) -dikketi
nizi celbediyrem- 301 seyfelik kitap da 20 Türk dilinin orfografya-
sı hakkında iri megaleler verilmişti. Hemin diller bunlardı, Azer
baycan, Altay, Başkurt, Gagavuz, Kazak, Karakalpak, Karaçay-
Balkar, Kırgız, Kırım Tatarları, Kumuk, Nogay, Tatar, Tuvin, Türk
men, Özbek, Uygur, Hakas, Çuvaş, Yakut Dilleri... Eğer, muasır, 
çağdaş Türk dilinin kılavuzunu da buraya elave etsek, Türk dille
rinde, bu sahada, birbirinden uzaklaşma nallarına tecüblenmek 
olmaz. Bir dilin 21 orfografyası; yani, prinsipleri birbirinden fark
lı olan 21 orfografya bu kitap kalınlığında 301 seyfelik bir kitaptır. 
Ortak Türk Dili bakımından en mühim vezife, benim fikrimce, 
Türk dilleri için çok vacip olan klaus prinsiplerini mueyyinleştir-
mek ve onların heyete geçirilmesine çalışmaktır. İlk aktarışlar, 
araştırmalar gösterir ki, hemin prinsipler, tarihî, enenevî ve de 
marfoloji prinsipler olmalı. Fonotik prinsipler yine de bunları 
uzaklaştıracak ve bu prinsipler, bütün Türk Halkları tarafından öz 
orfografyalarmm tertibi zamanı nezere alınmalı. Nezere alınırsa 
yakınlaşma öz özüne emene gelir. 

Ortak Türk Dili probleminin en mühim meselelerinden üçün
cüsü, intelerehevherinsiye; yani, o haricî tasirlere âsânlıkla uğra
yan lügat terkibiyle bağlı. Bellidir ki, dilin dil harici tesirlere en çok 
meruz kalan hissesi, her bir dilin leksik metaryallarıdır, sözlerdir. 
Yüngül bir dil şirin bahşı dünya dillerinde alınma sözlerin ne ka
dar çok olduğunu aydın gösterir. Hette, uzun ve zengin terihi olan 
Fars dilinde, sözlerin yarıdan çoku hamya melumda Arap sözleri
dir. Yani, bu alınma sözler öyle bir premlem de yok. Türk dillerin
den de alınma sözler çok ve rengarenk. Yeri gelmişken deyim ki, 
Türk dillerinin lügat terkibinin alınma sözler gatı, Türk dillerini 
hem birleştiren cihetli hem de ayıran cihetli bu alınma sözlere, 
münasebette bizim mövgeyimiz gereği aydın olsun. 

Biraz önce dediklerimle yanaşıy, keçmiş Sovyetler ittifakının 
dövlet sisteminde, Rus dilinde işlenen neyinki terminoloji lekska-
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no, hep de adi sözlerin Türk dillerine kütlevî akını müşahede edi
lirdi. Bugün Türk dillerinin lügat terkibine içtimaî, iktisadî, siyasî 
lekskanm böyük hissesini hemin sözler teşkil edir. Bezi dillerde, 
Türklükten bezen yelniz fiiller ve şekilciler kalırdı. Mesela, Türk 
Dillerinden bezilerinde böyle var. "Verhovnı sovyetin presita telinin 
zamisti teli, ekonomya teli babanelerini deydi".Burada bir "dedi" 
sözü Türkçe idi, geride kalanların hamsi Rusça idi, "âli sovyet 
sedrinin muadini, iktisadî selevleri deydi"; Azerbaycan dilinde bu 
böyle seslenirdi. O vaktada, imdi de... Ama, başka Türk dillerinde 
demiyorlar ki çoksunda öyle prensita dilinin sabistili vesair şekil
de işte. Göründüğü gibi, burada "dedi" fiilinden ve hâl mensubi
yet şekilcilerinden başka her şey Rus diline mensup. Deyim ki, bu 
meselede de vahit bir pirinsip yoktu. Bu pirinsipsizliği de, bütün 
Türk Dillerini birbirinden uzaklaştırırdı. Dediğim gibi, bizde mesel 
kabul olunmamıştı, bir başkasında kabul olunmuştu. O bakırdı 
dilin tarihine ve enenesine. 

Fikrimce, Ortak Türk Dili probleminin uğrulu helli; yani, söz 
birliğinin iki pirinsibi esaslanma olar. 

Birincisi: Türk dillerinde alınma leksikanın tarihî ve muasır ba-
kımlan okşar tebegesinin mueyyenleştirmek ve en uyurlarını seç
mek. 

İkincisi: orfografya sahasında olduğu gibi; yani, kılavuz saha
sında olduğu gibi, burada da tarihî, enenevî pirinsibe esaslanmak 
daha yolardı. 

Böylece, men, öz maruzamı böyle bir ümitlen kurtarmak ister
dim ki, 5 yıl sonra Türk Dilinin resmî dil ilân edilmesinin 725 yıl
lığı gibi, Ortak Türk Dilinin o vakta gibi, Ortak Türk Dili'nin hiç
bir problemi kalmayacak ve o zaman Karaman'a toplanan bütün 
Türk konuklarının birbirini anlamasının problemi olmayacak; ya
ni, buradan danışanların hama aynı derecede anlayacag. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN - Agamusa Muallime, Beyefendiye teşekkür ederiz. 

Güzel Azerbaycan Türkçesi'yle danıştı; zaman zaman bizim 
Türkiye Türkçesi'ne yaklaştırdı, izahlarda bulundu. 
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Çok sık geçen birkaç kelimeyi ben söyleyeyim, onlara da alışa
lım: SSR, SSR... Bütün Türklerde bunu sık duyacaksınız. SSR, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin kısaltmasıdır, oradaki 
harflerin Rusça telâffuzudur. Onun için, SSR dedikleri zaman Sov
yetler Birliğini anlayacağız. 

Sefke , sef yapmak, sef, Bu sef, Azerbaycan Türkçesi' nde yan
lış demektir. Eskiden bizim Osmanlıcada da vardı sehiv kelime
si, yanlış anlamına gelmektedir. 

Ünsiyet vasıtası, "temas" diye bizim dilimize çevirdi; yani, "ile
tişim vasıtası", dilin bir iletişim vasıtası olmasmdan. 

Orfografyayı da çok tez, sık kullandı. Bunu da, "imlâ kılavuzu" 
olarak çevirdiler kendileri, imlâ manasında. 

Bir de, çok sık kullandığı evezine sözü var. 70 yıl erzinde; ya
ni, "70 yıl boyunca" , bu SSR zamanında, o zamanki politika Türk 
halklarını yakınlaştırma evezine; yani, "yakınlaştırma yerine uzak
laştırma politikasını takip etmiştir". Söylediği önemli fikirlerden 
biri de bu. Evezi'ne sözü bu manada geçiyor. 

Özbekistan'daki meslektaşlarımız Bahtiyar Kerimov ve bir mes
lektaşımızın daha sunî, yapma bir ortak dil projeleri var. Ondan 
bahsetti, onu eleştirdiler ve bunun bir nevî esperanto olamayaca
ğını ifade ettiler. 

Ortak Türk Dili için, mevcut Türk dillerinden birinin seçilmesi
nin uygun olduğunu; o da, nüfusça, coğrafya bakımından en faz
la yaygın olan hangisiyse onun seçilmesinin uygun olduğunu ifa
de ettiler; ama, bu ortaklığı yaklaştırmak için de, orfografyada; ya
ni, imlâda aynı prensipleri kabul etmek, terminolojilerde ve alın
ma kelimelerde okşar olanların -benzer olanların- üzerinde dur
mak, onları belirlemek, onları tayin etme üzerinde durdular. 

Orfografyada, imlâda prensip olarak fonotik prensibi kesinlik
le, katiyetle kabul etmiyorlar. Fonotik prensip imlâda bizi ayırır di
yorlar. Nitekim, gerçekten bu 70 yıl zarfından da, o Kiril alfabele
ri, bahsettikleri 20 tane birbirinden farklı Kiril Alfabesi neden ay
rı, hepsi birbirinden farklı; çünkü, fonotik prensibe göre yapümış 
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o elifbalar. Onun için, biz, tarihî, ananevi prensibi esas almalıyız; 
ortak Türk alfabesinde ve morfolojiyi esas almalıyız, gramatik ya
pıyı, fonotiği esas almamalıyız diyorlar. Türkiye'dekini de katarsak 
21 tane farklı alfabe. Müsadenizle, icazenizle, biz, bir de, Çin'deki, 
Hıtay'daki Kazakların, Uygurların orfografyasını buna ilave etsek, 
Arap harfli; İran'dakilerin orfografyasını da ilâve etsek, o da Arap 
harfli, bu 29'u filân buluyor. 29 tane birbirinden farklı orfografya, 
farklı imlâ... Bu, fevkalâde mühim maruzası, çıkışı, bildirisi Ahun-
dov'un, bize müjdeli bir dilekle de bitmiş oldu, inşallah 5 yıl son
ra birbirimizi anlarız dediler. 

Bundan sonra söz, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nda, Selçuk Üni
versitesi Edebiyat Fakültesinin öğretim üyesi ve Türk Dil Kurumu
nun Yürütme Kurulu üyesi. 

Sayın Sakaoğlu "Karaman Ağzma Divani! Lügati"t -Türk Açı
sından Bir Yaklaşım" adlı bildirisini sunacaklar. 

Buyurun. 
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Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU r ) 

Değerli Başkan, bilim adamı meslektaşlarım ve saygıdeğer din
leyicilerim; Türk diliyle yazılmış eserlerin başında pek çok özellik
leriyle değerlendirdiğimiz iki büyük kitabımızı saymak, Türk dilinin 
öğretilmesinde ise bir büyük sözlüğümüzü anmak benim öğret
menlik hayatımm en zevkli derslerini oluşturur. Yusuf Has Hacib'in 
Kutadgu Biligi ile Dede Korkut Kitabım birinci bölümün Divanü Lü-
gatVt-Türk'ü de ikinci bölümün tartışmasız en önemli eserleri ola
rak kabul ederim. Bu üçü arasındaki tek manzum eser olan ilki ile 
kimin tarafından yazıldığı bilinemeyen destansı eseri konumuzun 
dışında bırakırsak, Kaşgarlı Mahmut'un dev sözlüğünü dilimiz, 
kültürümüz, tarihimiz, coğrafyamız, kısacası herşeyimiz olarak ka
bul edebiliriz. Hayvan ve insan sağlığından spora, çocuk oyunların
dan yemeğe, yer adlarından hukuk terimlerine varıncaya kadar 
yüzlerce kelime, ibare ve terim bu eserin sayfaları arasında günü
müze kadar gelebilmiştir. 

Biz bu bildirimizde, bu eserde yer alıp da hâlâ kullanılmakta 
olan kelimeler üzerinde duracağız. Ancak konumuzu, "Karaman 
ilimiz ve yakın çevresinin konuşma dilinde yaşayanlar" olarak sı
nırlandırmak istiyoruz; aksi takdirde bildirimizin sınırlarını çiz
mek oldukça zor olacaktır. 

Eserin yazarı, kitaptaki bir kayıttan öğrendiğimize göre, Mah-
mud bin el-Hüseyin bin Muhammed Kaşgari'dir. Hakkında bilebil
diklerimiz, eserin değişik yerlerinde bulabildiğimiz, kendisiyle ilgi
li bilgilerden ibarettir. O, Barsıgan/Barsgan'da doğup büyümüş
tür. Çocukluğu İli ırmağının kıyısında geçen Mahmud, daha son
ra devrin bilim ve kültür merkezi olan Kaşgar'a yerleşmiştir. Do
laştığı yerler Çin Şeddinden Kırım'a kadar uzanan geniş bir coğ
rafyayı içine almaktadır. 

Mahmud'un doğum ve ölüm tarihini bilemiyoruz. 
(*) Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU 

1939 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya'da yaptı. 1988'de Selçuk Üniversite
si'nde profesör oldu. İLESAM, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Folklor Araş
tırmaları Kurumu ve "American Folklor e Society" aslî üyesi olan Prof. Dr. Saim SAKAOĞ
LU'nun 1981 'de Tercüman Gazetesi, 1982'de Kayseri Sanatçılar Demeği, 1985'de Folklor Araş
tırmaları Kurumu ve 1990'da Türkiye İş Bankası olmak üzere çeşitli ödülleri bulunmaktadır. 
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Eserin sonundaki şu bilgiler oldukça önemlidir; bunların yar
dımıyla onun hayatı, eseri ve dönemiyle ilgili bazı bilgileri elde ede
bilmekteyiz. 

" Kitaba 464 senesinin Cemaziyülevvel başlarında (gurresinde) 
başlandı ve dört kere yazıldıktan ve düzenlendikten sonra 466 se
nesinin Cemaziyelahirin 12'nci günü bitirilmiştir." (IH/451-452) 

Bu tarihlerin miladi takvime çevrilmesi konusunda kaynaklar 
değişik yılları vermektedir. Başlama ve bitirme tarihleri, 1072 ve 
1077 yılları arasında oynamaktadır. Bu konu, bildirimizin dışında 
olduğu için eğilmek istemiyoruz. 

1967 yılından başlamak üzere, Mahmud ve eseri ile ilgili çalış
maları dört ayrı bibliyografya halinde bilim dünyasına sunmuş
tuk.1 n Bu yazılar da öğrenci tezlerinden doktora tezlerine, bilimsel 
makalelerden popüler yazılara varıncaya kadar çeşitli dillerde ya
yımlanmış pek çok eseri tanıtmıştık. Bazı yazı ve kitap bölümlerin
de de, belli bölgelerde yaşayan kelimeler ele alınmıştı. Bu kelime
ler Diuarı'dakilerle karşılaştırılmış ve bir bağ kurulmaya çalışılmış
tı. Biz de Karaman ilimizi merkez olarak almak üzere Mahmud'un 
üzerindeki kelimeliri bu coğrafyada araştırmaya aramayşa çalışa
cağız. Kaynakların bazılarını, bu bölgenin çocuklarınca hazırlanan 
bitirme tezleri ile yıllık ödevler oluşturmaktadır. Ayrıca, günlük 
konuşma dilini de kaynak olarak alacağız. 

DivaridsL değişik Türk boy ve topluluklarıyla ilgili kelimeler yer 
almaktadır. Tesbitimize göre eserin sözlük kısmında adı ilk geçen 
topluluklar; Oğuzlar, Çiğliler ve Argulardır. Ep kelimesiyle ilgili 
olarak Oğuzları, üp kelimesiyle ilgili olarak Çiğiller'i op kelimesiy
le ilgili olarak da Argular'ı daha ilk sayfada görebilmekteyiz. (I /34) 
1. Bu yazılar sırasıyla şunlardır : 

a) " Bir Bibliyografya üzerine " , Çağrı, 12 ( 1 1 0 ) , 1 Mart 1967, 16- 21. 

b) "Kaşgarh Mahmut ve Eseri üzerine", Çağrı, 12 ( 1 2 0 ) , 1 Ocak 1968, 13-15. . 

c) "Kaşgarh Mahmut ve Eseri Üzerine Bibliyografya", Çağrı, 14 (138),Temmuz 1969, 8-11. 

ç) "Divanü Lügati't-Türk Bibliyografyasına Yeni İlâveler", Türk Kültürü Araştırmaları, XI-XII-XIII-
XIV,1973-1975, Ankara 1975, 270-280. 

NOT: Bu yazıların ilki, Sayın Behçet Dede'nin, Çağrı'da yayımlanan, "Kaşgarlı Mahmut Hakkında 
Bibliyografya" adlı makalesinin eksiklerini tamamlamak ve yanlışlarını (bu arada dizgi hatalarını da) 
düzeltmek amacıyla edebiyat öğretmeni olduğum yıllarda hazırlanmış, daha sonra görülen kaynaklarla 
dört yazdık bir seri ortaya çıkmıştır. [12 (105), Haziran 1966, 4-8) 

123 



Barış Dili Türkçe 

Daha sonra Tohsu, Yağma ve Yemek dilleriyle ilgili ilk örnek, 
Oğuz ve Argu dilleriyle de ortak olan idiş kelimesinde verilir. (I / 
61) Kıpçakça ile ilgili ilk kelime epmek (I / 101), Kençekçe ile ilgi
li ilk kelime ise üseğle- (I / 306) dir. Eserde, Oğuzca ile ilgili keli
melerin daha çok olduğu gözden kaçmamaktadır. 

Diuan'daki kelimelerden Karaman ve çevresinde yaşayanların 
sayısı oldukça fazla olduğu için biz, değişik açılardan konuya yak
laşacak ve belirli bir sınıflamaya göre örnekler vereceğiz. Ele ala
cağımız kelimeler de sayı açısından fazla olamayacaktır; aksi tak
dirde ortaya kitapçık hacminde bir çalışma çıkacaktır. 

Kelimelere, dün ve bugün aynen kulanılanlardan başlamak is
teriz. Bu kelimelerin çokluğu karşısmda, daha bölgesel olanları, 
veya ülkemizin bazı yörelerinde bilinenleri tercih ettik. 

andız : Ardıç cinsinden bir ağaç; pekmez kaynatmakta 
kullanılır. (DD / 161) Bu kelime özellikle Kara-
man'ın güneyindeki coğrafyada sıkça kullanılır. 
Ayrıca yer adlarında da görülür: Balandız gibi. Di
üan'da ise Anğduz imlasıyla ve "Bu otun kökü çıka-
rüarak atın karnı ağrıdığı zaman tedavi edilir." 
açıklamasıyla verilmektedir. (D / 26) 

erkeç : Erkeç, genç teke. (D/190) Bölgede daha çok hay
vanlar için kullanılır; önceleri kasaplar da sıkça 
kullanırlardı. 

Acele etmek(D/206) Bir türevi olarak "evtikle-" şek
li de sıkça kullanılır. Yazı ve bilim dilinde daha çok 
"iv-" şeklinde görülür. 

Beddua etmek (NŞ/130) "İlenç"' kelimesi de bura
dan türetilmiştir. Halk arasında "beddua" dan da
ha yaygındır. Diüan'da ayrıca, "ayıblamak, tekdir 
etmek" anlamlarında da geçmektedir. (D / 230) 

Gelinin kocasının erkek kardeşine verilen ad (DD / 
166) Diüan'da, önce, "yaşça küçük kardeş" olarak 
verilmiş, daha sonra bizim açıklamamız, küçük 
erkek kardaşı" olarak düzeltilmiştir. (D / 232) 

ew 

ilen-
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kak : Erik, kayısı gibi meyvelerin kurusu (D / 251) Böl
gede "elma kakı, yönüz eriği" şeklinde bir de deyim 
vardır. 

kösül-: Yayılmak (DD / 167) Divan" da, "(ayak) uzanmak, 
uzatılmak" şeklinde verilmiştir.(D / 336) "Kös kös 
kösülmek" deyiminde de görülür. 

kuşluk: Kuşluk vakti (D / 388) Daha çok, o vakit kılman bir 
namazın adında yaşamaktadır. Mevsimine göre, öğ
le vaktine olan süresi 2-4 saat arasında değişebilir. 

kula : Kula renk (D / 375) Daha çok bir at donu rengi ola
rak kullanılır. 

kulun : Tay (D / 376) Ayrıca, "kulunla-" şeklinde fiil olarak 
da kullanılır. Kedi, köpek gibi hayvanların doğur
maları ,"gunnamak" şeklinde ifade edilir. 

mayış-: Uyuşmak (D / 168) Bununla birlikte, "gevşemek, 
etrafındakileri rahatsız edecek şekilde oturmak" 
anlamı da vardır. Divan"da "Buyrulan bir işi yap
maktan çekinmek, tembellikten yere yapışıp kal
mak" anlamı da vardır. (D / 409) 

ovcala- : Avuçla karıştırmak (DD / 168) Kelime pek az da ol
sa farklı karıştırmaları için de kullanılmaktadır. 

örü dur- : Ayağa kalkmak (DD/169) Bu çok eski söyleyiş tar
zının hala söylenir olması dikkati çekicidir. Divan'da 
rastlanılmamıştır; eskiliği sebebiyle alınmıştır. 

örük : Örülmüş olan bir nesne(D / 466) Özellikle kadın ve 
kızların saçları için kullanılmaktadır. 

sası : Sasımak, kokmak (D / 495) Daha çok safça halleri 
olan insanlarla ilgili olarak kullanılır. Yemeklerin 
bozulmaya yüz tutanları için "sasımış" denilir. Bu 
anlamda, Divan'da "sasıg: kokmuş" (D / 496) keli
mesi vardır. 

sirke : Bit yumurtası, sirke (D / 525) Daha çok kirli baş
larda görülme hali için "sirkelenmiş" şeklinde kul
lanılır. 
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tepiş- : Tepişmek (D / 601) Daha çok, birkaç çocuğun 
ayaklarının birbirlerine karışarak çarpması için 
kullanılır. "Depiş depiş" adlı çocuk oyunu, admı 
buradan almaktadır.(2) 

yumuş : Bir işin yapılmasının istenilmesi, emir. "Çocuğa yu
muş buyur, arkasından kendin git" sözünde de gö
rülür. (NŞ / 38) D/uan'da, "Hizmet, vazife; elçilik, iki 
ve ikiden artık kimse arasında elçilik" anlamların
da yer almaktadır. 

Buraya kadar verilen örnek kelimeler, herhangi bir değişikliğe 
uğramadan günümüze kadar gelebilenler arasından seçtiğimiz ör
neklerdi. Ancak çeşitli ses olayları sebebiyle değişikliğe uğrayan 
kelimelerin sayısı da az değildir. Bunları beş bölümde ele alıp ba
zı örnekleriyle görmek istiyoruz. 

1. Ünlü değişmesi 
2. Ünsüz değişmesi 
3. Ünsüz düşmesi 
4. Hece düşmesi 
5. Ses türemesi 

Ancak bunlardan bazılarının örnekleri fazla değildir; bir veya 
birkaç örneğiyle yetinilecektir. 

1. Ünlü Değişmesi 
e-i değişmesi 

çeçek-çiçek (D / 139) 
kiçi-gicişmek (D / 328) 

ı-i değişmesi 
ıvrık / ibrik (D / 222) 

ı-u değişmesi 
çıbık-çubuk (D / 144) 
kokut- / kokutmak (D / 340) 
konşı / komşu (D / 344) 

u-ı değişmesi 
buzagu / buzağı (D / 121) 

i-ü değişmesi 

2. Ahmet Caferoğlu, Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II, Ankara 1994 (1. b. 1941), 21 , nr. 39. 
'Depiş depiş oyunu' 

126 



Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU 

küri-kürimek (D / 400) 
söbi / söbü (D / 533) 
süprindi / süprüntü (D / 550) 

ü-i değişmesi 
eksük / eksik (D / 175) 
enük / enik (D / 183) 
erük / erik (D / 193) 

içkü / içki (D / 244) 
kertük / kertik (D / 305) 
sekü / seki (D / 504) 
sidük / sidik (D / 521) 

o-u değişmesi 
ogra- / uğramak (D / 423) 

ö-ü değişmesi 
kökre- / kükremek (D / 357) 

u-ü değişmesi 
Ut- / ütmek (D / 701) 

B. Ünsüz Değişmesi 
ç-c değişmesi 

monçuk / boncuk (D / 413) 
karınca / karınca (D / 270) 
örümcek / örümcek (D / 460) 

d-t değişmesi 
süprindi-süprüntü (D / 508) 

J-v değişmesi 
sefinç / sevinç (D / 503) 
(Ayrıca 'sevinç' şekli de görülür. (D / 508) 

y-g değişmesi 
seyirt- / seyirtmek (FD / 24) 

g-k değişmesi 
kısgaç / kıskaç (D / 321) 

k-g değişmesi 
sıka- / sığamak (D / 514) 

k-g değişmesi 
kegir- / geğirmek (D / 294) 
kewşet- / gevşetmek (D / 309) 
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kiçi- / gicişmek (D / 328) 
kögüz / göğüs (D / 356) 
küreş- / güreşmek (D / 399) 
küye / güve (D / 403) 
sekirt? / seğirtmek (D / 503) 

m-b değişmesi 
monçuk-boncuk (D / 413) 

n-m değişmesi 
konşı-komşu (D/344) 

p-k değişmesi 
epmek-ekmek (D / 184) 

s-z değişmesi 
sart surt / zart zurt (D / 495) 

t-d değişmesi 
ötünç / ötünç (D / 403) 

y-v değişmesi 
küye / güve (D / 403) 

C. Ünsüz Düşmesi 
-g düşmesi 

köprüg / köprü (D / 362) 
sürüg / sürü (D / 552) 

-g- düşmesi 
ingek / inek (D / 233) 

-g- düşmesi 
kısga / kısa (D / 321) 
sıçgan / sıçan (D / 510) 
orgak / orak (D / 441) 

-k düşmesi 
ütük / ütü (D / 719) 

Ç. Hece Düşmesi 
karındaş / kardaş (D / 270) 
sırıçga / sırça (D / 863) 
yorınçga-yorınça/yonca (D/803) 

D. Ses Türemesi 
y- türemesi 

urul- / vurulmak (D / 698) 
uruş- / vuruşmak (D / 690) 
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Divan'm dili üzerine yapılan çalışmalarda bu tür problemler or
taya konulmuştur. Zaten, 11'inci yüzyılın dlini inceleyenler, Di-
van'ı mutlak incelemek zorundadırlar. Bunların başında, rahmet
li hocamız Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu gelmektedir. O, Türk Dili Ta
rihi adlı eserinde Divan'm dilini uzun uzadıya ele almıştır. Diğer 
çalışmaları, konu ile ilgili eserlerin bibliyografyalarında bulmak 
mümkündür. 

SONUÇ: 
Karaman gibi, Orta Anadolu'nun Akdeniz'e açıldığı bir ilimizde, 

özellikle onun kırsal kesiminde konuşulmakta olan Türkçe, 900 
yıl öncesinin ünlü sözlüğünden, Divani! Lügati't-Türk'ten derin iz
ler ve çizgiler taşımaktadır. Batıya sefere çıkan Türk toplulukları, 
Anadolu'da ilerlerken, Türkistan'dan getirdikleri dillerini koru
muşlar ve yerleştikleri bölgeleri asli dili, yani ana dili haline getir
mişlerdir. Diuan'daki kelimeleri, köke bağlılığın bu güzel ifadesi ile 
değerlendirmek gerekecektir. Karaman ağzı üzerine yapılan çalış
malar bu güzel beraberliği ortaya koymakta, aralarında binlerce 
kilometre mesafe bulunan bu iki coğrafyayı dil bağı ile birleştir
mektedir. İlin büyük yerleşim merkezlerinde bir dereceye kadar 
farklılık gösterse bile, Divan'm çizgileri Karaman ilimizin ağzma 
öylesine güzel bir yapı ile yerleşmiştir ki adeta bir dil ailesinin yaş
lı ve genç iki neslini temsil eder gibi görünmektedirler. Gelecekte 
de bu bağın devam edeceğine inancımız tamdır. 

Saygılarımla. 

KISALTMALAR : 
Örnek kelimelerin alındığı kaynakların gösterilmesi sırasında kullanılan kısaltmalar aşağıdakilerden 

oluşmaktadır. 
D : Divanü Lügati't-Türk Dizim'"Endeks" IV (Çev. Besim Atalay), Ankara 1986. 
D : Dindar Dilbaz, Karaman Folkloru, Erzurum 1980, 161-172. 

(Atatürk üniversitesi Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde hazırlanan bitirme tezidir.) 
FD : Fatma Dilbaz, Karaman Folkloru Örnekleri, Konya 1989. 

(Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde hazırlanan Halk Bili
mi dersi dönem ödevidir.) 

NŞ : Nazif Şanlıtürk, Karaman ili Taşkale Kasabası Folklor ve Halk Edebiyatı Örnekleri, Konya 
1994, 128-132 ve çeşitli sayfalar. (Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede
biyatı Bölümü'nde hazırlanan bitirme tezidir.) 

Not: Son üç çalışmanın birer kopyası, Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Arşivi'nde korunmaktadır. (Arşiv, halen Fen Edebiyat Fakültesi içinde faaliyet göster
mektedir.) 



Barış Dili Türkçe 

BAŞKAN - Saim Sakaoğlu Bey'e teşekkür ederiz. 

Son dileklerini, sözüm meclisten dışarı değil, söz meclisten içe
ri diye Meclise havale edilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, Karaman Üni
versitesi kurulursa, rektörümüz de hazırdır. 

Kâşgarlı Mahmud, büyük bir ölçüde Karaman'da yaşıyor. Saim 
Bey, sadece Karaman'da olup da diğer ağızlarda ve edebî dilde ol
mayan kelimeleri söylemedi, sadece Karaman'dakileri söyledi. As
lında, bütün Anadolu ağızlarıyla ilgili olarak Kâşgarlı Mahmud ile 
bir mukayese yapsak, ben, eminim ki, Kâşgarlı Mahmud'daki ke
limelerin yüzde 95'i Türkiye Türçesi 'nde ve ağızlarında bulunabi
lir. Diğer Türk lehçeleriyle de, her biriyle ayrı ayrı Kâşgarlı Mah-
mud'u mukayese etmek, çok ilgi çekici, enteresan, Azerbaycan'da, 
maraklı, kızık, sonuçlar çıkarabilir. Bu örü durmak Saim Bey, bi
zim Oğuz birleşiği her hâlde, öyle anlışılıyor. Örü durmak; ama, 
bunun kökü olan örmek, "yükselmek", tabiî, Divanü Lügati' t 
Türk'te var. Örü durmak iki fiil, yükselip durmak manasmda, kal
kıp durmak manasında. Yoksa, örmek ve durmak ayrı ayrı var. 

Sası deyince de, ben, bizim güzel Dede Korkutumuzun "sası 
dinli kafiri' ni hemen hatırladım; yani, "kokmuş dinli kafir" diyor. 
Ne kadar güzel... "Kokmuş dinli kafir" diyor Dede Korkut, "sası" 
dinli kafir... 

Eksüğü söyleyince de, doğrusu, bu baba oğul Diyarbakır'da 
beylik kurmuş bir Artuk Bey var, bir de Eksük Bey var... İsim ola
rak da kullanmışız bunları. 

Böylece küçük bir iki ilaveden sonra, oturumumuz son konuş
masına, son tebliğine geçiyoruz -Rusça "dağlat" kullanıyorlar, bil
diri için- son dağlatma geçiyoruz. 

Kazakistan'dan gelmiş bizim bilginimiz, âlimimiz, Prof. Dr. Ab-
düali Kaydarov, Kazakistan'ın bugün yaşayan en büyük bilginle
rinden biridir ve Kazakistan İlimler Akademisi Dil Enstitüsü' nün 
fahri başkanıdır; dille ilgili çok eserleri var. Şimdi, kendilerini din
leyeceğiz. 

Buyurun. 
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Prof. Dr. Abdüali KAYDAROV**1 (Kazakistan) 

(Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun tarafından tercüme edilmiştir) 

Çok değerli hanımlar ve beyler; ben, hem Kazak dilinin hem 
Uygur dilinin uzmanıyım. Bunun için Kazakça söyleyeceğim. 

Dilini kaybeden halklar var; onlar, bahtsız, talihsiz halklardır. 
Dilinin değerini bilen halk, onun değerini yükselten halk, onlar, 
bahtlı, talihli halklardır. Diline hürmet eden, dilini değerlendiren, 
onu millî bir miras olarak kabul eden bir Türk Halkı var, başka bir 
halk bilmiyorum. Onun için, Türk Halkı -Türk Halkı derken Tür-
kiye'dekileri kastediyor- bütün dünyada bahtlı halklardan birisi. 

Dil Bayramımız kutlu olsun. 

Burada, Kazakistan'dan gelmiş iki parlamenter dostum da var; 
onların adına da bayramı kutluyorum ve özellikle Karaman halkı
nın bayramını kutluyorum ve kutlu olsun diyorum. 

İnsanların arzusu, birbirleriyle dil vasıtasıyla anlaşmak. Âlim
ler, yüz yıllardan beri bu dilin bir iletişim vasıtası olarak kullanılı
şını araştırıp duruyorlar. Bunun hepimizce bilinen; yani, bu ortak 
iletişim dilinin hepimizce bilinen bir yolu esperanto; ama, bu es-
perantodan bir netice çıktığı yok. 

(*) Abdüali Tuganbayuli KAYDAROV 
Kazak ve Uygar dillerinin uzmanı, Kazakistan 'da dil bilimi araştırmacılarının öncüsü, öğretmen 
ve bilim adamı Abdüali Tuganbayuli Kaydarov, 13 Aralık 1924 tarihinde Almatı bölgesi Enbek-
sikazak ili Taldıbulak ilçesinde doğmuştur. 
Abdüali Tuganbayuli Kaydarov bıraktığı eğitimine 1945-1947 yılları arasında devam etmiş; 
10'uncu sınıfı bitirdikten sonra (1947) Kazak Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesinin Kazakça 
Bölümünü kazanmış ve bu bölümü 1951 yılında başarıyla tamamlamıştır. 
A. Kaydarov aynı yıl Bilimler Akademesinde yüksek lisans hakkını kazanarak 1954 yılında Tür
koloji biliminin ünlü temsilcileri Prof. S. E. Malov ve Prof. K.K. Yudahin'in danışmanlığında, 
Uygur dilinde doktora tezini vermiştir. 
A. Kaydarov 1954'ten bu yana Kazak ve Uygur dilleri alanında. Bilimler Akademisi nezdinde çe
şitli görevlerde bulunmuştur. 1954-1958 Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademi
si Uygur-Dungan Kültürü Bölümü Araştırma Görevlisi;1958-1959 Kazak Sovyet Sosyalist Cum
huriyeti Bilimler Akademisi Şarkiyat Bölümü Baş Araştırma Görevlisi; 
1959-1961 Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsü nezdin-
deki Uygur Filolojisi Bölümü Başkanı; 
1961-1963 Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı; 
1961-1967 Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsü nezdin-
deki Uygur Filolojisi Bölümü Başkanı; 
1967-1978 Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı; 
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İkinci yolda, birbirimizle tercüman vasıtasıyla söyleşmek, an
laşmak. 

Üçüncü bir yolu, bu birçok dilden birisini seçip almak ve onu 
öğretmek. 

Dördüncü yolu, kardeş dilleri bir araya getirip, hamur hâlinde 
bir araya getirip, onlardan bir dil çıkarmak. 

Bu son yola ben karşıyım. 

Eski Sovyetler'de bütün halklar için ortak bir dil oldu, bu Rus 
diliydi; bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun neticesinde, 70 yıl içe
risinde Sovyetler Birliği'ndeki 700 dilden 130 tanesi hayatta kaldı, 
diğerleri öldü. Türk halklarının yüzde 90'ı Sovyetler Birliğinde ya
şıyor. İşte, Sovyetler'deki bu dil politikası neticesinde, başka diller 
gibi Kazak dilinin de hali müşkül oldu, zor oldu. İşte bundan do
layı, bir dili seçmek denilen problemi ciddî bir şekilde düşünmek 
lazım. 

Bu birçok kardeş Türk dilini birleştirip, onlardan bir dil çıkar
mak... Bunun bir tecrübesi 1920'li yıllarda Doğu Türkistan'da 

1978-1995 Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Ahmet Baytursınov Dil Bilimi 
Enstitüsü Fahri Müdürü; 
1995'ten bu yana Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Ahmet Baytursınov Dil Bi
limi Enstitüsü Fahri Müdürü 'dür. 
A. Kaydarov 1989 yılında "Türk Dil Kurumu" fahri üyesi ve Uluslar Arası Kazak Dili Birliği 
Başkanı (1989), 1994 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı nezdindeki İç Siyaset Ko
mitesi Üyesi ,1995 yılındak Kazakistan Cumhuriyeti Halkları Asamblesi Üyesi olmuştur. 
Türkoloji alanında, özellikle Kazak ve Uygur dilleri konusunda 300'den fazla çalışması olan A. 
Kaydarov'un çalışmalarını 3 dalda incelemek mümkündür: 
1) Bilimsel araştırma çalışmaları 
2) Bilimsel kadro çalışmaları 
3) Bilimsel ve sosyal çalışmalar 
A. Kaydarov bilimsel araştırma dalında Uygur dili, Kazak dili, Genel Türkoloji, Altay dilleri so
runları alanlarında çalışmalar yapmıştır. 
A. Kaydarov özellikle son zamanlarda dil politikası ile de ilgilenmektedir. Kendisi, Kazak dilinin 
resmi dil haline getirilmesi taraftarı olup, bu konuda aktif şekilde faaliyet gösteren bilim adam-
larındandır. Kaydarov aynı zamanda, "Uluslar Arası Kazak Dili Derneği" ve"Ana Dili" gaze
tesinin kurucusudur. 
A. Kaydarov'un Kazak ve diğer Türk dilleri alanında uzman yetiştirilmesine katkısı büyüktür. A. 
Kaydarov, son 15 yıldan bu yana El-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi'nde ve 1996'dan itibaren 
de Hoca Ahmet Yesevi Uluslar Arası Kazak Türk Üniversitesi 'nde profesör olarak görev yapmak
tadır. 1983'ten beri "Türk Dilleri Doktora Tezlerini Savunma Konseyi"nin başkanlığını yürüt
mektedir.A. Kaydarov yakın zamanda "Kazaklar: Anadili Dünyasında" adlı 4 ciltlik etnolingüis-
tiksözlüğü ile iki ciltlik "Kazak Dili Etimoloji Sözlüğü"nü tamamlamayı ve etnolingüsitik, termi
noloji ve frazeoloji alanındaki çalışmalarını yayımlamayı planlamaktadır. 



Prof. Dr. Abdüali KAYDAROV 

Sinkiang'da yapıldı. Orada, bir şehirde ortak dili ortaya koyan, or
tak dille yayım yapan bir gazete çıkarıldı. İşte, o gazete, sayılan bu 
Türk lehçelerinin temelinde ortak bir dille çıktı; ama, şimdi o yok. 
İdeal, güzel; ama, bunu ciddî bir şekilde düşenmemiz lazım; birbi
rimizi anlamamız gerek mi değil mi?; Bunu, ciddî bir şekilde dü
şünmemiz gerekiyor. 

Hepinizin tanıdığı, eski Sovyetler Birliği'nin meşhur edebiyatçı
sı Avar asıllı Resul Hamzat'm bir sözünü söylüyor. O diyor ki: 
"Asumanda çok yıldız var -gökte çok yıldız var- ama, onların için
de benim de bir yıldızım var, o da, Avar dilidir." 

Dünyadaki her halk, ister küçük olsun ister büyük olsun, o ta
rih sahnesine çıktığı andan itibaren, içtimaî hayata başladığı an
dan itibaren kendi dilinin bir edebî dil olmasını ister, bunu arzu 
eder. İşte bunun için, biz, ortak dil ideasını ortaya atarken, bu ko
nuda konuşurken çok dikkatli olmalıyız. Acaba, biz, oradaki Türk
ler, kendi dilimizi kayıp mı edeceğiz düşüncesine, endişesine gele
biliriz. 

Agamusa Muallimin de söylediği gibi, Özbekistan'daki birkaç 
âlim, ortak bir dil yaratma çabasındalar ve bunlar, ortak bir dil 
olarak eski Özbek dilini; yani, Çağatay dilini öne sürüyorlar. 

Hepinizin bildiği gibi, Türk dili birkaç topa; yani, birkaç gruba 
ayrılır, Oğuz grubu, Kıpçak grubu ve Karluk grubu. Şimdi, Oğuz 
grubuna, Oğuz topuna giren Türkiyeliler, Azerbaycanlılar, Gaga
vuzlar, bunlar zaten birbirleriyle anlaşıyorlar, bunlar arasında or
tak bir dile ihtiyaç var mı?.. Kıpçak grubuna giren Kazaklar, Kır
gızlar, Karakalpaklar, Tatarlar da şu anda birbirlerini anlıyorlar. 
Karluk grubuna giren Uygurlar ile Özbekler de birbirlerini anlıyor
lar; bunların kendi aralarında ortak dile ihtiyaç var mı diye soru
yor. Demek ki, bu işe bir başka noktadan bakmak gerekir. 

Ben, kendim bir Kazağım ve Kıpçaklar arasında dolaştığım za
man zorluk çekmiyorum; bütün on Kıpçak dilini anlıyorum; Öz
bekçe ve Uygurcayı da anlıyorum; ama, Oğuzca, buraya geldiğim 
zaman zorluk çekiyorum -yani, kıynalıyorum- diyor. Ne yapmak 
lazım; bu üç grup Türk dili arasında ortak elementleri arayıp bul
mak lâzım. Bunun için de, önce leksika alanında; yani, kelime ha-
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zinesi alanında çalışmak gerekir; çünkü, bu kelime alanında bir
biriyle çok ters anlamlı kelimeler var. 

Agamusa Bey'in, Muallimin söylediği gibi, terminoloji meselesi 
önemlidir. Agamusa Muallimin söylediği gibi, eski Sovyetler Birli-
ği'nde terminoloji meselesini, bütün Türk halklarının, Sovyetler'de 
nasılsa o terim, aynı şekilde söyleyerek, telâffuz ederek, aynı şekil
de yazarak, bütün SovyeÜer'deki Türk dillerine o şekilde girmesi su
retiyle bu mesele çözülüyordu o zaman. O zamanki politika oydu. 

İşte, bu terminoloji meselesinde, bu sebepten, Türk halkları
nın, hatta birbirlerine yakın olan Türk halklarının birbirinin tec
rübesinden diğeri faydalanamadı. Bu egemenlikten sonra, 
1990'dan sonra, biz, Kazakistan'da, bu terminoloji meselesini ye
niden görüştük ve bu konuda bazı kararlar aldık; onun da müel
lifi, yazarı benim. 11 tane prensip tespit etik, bu 11 prensipten bir 
tanesi de şudur: Türk Halkları arasında herhangi bir kavram için 
güzel kabul edilmiş bir terim varsa o lehçede, onu kabul etmek ge
rekir. İşte bu prensibe göre, biz Kazaklar, bir kere, öncelikle sizden 
egemenlik kelimesini kabul ettik. İkinci olarak uçak kelimesini; 
yalnız ç' yi ş' ye çeviriyorlar, uşak, uşak alanı... Bu kelimeleri siz
den aldık kabul ettik. (Hakikaten uşak meydanı diyor, ben de gör
düm Almatı'da.) Ancak, bu halkın psikolojisi var "bu uçak nereden 
çıktı" diyenler var; yani "Türkiye'deki Türkler kullanıyorsa bize ne" 
diyenler var. Buna karşılık "ne kadar güzel, madem ki uçmak fiili 
Kazakçada da var, uçmak'tan uçak yapılmış, ne kadar güzel" di
yenler de var. Bu münakaşa devam edip gidiyor. 

Bu tartışmalar elbette sürüp gidecektir; ama, önemli olan pren
sibi kabul etmektir, bu prensibe göre hareket etmektir. Şimdi, bu 
prensipte, Kazakistan'ın Türkistan Şehrinde; yani, Ahmet Yese-
vî'nin Yesi şehrinde, 11 Türk dilinin terminlerini, terimlerini ortak
laştırmak üzere bir komisyon çalışmaya başladı. 

Bence, bu ortak dilin bir yolu da, bizim çok sık şekilde birbiri
mizle temas etmemizdir. Bu konuda; yani, sık sık bir araya gelme 
konusunda Türkiye çok büyük bir hizmet yapıyor, sık sık oradaki 
insanları buraya getiriyor, sık sık temas etmemizi sağlıyor. Bun
dan dolayı, ben, Türkiye'ye çok teşekkür ederim. 



Prof. Dr. Abdüali KAYDAROV 

Biliyorsunuz, şimdi, Kazakistan'da halk aralık, yani, milletler 
arası Kazak-Türk Üniversitesi var, görevini yapıyor, çalışıyor. Ka
zakistan'da Alma-Ata'da Türk Üniversitesi açıldı ve ona Cumhur-
başkanınız Süleyman Demirel'in adı verildi. 

Ayrıca, Kazakistan'da Türkiye tarafından 20 tane lise açıldı. 
2000 Kazak öğrencisi Türkiye'de okuyor, 1000 Türkiyeli öğrenci de 
Kazakistan'da okuyor. 

İşte, bu yolla, yani, bu tip temaslar yoluyla ortak dile doğru gi
debiliriz. Bunun için, fazla acele etmememiz gerekiyor. 

Vaktiyle, eski zamanlarda dili bir, dini bir, kökü bir, ruhu bir, 
medeniyeti bir, örf ve âdeti bir olan Türk Halkı, tabiî, tarih içeri
sinde zamanla çok çeşitli dallara ayrılıp gitti ve psikolojileri de de
ğişti. 

İşte, bunun için, biz Türk halklarının birliğinden bahsederken, 
onların bu düşünce yapısını, bu psikolojisini de dikkate almamız 
gerekiyor. 

Bazı Türk halkları var ki, sayıları çok az. Özellikle, bu, kuzey
de, Güney Sibirya'da, yani, Kazakistan'a göre kuzeyde yaşayan 
Tuva gibi, Altay gibi, Şor gibi halkların sayısı çok azaldı ve bunlar, 
çok şeylerini unuttular, hatta, dillerini bile unuttular. Onun için, 
bunlarla ilgili olarak, Türk halklarının birliğiyle ilgili olarak önce
likle çalışmamız gerekiyor. 

İşte, bunun için, bu meselede gayret gösteren Türkiyeli hükü
met adamları, ayrıca, alimler, onların uğurlu işleri, devam etmeli; 
belki, 25 yıl sonra çeyrek yüzyılda, belki yarım yüzyılda bir sonu
ca ulaşabiliriz. 

Rahmet, teşekkür. 

BAŞKAN - Şimdi, Kazak arkadaşlarımızın iki kişiye bir sıylık-
ları, yani, bir hediyeleri var, onu takdim etmek istiyorlar. 

Prof. Dr. Abdüali KAYDAROV - Bu, bizim ortak desturumuz, 
yani âdetimiz. Kazaklar, toya gelen de sıylığı da alıp gelirler, yani 
hediyeyi de. 

Siz, Hasan Bey, Kazakçaya göre Parlamentin Tör Ağasının 
Oranbarası, yani, Başkanvekilisiniz. 
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Hepimizi bir araya getiren Vali Hakkı Beye de bir ufak hediye 
vereceğiz. 

Kazakların büyük şairi Abay Kunanbayef işlenmiş bu halıya. 

BAŞKAN - Bu halı, Meclis Başkanvekilimiz Hasan Korkmazcan 
Bey 'e hediye edildi. 

Gördüğünüz gibi, bu, rahmet, yani, teşekkür... Ne güzel... 

Bu halıya da Kazak şairi Cambıl Cabayef işlenmiştir. 

KENESBEK DEMESKOV (Kazakistan) - Kazak Parlamentosu 
Başkanı sıcak -ıstık- selâmlarını yolladı. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. 

Sabahki oturumu burada bitireceğiz; yalnız, Türkmen konuk
larımızdan Sultanşah Ataniyazov'un bir talebi var; öğleden sonra, 
serbest oturumda Sultanşah Bey de bir bildiri sunacak. 

Böylece bu sabahki oturumu kapatıyoruz. Hepinize teşekkür 
ederiz. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Sunuş : İbrahim BİRLER 

O T U R U M BAŞKANI 

Prof. Dr. İsmail PARLATIR 

(Ankara Üniversitesi D T C F Öğretim Üyesi 

Türk Dili Kurumu Sözlük, Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı) 

BİLGİ ŞÖLENİ KATILIMCILARININ SERBEST KONUŞMALARI 

KONUŞMACILAR VE BİLDİRİLERİ 

* Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN 
(Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü) 
"Türk Dili ve Tarihinin Kaynağı Olarak Destanlar" 

* Prof. Dr. İbrahim TATARLİ 
(Bulgaristan - E. Milletvekili Hak ve Özgürlükler Hareketi 
Grup Başkan Yardımcısı) 
"On Asya'da 11 inci ve 16 ncı Yüzyıllarda Bulgar Boylan ve Beylikleri, 
Onların Anadolu Selçukluları İmparatorluğu ve Karaman Beyliği ile ilişkileri" 

* Prof. Dr. Celal TARAKÇI 
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi) 
"Bizim Yunus" 

* Maksut İZZAT 
(Kırgızistan - Uluslar arası Ahıska Türkleri Federasyonu Genel Başkanı) 
"Ahıska Türklerinin Bugünki Dil Kurumu ve Gelecekteki Sorunları" 

* Doç. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ 

(Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi) 

"Yunus'un İfade Edilmeyen Başka Yönü" 
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* Prof. Dr. Sultanşah ATANİYAZOV 
(Türkmenistan - İlimler Akademisi Mahdumkulu 
Dil-Edeb. Enstitüsü Terminoloji Bölümü Müdürü) 
"Türk Dili" 

* Doç. Dr. Mirjana TEODOSİYEVİÇ 
(Yugoslavya Federal Cumhuriyeti - Belgrad Üniversitesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi) 

"Belgrad Üniversitesinde Türkoloji Çalışmaları" 

* Recep BUGARİÇ 

(Makedonya - Eğitimci, Yazar) 

"Üsküp Ağzında, Türkçe'nin İzleri, Türkçe'nin Zenginliği" 

* Prof. Dr. Tooru HAYASHİ 
(Japonya - Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi Türkçe Bölümü Öğretim Üyesi) 
"Japonya'daki Türk Dili Araştırmaları: Tarihçesi ve Özellikleri) 

* Şeref TAŞLIOVA 
(Halk Ozanı) 

* Murat ÇOBANOĞLU 
(Halk Ozanı) 

* Vagıf SAMEDOĞLU 
(Azerbaycan - Şair, Gobustan Mecmuası Redaktörü) 
"Banş Dili Türkçe" 

* Harid FEDAİ 

(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Türkolog, Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Üyesi) 

"Karaman Adının Kıbrıs'taki Yansımaları" 

* Doç. Dr. Agiemin BAUBEC 
(Romanya - Eğitimci, Dil Uzmanı) 
"Roman İhtilalinden Sonra Romanya Türklerinin Durumu" 

* Baba MAHMUDOĞLU 
(Azerbaycan - Devlet Sanatçısı) 
"Müzik ve Dil Problemleri" 

* Şevket RAMAZANOV 
(Kırım - Parlamenter) 
"Dil Meselesi" 

* Rüstem MEMEDOV 
(Kırım - Sanatçı) 



İbrahim BİRLER 

İbrahim BİRLER - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanvekilim, Sayın Valim, değerli milletvekillerimiz, Belediye Baş
kanım, değerli konuklarımız, ev sahibi Karamanlılar, sevgili öğren
cilerimiz, biliyoruz ki, iki gündür Karaman'da Dil Bayramı'nı coş
kuyla yaşıyoruz, büyük bir katılımla yaşıyoruz. Bunda en büyük 
katkı, elbette Karamanlıların. 

Şimdi, düzenlemiş olduğumuz bilimsel toplantının üçüncü 
oturumunu icra edeceğiz. Bu oturum öncesinde, Karamanlı 
öğrenciler, Yunusun torunları, dedelerinden küçük bir esintiyle 
sizlere hitap edecek. Bifa Ortaokulu öğrencileri, şefleri Öğretmen 
Özgür Taşkıran yönetiminde Yunus'tan şiirler seslendireceklerdir; 

(Koro ve enstrüman eşliğinde) 

"Aşkın aldı benden beni" 

Solo: Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni 
Ben yanaram dünü günü 
Bana seni gerek seni 

Koro: Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni 
Ben yanaram dünü günü 
Bana seni gerek seni 

Solo: Ne varlığa sevinerem 
Ne yokluğa yerinerem 
Aşkın ile avunaram 
Bana seni gerek seni 
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Koro: Ne varlığa sevinerem 
Ne yokluğa yerinerem 
Aşkın ile avunaram 
Bana seni gerek seni 

Solo: Yunusdurur benim adım 
Gün geçtikçe artar odum 
İki cihanda maksudum 
Bana seni gerek seni 

Koro: Yunusdurur benim adım 
Gün geçtikçe artar odum 
İki cihanda maksudum 
Bana seni gerek seni. 

İbrahim BİRLER - Bifa Ortaokulu öğrencilerine çok teşekkür 
ediyoruz. 

Bilgi Şölenimizin Üçüncü Oturumunda, Serbest Kürsü Bölü-
mü'nü yönetmek üzere Prof. Dr. Sayın İsmail Parlatır'ı kürsüye da
vet ediyorum ve kendisine de kolaylıklar diliyorum; katılım bir 
hayli yüksek. 
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OTURUM BAŞKANI 
Prof. Dr. İsmail PARLATIR 

Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi 
Türk Dil Kurumu Sözlük, Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı 

Pek değerli konuklar, iki gündür Karamanımızda gerçekleştir
mekte olduğumuz Dil Bayramı kutlamalarını şu andan itibaren 
kapanış oturumuyla noktalamak istiyoruz. 

İlk iki oturuma yerli ve konuk bilim adamları tebliğleriyle katıl
mışlardı, Türkçe'nin değişik dönemleri üzerine görüşlerini dile ge
tirdiler. Türk dilinin gelişimi, gelişim evreleri ve bu evreler içinde
ki örneklerini bilimsel değerlendirmeler çerçevesinde bize sundu
lar ve bu kapanış oturumunda, biz, bunun bir devamı olarak, bu 
şenliklere, bu törene katılan, yine, yerli ve yabancı bilim adamla
rından, şairlerden, sanatçı misafirlerimizden Türk dili üzerine ve 
elbette, edebiyatı üzerine görüşlerini, düşüncelerini dile getirmek 
isteyen konuklarımızı buraya çağırmak istiyoruz. Onlar da, bu ko
nularda karınca kararınca görüşlerini dile getirecekler ve böylelik
le, bu etkinliklerimize katkıda bulunmuş olacaklardır. Bu oturu
mu, bir anlamda, Türk Dili Bayramı'na katılımcıların görüşleri 
olarak oluşturmuş oluyoruz diyorum. 

Önce, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Fikret Türkmen'i davet etmek istiyorum. Sayın 
Türkmen, aynı zamanda Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu Üye-
si'dir. Arkadaşımız, hem dil ile ilgili hem de dil bayramı çerçevesin
de kendisinin uzmanlık alanı olan destanlar konusunda bize bilgi 
vereceklerdir; kendisini dinliyoruz. 

Buyurun Sayın Türkmen. 
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Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN1*' 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, Sayın Va
lim, Sayın Belediye Başkanım, sayın milletvekilleri, muhterem 
dinleyenler; iki günden beri son derece mutlu ve hareketli bir şe
kilde Türk dilinin resmî devlet dili oluşunun 720'nci yılını kutlu
yoruz; hem bilimsel etkinliklerle hem ona bağlı olarak kültürel et
kinliklerle kutluyoruz. 

Milletlerin hayatında çeşitli evreler, çeşitli dönemler vardır ki, 
bu dönemlere ait eserler, o dönemlerin bütün sosyal, kültürel, 
ekonomik yapılarını, görüntülerini de beraberinde getirirler, yan
sıtırlar. Milletlerin hayatı bir bakıma insanların hayatı gibidir; na
sıl ki insanlar çocukluk, gençlik, olgunluk, gençlik dönemlerini ge
çirirlerse, milletler de, aynı şekilde çocukluk, gençlik, olgunluk dö
nemlerini yaşamışlardır. 

Yine, insanlar, nasıl ki çocukluk döneminde dünyadan aldıkla
rı etkilere verdikleri tepkilerde, canlı ve cansız her şeyi kendi dün
yasında kendi düşüncesiyle bütünleştirerek aksettirirse, meselâ, 
cansız varlıkları da canlı gibi düşünürse, çocuklar oynarken dik
kat etmişsinizdir, ellerindeki sopalara binerler ve onları at zanne
derek onlarla konuşurlar. Kız çocukları bebekleriyle konuşurlar. 
Bunların kendi dünyalarında bu saydığım şeyler birer canlı gibi 
tasavvur edilirler. Milletlerin de bu dönemlerinde "mitoloji" dediği
miz ürünler ortaya çıkmıştır ki, mitolojide de bütün varlıklar, koz
mik âlem dediğimiz gökyüzü ile ilgili olaylar, yıldız kaymaları, yağ
mur, gök gürültüsü, şimşek çakışı vesaire, bunların hepsi birer in
san hayatı ile ilgili, insan gibi tasavvurla ilgili olaylardır. 
(*) Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN 

1945'de Boğazlıyan'da doğdu. İlk okulu Akdilü Köyü'nde, orta okulu Boğazlıyan'da, liseyi 
Bursa İşıklar Askerî Lisesi'nde tamamladı. Lisansını, yüksek lisansını ve doktorasını Erzurum 
Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. 1980'de Ege Üniversitesi'nde doçent, 
1986'da profesör oldu. Halen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Müdürü olan 
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN'in Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Manas 1000 Nişa
nını ve Türkmenistan 'da Mahdum Kulu ödülünü almıştır. İLESAM üyesi, Türk Dil Kurumu As
li Üyesi ve Yürütme Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN "in eserlerinden bazıları 
şunlardır: Sahada Folklor Araştırmaları Teknikleri, Aşık Garip Hikayesi, Tahir ile Zühre Hi
kayesi İnceleme, Nasreddin Hoca Fıkraları Şerhi, Manas Destanı, Manas Destanı Üzerine İn
celemeler 1, Türkmen Şiiri Antolojiisi, Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri. 
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Bundan sonraki ikinci aşamada, Anadolu insanının çok isabet
li bir şekilde "delikanlılık" dediği, yani, kanın deli olduğu, fizik gü
cün, epik karakterin ön plâna çıktığı dönem gelir ki, milletlerin ha
yatında da bu dönemde destanlar dediğimiz epik eserler ortaya 
çıkmıştır ve dillerin teşekkülü de, genellikle bu dönemlere aittir. 
Bu bakımdan, batı dünyası rönesansı yaratırken daima geriye dö
nerek, bütün hızını, ilhamını bu iki dönemden, yani, hem mitolo
jiden hem destanlardan almıştır. 

İşte, Türkçenin bu döneminin, yani, mitik ve epik döneminin 
çok iyi bilinmesi ve bu dönemde yaratılmış olan eserlerin incelen
mesi, bize, hem Türkçenin zenginleşmesi bakımından hem de kül
türümüzü hangi temelin hangi kaynağın üzerine oturtacağımızı 
göstermesi bakımından önem taşımaktadır ve şu ana kadar hepi
nizin bildiği gibi, destanlar, bir çekirdekten gelişerek oluşurlar. 
Türk destanları, maalesef, yazma alışkanlığımızın ya da geleneği
mizin az olması dolayısıyla yazıya geçmiş değildir. Yazıya geçenler 
ise, ya parçalardır ya da komşu kültürlerdeki diğer kaynaklarda 
zaman zaman rastladığımız değişik parçaları birleştirdiğimiz za
man aşağı yukarı biraz net olmamakla beraber bir görünüm içeri
sinde metinlerin tespiti mümkün olmaktadır. 

Bugün, Türk dünyasının çeşitli boylarına ait, eposlar da denen 
140-150 civarında epik eser -destan- bilinmektedir. Bunların Tür
kiye Türkçesi'ne kazandırılması ve yayımlanması da gerekmekte
dir ki, Türk rönesansmm başlangıcını hiç olmazsa gecikmiş olarak 
da olsa, edebiyatta, sanatta, kültürde, hatta, pedogojik eğitimde 
kullanabilmek için bunun şart olduğunu düşünüyoruz. Buna 
bağlı olarak da, Türk destanlarının hem Türkiye Türkçesi'nde neş
redilmesi hem de daha sonraki evrelerde bunlardan çeşitli sanat 
eserleri ortaya konulması, meselâ, çizgi filmler yapılması; meselâ, 
tiyatro eserleri yazılması; meselâ, normal filmler çekilmesi gibi pek 
çok sanat dalında kullanılmak üzere kaynaklık edecek eserlerin 
ortaya konulması birinci problem idi. Bunu düşünen başta Türk 
Dil Kurumu olmak üzere bir proje geliştirildi ve bu sene, ilk defa 
Devlet Plânlama Teşkilatı tarafından kabul edilerek 100 milyar li
ralık büyük bir meblâğ ayrıldı, sekiz yıllık bir süre içerisinde çalış
malar kısmet olursa bu sene başlayacak. 
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Bu destanların, dil bakımından, gelenekler bakımından, dil ka
nunlarının açıklanması bakımından da son derece önemli olduğu
nu, ilgili bilim uzmanları çok iyi bilirler. Hatta, bugün bile pek çok 
çözemediğimiz, bu zamana kadar muğlak bulduğumuz, yani, net-
leştiremediğimiz pek çok konuyu bugün destanlar içerisine girdik
çe çok daha rahat, çok daha net görmeye başladık diyebiliriz. 

Benim üzerinde durmak istediğim konu, bu destanların bir an 
önce yayımlanması ve çocuklarımızın bir pazar günü, bir Ameri
kan Pegos Bili filmi veyahut Ret Kit filmi seyrederek değil de, bir 
Manas, bir Er-Töşdük, bir Oğuz Kağan çizgi film seyrederek, bun
larla beslenerek ve aynı kültürden gıdalanarak büyümeleri ve ye
ni nesil olarak yeşermeleridir. 

Bu bakımdan, bu vesileyle, bu bayramda bu çalışma haberini 
vermek istedim. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum; bu imkânı ve
ren ve hazırlayan bütün kurum ve şahıslara da huzurlarınızda 
tekrar teşekkür etmek istiyorum. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN - Prof. Dr. Fikret Türkmen'e teşekkür ediyoruz; ger
çekten, zamanı da iyi kullanarak çok özlü bir biçimde, bize, Türk 
diliyle ilgili çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Tabiî, destanlar, 
Türkçenin sözlü geleneğinin en önemli belgeleridir. Bizim için 
önemli olan , geçerli olan sadece yazılı belgeler değil, elbette, söz
lü gelenek de bir dilin zenginliği, tarihî geçmişi bakımından önem
lidir. Arkadaşımıza bu konuda vermiş olduğu bilgilerden dolayı te
şekkür ediyoruz ve aynı zamanda, bu değişik konuşmalarla, sanı
yorum, Dil Bayramımızın konusu biraz zenginleşmiş oluyor, gö
rüşler çeşitlenmiş oluyor ve böylelikle, bilim adamlarının bize ver
mek istedikleri, bize iletmek istedikleri bilgileri de almış oluyoruz. 

İşte, sanıyorum, böyle bir bilgiyi, yurt dışından Bulgaristan'dan 
bu şölenimize katılan Prof. Dr. İbrahim Tatarlı Bey verecek. 

Konuşma konusu, Ön Asya'da l l ' inci ve 16'ncı yüzyıllarda 
Bulgar boyları ve beylikleri sorunu. 

İbrahim Bey, bize 10 dakika içerisinde bu konuyu özetleyecek
ler; buyurun. 
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ÖN ASYA'DA XI-XVI. YÜZYILLARDA BULGAR BOYLARI VE 
BEYLİKLERİ, ONLARIN ANADOLU SELÇUKLULARI 

İMPARATORLUĞU VE KARAMAN BEYLİĞİ İLE İLİŞKİLERİ 

Prof. Dr. İbrahim TATARLI r ) (Bulgaristan) 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın 
Parlamenterler, Sayın Vali, Sayın bilim, kültür ve sanat adamları, 
sevgili Karamanlılar; şüphe götürmez bir gerçektir ki, Malazgirt 
Savaşı (1071), Ön Asya'nın Türkleştirilmesini kesinleştirmiştir. 
Büyük Selçuk İmparatorluğu'na bağlı beylikler zamanla bağımsız
lık kazanmışlardır. Özellikle Anadolu Selçuk İmparatorluğu üs
tünlüğünü kabul ettirmiştir. Onu beylikler, Osmanlı İmparatorlu
ğu ve Türk Cumhuriyeti çağları izlemiştir. Çeşitli devlet birlikleri 
kurulduğu halde, dil, tarih, toprak, ekonomik ve kültür birliği esa
sında Türk Ulusu gelişmiştir. Bu açıdan Türkiye'nin tarihi bir bü
tünüdür. 

(*) Prof. Dr. İbrahim TATARLİ 
26 Şubat 1925'de Tuna boyu şehirlerinden Nikopol (Nigboli) de doğdu. Sofya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirdi, sonra Felsefe ve Tarih'e devam etti. Moskova Devlet Üniversitesine bağlı Doğu 
Dilleri (Asya ve Afrika Halkları) Enstitüsünde Türk Edebiyatı stajyerliği yaptı (1964-1965). SSCB 
Bilimler Akademisi Doğuculuk Enstitüsünde Sabahattin Ali konulu büyük doktora yaptı. Filoloji Bi
limleri Doktoru unvanını kazandı (1973). 
On yıl gazeteciliği vardır. Başyazar ve yazar olarak dergi ve gazetelerde çalışmıştır (1949-1962). 
Sonra Yüksek Tiyatro Sanatı Enstitüsü Türk Stüdyosunda, Türk Kültürü Tarihi, Sofya Üniversitesi 
Batı Filolojisi, Klasik ve Yeni Filolojiler Fakültesi Doğuculuk Bölümü 'nde Türk Edebiyatı Tarihi ve 
Türk Kültürü Tarihi okutmanlığı yapmıştır (1960-1981). Totaliter rejimin üniversitede etnik arındır
ma uyguladığı zaman Sofya Üniversitesinden uzaklaştırılmıştır. 8 yıl Bulgar Bilimler Akademisi Bal
kanoloji Araştırmaları Enstitüsü 'nde doçent, sonra da profesör olarak önce Balkan halklarının XV-
XIX. dönemi, sonra da Balkan Halklarının Kültür Tarihi seksiyonlarında çalışmıştır (1981-1990). 11 
Ağustos 1983'de genel soruşturma yönetimince polis evinde araştırma yapmış, bilimsel literatürü 
arabalarla alınmış, İçişleri Bakanlığına götürülmüş, kendisi sorguya çekilmiştir. Totaliter rejimin 
soykırımı öncesinde bir grup Bulgaristan Türk entelektüeli mahkemeye sürülmek istenmiştir. 6 yıl ke
sintisiz soruşturma durumunda tutulmuştur. Alınan kitapların büyük bir kısmı ancak 1990 da geri 
çevrilmiştir. 
Totalitarizmden demokrasiye geçiş döneminde 8 yıl Hak ve Özgürlük Hareketi Milletvekilliği yap
mıştır (1990-1997). VII. BM M., XXXVI ve XXXVII Millet Meclisinde bulunmuştur. Yeni Anayasayı 
hazırlayan komisyon üyeliğinde, İnsan Hakları ve Dinler, Kültür Komisyon Başkan Vekilliğinde ve 
HÖH Parlamenter Grubu Başkan Yardımcılığında bulunmuştur. Sofya İslam Enstitüsünde Türk Ede
biyatı Tarihi okutmuştur. Birçok uluslararası sempozyum, konferans ve kongrelere ve özellikle Türk 
Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu Güney Doğu Avrupa Araştırmaları kongrelerine katılmıştır. Birçok 
kitapları, etütleri ve yazıları vardır. 
(Bk. Ş. Kurdakuk, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, İst. 1989, s. 590-91) 
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Kuşkusuz ki, Türk tarihinde Anadolu Beylikleri dönemi çok 
önemlidir. Nitekim bu çağ üzerinde Prof. İsmail Uzunçarşılı'dan1 

sonra Türkiye'de ve yurtdışında başlıca beylikler üzerinde değerli 
araştırmalar yapılmıştır.2 Fakat bazı daha küçük beylikler hâlâ 
araştırmacılarını beklemektedir. Ön Asya'daki XI-XVT. yüzyıllarda-
ki Bulgar boyları ve Bulgar beylikleri bunlardan biridir. 

Ön Asyadaki Bulgar oymakları ve beyliklerin bazı yönleri bil
ginlerin dikkatini çekmiştir. Bu yönde ilk araştırmalar Türkiye'de 
daha 20Ti yıllarda Asım Necip tarafından yapılmıştır.3 Ali Emiri, 
Karaman tarihiyle bağlamlı bu konuda kaynaklara dayanarak ge
niş bilgiler vermiştir.4 Bu yöndeki araştırmaları Fuat Köprülü5, M. 
Ferit Uğur 6, Abdülbaki Gölpmarlı7, Hikmet Akın 8 gibi tanınmış 
Türk bilginleri genişletmişler, ortaya yeni deliller koymuş ve yo
rumlarda bulunmuşlardır. 

Türkiye'deki araştırmalar derhal bazı Bulgar bilginlerinin dik
katini çekmiştir. L. I. Dorosiev Anadolu'daki Bulgarlarla ilgili top
lu bir araştırma yapmıştır. Türk tarihçi Necip Asım'ın yazılarına 
dayanarak kamuoyunu Yarcani'nin (XIV. y.) Karaman Şahnamesi, 
/ Uzunçarşılı, İ.H. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu. Karakoyunlu Devletleri, İst. 1937. 

2 Ahmet Refik, Anadolu 'da Türk Aşiretleri. İst. 1930. Akın, H. Aydın-Oğulları Tarihi Hakkında Bir Araş
tırma, 2. b.1068. Gihhons, HA. Osmanlı Devletinin Kuruluşu (Tere. Ragip Hulusi), İst. 1928. inalcık, 
H.T. The Ottoman Empire. The Classical Age (1300-1600). L. 1973. Köprülü, F. Osmanlı İmparator
luğunun Kuruluşu, Ank. 1959; Anadolu Beyliklerine Ait Notlar, TM, 1928; Anadolu Selçukluları Tari
hinin Yerli Kaynakları. Belleten VII/27, 1943. Ramsey W.M. The Historical Geographi ofAsia Min L. 
1890. Sevim A., Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, c.l, Ank 1990. Sümer, F. Oğuzlar, Ank. 1967. Turan O. 
Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İst. 1965; Selçuklular Zamanında Türkiye. İst. 1975; Do
ğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi. İst. 1973. Wittek P. Das Fürstentum Mentesche ist. 1934; Mente
şe Beyliği (trc. O.Ş. Gökyay). Ank 1944. Yücel Y. XIII-XIV. Yüzyıllar Kuzey Batı Anadolu Tarihi^ o-
hanoğulları Candaroğulları Beylikleri. Ank. 1980; Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, Eratna 
Devleti, Kadı Burhanettin Ahmed ve Devleti, Muhahartten ve Erzincan Emirliği. II. Ankara 1989. 

3 Necip A. Küçük Anadolu'da Bulgarlar, "ikdam", 27.X ve 3.XI. 1921 

4 Ali Emiri, Karaman Tarihi Hakkında, "ikdam", 8842. Bk. Ferit Uğur Şikari Tarihine Başlarken, Kon
ya, Halk Evi Mecmuası. Yıl-1936, s.I, s.18 vd. 

5 Köprülü F. Anadolu Selçuklular Tarihinin Yerli Kaynakları. Belleten, c.VII, s. 22, Nisan 1943, s. 329 
vd. 

6 Uğur, M. F. Şikari Tarihine Başlarken, s. 17 vd. 

7 Gölpmarlı A. Açıklamalar-Mevlana, Celaleddin, Divan-ı Kebir, c. ı. Remzi Kitabevi. İst. 1957, s. 391 
vd. 

8 Akın, H. Aydın Oğulları Tarihi, Hakkında Bir Araştırma, 1946 İlave yapılmış ve düzeltilmiş 2. baskı, 
Ank. 1968. 
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onun şikarı tarafından yapılan çeviri ve tamamlamalarıyla tanıt
mıştır.9 Şunu belirtmeliyiz ki bu eser Anadolu Bulgarları hakkın
da en zengin kaynak niteliğindedir. Daha sonra P. ST. Koledarov 
bu konu üzerinde durmuştur.1 0 Bundan onbeş yıl önce ben de Ön 
Asya'daki Bulgar boyları ve devlet birliklerini araştırmıştım1 1. 

Başka ülkelerde de bu konuyla ilgili bazı kaynak çalışmaları 
yapılmıştır. Bunların arasında v. st. Garbuzova1 2, iren Nelikov 1 3, 
Tedeus Mayda 1 4, Malgoyata Labenska-Koherova1 5 vs. vardır. 

Ben bildirimde, bazı epik, edebî, tarihsel ve dokümanter kay
naklara dayanarak XI-XVI. yüzyıllarda Ön Asyada'ki Bulgar boyla
rı ve beylikleri konusunun araştırılmasını genişleteceğim. Dolayı
sıyla Anadolu Selçuk İmparatorluğu ve Karaman Beyliği ile ilişki
lere de yer yer değineceğim. Bu konu ile ilgili bazı kaynakları o dö
nemdeki olayların aydınlatılması amacıyla inceleyeceğim. I. Ebu 
Mansur el Hazinin Ziyc-i Senceri metni. II. Danişmendname. III. 
Celalettin Rumi Mevlâna'nm (1197-1273) şiirleri. IV. Bazı belgesel 
kaynaklar. Şikari'nin Tarihi'ne kısmen, olaylarla ilgili değineceğim. 

- I -

Ziyc-i Senceri Abu Mansur al Hazini'nin Arapça yazdığı "Ced-
vel-i Meşahir Eyyam-i el-Devlet-ül-Kahret" yani "Selçuk Devletinin 
Meşhur Günleri" adlı bir metninden bir parçadır. Elyazması Bri-
tisch Museum'da bulunmaktadır. Zamanında Osman Turan bilim 

9 Dorosiev. L. I. Bilgarskite kolonu v Mala Aziya (Küçük Asya'da Bulgar kolonileri)-Spisanie na Bil-
garskata akademiya na naukite, XXIV, 1922, Sofya (S.), s. 32-193. 

10 Koledarov P. St. Bilgirstinata v Mala Aziya (Bulgariandon in Asia Minor), 2. b. s. 1949, s. 24. 

11 Tatarli 1. Kim viprosa za bilgarskite plemena i dirjavni obrazovaniya prez XI-XV vek v Mala Aziya 
(Küçük Asya'da XI-XV. Yüzydlarda Bulgar Boyları ve Devlet Kuruluşları Sorunu Üstüne)-Bilgariya 
1300. Dirjavni tradotsii i obstestveni instituttsii (XV-XIX v.) (Bulgaristan 1300. Devlet Gelenekleri 
ve toplumsal kurumlar) (XV-XIX. Y. c.II, S. s. 385-396. 

12 Garbuzova V. St. Skazanie o Melike Danişemde. M. 1959. 

13 Mellikov I. La Geste de Melik Danişemd. Etude critique du Danişmendname, T. 1-11, Paris 1960. 

14 Majda T. Slove wstepne. - Arif Ali, Daniszmendname, Kslega czynov Melika Daniszmende, Warsza-
wa 1980, p. 5-34. 

15 Arif Ali, Daniszmendname, Ksiega czynow Melika Daniszmenda, tureckiege przelozlimalgor Zata La-
besja - Kocherowa, Taduesz Mayda, wa rszawa 1980. 
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dünyasını bu kaynakla tanıştırmıştır . Bu kronoloji listesinde ba
zı çok önemli olaylar ve Çağrı Bey, Tuğrul Bey, Alparslan, Melik -
şah, Berkaruk, Muhammet Taber ve nihayet Sancar'dan söz edil
mektedir. Bilindiği gibi, Selçuk Sultanı Sancar 1117-1157 yılların
da tahtta bulunmuştur1 7. Kaynakta Selçukluların Asya'dan Ön 
Asya'ya değin yönetimindeki ülkeler zikr edilmektedir. Benim için 
şu metin çok değerli bir kaynak oluşturmaktadır. Tul ve arzlarını 
Sultan Sancar'm verdiği ülkeler ikiye ayrılmıştır : "El-memalik-i 
Sklav : Suvar, Bulgar, Ankara. 

El-memalik-i at-Türk : Barshan, Barab (Farab?) Taraz, Öz-
kend, Balasagun, Hotan, Kaşgar, Yarman, Yarkend, At-başi, Koç
kar-başi, Küça, al-Tübet". Transkribe edilmemiş metinde "Yar
kend" de verilmiştir1 8. 

Bu metne göre birinci grup ülkeler, Büyük Selçuklu İmparator
luğu'na tabi üç islav Bulgarları beylikleridir. Onların özleştirilme
si tarih biliminin henüz tamamen çözülmemiş bir sorunudur. İlk 
akla gelen Volga Bulgarlarıdır. Fakat onların Büyük Selçuklu İm
paratorluğuna girdikleri bilinmemektedir. Bu beyliklerin sıralan
ması gözönünde bulundurulursa, onların Doğu'dan Batıya doğru, 
Kafkaslar, Ermenistan Yaylası, ve Ankara Yaylası arasında bulun
dukları anlaşılmaktadır. Büyük bir ihtimale göre, "Bulgar", "Anka
ra" beyliklerinin ahalisi, Bizans İmparatorluğu zamanında çeşitli 
dönemlerde Balkanlar'dan ve özellikle Batı Bulgar Devleti'nin düş
mesinden sonra Anadolu'ya zorla aktarılan Bulgarlar'dır. Herhal
de Alusiyan'm, daha sonra Samuil Alusiyan'm Ön Asya'nın Mer
kez ve Doğu Bizans askeri garnizonların kumandan atanmaları 
herhalde yakın bölgelerde ahalinin ve temlerin etnik terkibiyle 
bağlıdır. Buna benzer görüş ve yanaşımlarm Ermenistan'daki ku
mandanların Ermeni ahalisi arasından atanmasında da uygulan
dığı görülmektedir. 

Sözkonusu üç beylikten birinin adını verdiği "Suvarlar"a gelin
ce bunların Protobulgarların boylarından biri olduğu bilinmekte-

16 Turan O. İstanbul'un Fethinden Önce Yazılmış Tarihi Takvimler, TTKY, Ank. 1054. 

17 Köymen MA. Büyük Selçuk İmparatorluğu Devri, c. II. Ank 1954. s.445 vd. 

18 Turan O. İstanbul'un Fethinden Önce Yazılmış Tarihi Takvimler, s. 94-95. 
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dir. Onlar uzun yüzyıllar Kafkaslar'a yerleşmiş ve orada da yaşa
mışlardır. Bir zaman Itıl (Volga) Bulgarları Beyliğine katılmışlardır. 
Biruni gibi bazı Ortaasya bilginlerine göre, onlar Bulgarlara yakın 
veya onlarla ortak bir Türk dili kullanmışlardır. Kaşgarlı Mahmut 
da "Divan-û Lügat it Türk" adlı yapıtında Suvarlar hakkında bilgi 
vermektedir. Suvarlar Ermenistan'a karşı zaman zaman saldırıda 
bulunmuşlardır. Herhalde Selçukluların baskısı altında, onların 
bir kısmı Ön Asya'ya geçmiş, bir kısmı da Kafkaslar'da kalmıştır. 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı bir beylik kurmuşlardır. 
Bu da, Tuğrul Bey, Alparslan ve Sancar gibi sultanların zamanın
da olmuştur. Bizans zamanında aktarılmış Bulgarlar da olabilirler. 
İlerdeki araştırmalar, Ön Asya'daki islav beyliklerinin mevcudiye
tine ve kaderi hakkında ikilik getirecektir. Fakat bunlardan ikisi
nin "Suvar" ve "Bulgar-Bulgar beylikleri" olduğu şüphe götürme-
mektedir. Herhalde bunun "Ankara" Beyliği'ne de şümulü vardır. 
Anlaşıldığına göre bu beyliğin ahalisi Balkan yarımadasından Bi
zans tarafından aktarılan Bulgarlar, bir kısmı ise, Kafkas Bulgar -
larıdır. Bilindiği gibi Arap tarih ve edebiyatında "Sklav" deyimi ile 
Islavlar gözönünde bulundurulmuştur. Sözkonusu tarihsel kay
nakta "Sklav-islav" ifadesiyle Prorobulgarlardan bahsedilmektedir. 

- II -
"Danişmendname" anlatı destanıdır. Bazı araştırmacılar onu 

"askerî halk romanı" olarak nitelendirmektedirler. Sözlü anlatı ya
pıtı olarak XI. yüzyılın sonunda ve XII. yüzyılda Ön Asyada oluş
muştur. Fakat ancak XIII. yüzyılın başında Selçuklu sultanların
dan İzzetin Keykavus I.'m (1210-1219) kâtibi İbn Ala tarafından 
yazıya geçirilmiştir. Daha sonra Murat I zamanında, Tokat Kale-
si'nin kumandanı Arif Ali bu yapıtı işlemiş ve bölümlere ayırmış
tır. Hicri 762 yanı 1361-1362 de tamamlanmıştır. Daha sonra da 
yapıta ekler yapılmıştır. 

"Danişmendname" nin çeşitli elyazmaları vardır. Bunlardan 
1577/1578 tarihli Paris elyazması üe 1622/1623 tarihli Peters
burg elyazması oldukça iyi araştırılmıştır. Bu yazmalar yapıtm 
eleştirmeli yanma, Fransızca ve Lehçe çevirisine temel metin ola
rak alınmıştır. Daha Ortaçağlarda "Danişmendname"den Bazı Os-
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manii tarihlerinde faydalanılmıştır. İlginç ve önemli bir kaynaktır. 
Yazılı edebiyat öncesi döneminin izlerini taşımaktadır. Bu bakım
dan XI ve XII. yüzyılda Anadolu'daki olaylar hakkında veriler içer
mektedir. Fakat olayların rekostruksiyonunda çok dikkatli ve ihti
yatlı kullanılması gerekmektedir. Çünkü "Danişmendname" bir sa
nat yapıtıdır. Çok doğal olarak pek çok efsanelere, abartmalara yer 
verilmiştir. Sözlü, anlatı türü olması itibariyle çeşitli çağlarda deği
şikliklere uğramıştır. Böyle olduğu halde de bu yapıtta o çağların 
olaylarının izleri, onlarla bağlı ipuçları ve verileri içermektedir. 

Anadolu'da Bulgar boyları ve beylikleriyle ilgili bazı bilgiler "Da
nişmendname" nin XVI bölümünde verilmiştir. Burada her saniye 
(Niksar) kalesinin fethinden sonra, çeşitli yönlere, Kuzey'e, Kara
deniz'e doğru ve Güneye, Akdeniz yönüne doğru seferlerden de 
söz edilmektedir. Bundan sonra Danışmendname'nin Fransız el-
yazmasmda, gönderilen erlerden sözedilmektedir. Kırk bin er ol
dukları belirtilmektedir. Bunlardan Melik on bin kişiyi Artuhi'ye 
teslim etmiş ve Cabusiye ve Hayribuye yönündeki toprakların fet
hini emretmiştir : "Ermeniye'den yana taa Bulgar haddine değin 
açasız". Melik ise yirmi bin erle Caniye istikametine yönelmiştir.1 9 

"Danışmendname"nin Petersburg elyazmasmda betimleme şu bi
çimi almıştır. Onbin er Artuhi ve Efruniye adında iki kumandanın 
emrine verilmiştir. Onlara Harşana'nm topraklarında Canik'in 
eteklerine değin Sanusiye ve Hayduriye vilayetlerin fethi emredil
miştir. Bulgar toprakları yönündeki seferle ilgili bazı ayrıntılar var
dır. Abdurrahman Dokeviye'ye ve Süleyman bin Numana', Erme-
nak ve Sugra tepesine yönelmeleri emredilmiştir : Varınız eli vila
yetini Bulgar eteğine değin siz acun" Malik Danişmend ise Trab-
zan (Trabzon)'a yetişmek için Canik Dağı'na yönelmiştir. 2 0 

"Danişmendname"nin verileri ne kadar tam olmasa ve eksik ol
sa da, Anadolu'daki Bulgar boylarının tarihi ve onlarm bulunduk
ları yerlerin tespit edilmesi açısından çok önemlidir. Kaynakta 
olayların kronolojisi kesin değildir. Melik Danişmend'in kişiliği de 
folklor halk edebiyatı siması niteliğindedir ve genelleştirilmiştir. 

19 La Gest de Melik Danişmend, p. 261. 

20 Danişmendname 'nin Petersburg elyazması, s.244 Bu elyazmasını, ricam üzerine, bana Prof. Dr. Vik
tor Cuzev 1980 yıllarında temin etmiştir. Bir kez daha kendisine minnettarlıklarımı sunarım. 
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Kendisinde Danişmendler hanedanının çeşitli temsilcilerinin çizgi
lerini toplamıştır. Fakat bazı tarihsel verilere dayanarak bu epik 
yapıtta Melik Gazi Ahmet Beyin (1083-1106) zamanının olaylarını 
yansıttığı ileri sürülebilinir. Bu beylik XII. yüzyılda da varlığını 
sürdürmüştür. Özellikle Melik Gazi Bey (1106-1134) önemli rol 
oynamıştır. Danişmend Beyliği Sivas'tan Bolu ve İzmit yakınlarına 
doğru uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır. Hatta bu hükümdar 
Bizans'ın iç işlerine karışmak istemiştir. Onu Melik Mehmet Bey 
(1134-1142) izlemiştir. Ancak 1174-1178 yıllarında Anadolu Sel
çuklu Devleti Danişmend Beyliğine son vermiştir. 

Şöyle ki, "Danişmendname" nin verilerine göre; Kilikya Erme
nistan'ına (1080-1375) ve komşu Bulgar yörelerine karşı seferlerin 
XI. yüzyılın sonunda ve XII. yüzyılın başlarında yapılması ihtima
li vardır. 

Bazı araştırmacılar Bulgar Dağı deyimini Balkar olarak kabul 
etmektedirler. Bu tez, edebiyat ve kartografyada da yankısını bul
muştur 2 1. Fakat "Danişmendname"nin elyazmaları Bulgar Da-
ğı'ndan sözedildiğinde şüphe bırakmamaktadır. 

Şimdi Toroslar'm bir kısmı Kilikya adını taşımaktadır. Bu böl
geleri Ali Rıza Yalman (Yalkm) 1 Temmuz 1928'de Mersin yolu ile 
Toroslar'm "Bulgar Ala Kozan" dağlarını ziyaret etmiştir. Dört yıl 
sonra da, herhalde 1932'de, Binboğa Nurhan dağlarını dolaşmış 
ve yerinde araştırmalar yapmış, folklor vs. malzeme toplamıştır. 
Toroslarm bir kısmı da "Boğa" veya Boğa Dağı olarak bilinmekte
dir. O şunu tespit etmiştir. Boğa dağlarının üç bölümünden birin
cisinin adı "Bulgar" Dağı'dır. Bulgar Dağı'nm Batısında İçel İli'nin 
Göksu nehri, doğusunda Bozaktı, Çakıt, Karapınar ve Ereğli kaza
ları, Güneyinde Tarsus ve Mersin kasabalarıyla Akdeniz vardır. 
Tarsus ve Mersin bugün ildir. Tarsus ve Karaman ovalarına inen 
yamaçlar sarp ve diktir. Bulgar Dağı'nm en yüksek tepeleri "Yüğü-
lük, Göktepe, Karadağ, Bulgar Bozoğlan'dır. Bozoğlan'm doğusun
da, Bulgar Su'yu üstündeki tepede "Kara Göl" ismiyle güzel bir göl 
vardır, Bulgar Dağı'nın meşhur iki çayı bulunmaktadır : Biri Le-
mas, diğeri Alata'dır. Sonunkinin kavşağında Erdemli'dir. Lemas 

21 Bk. Balkar Dağları.-Türk Ansiklopedisi. c.VVI. Fas. 52, MMF V, Ank. 1954, s. 239. Tanoğlu A. Erine 
S., Timertekin E. Türkiye Atlası, IÜEFIÜEFY, İst. 1964. 
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Çayı'nm geçidi de Lemas'ta, Bulgar Bozoğlan'ın dibinde büyük bir 
şehir kalıntısı vardır. 2 2 

Bulgar Dağı birkaç yüz kilometre uzanmaktadır. Kuzey etekle
rine en kestirme yol, bir ilçe merkezi olan Ayrancık olmuştur. Gü-
ney'den Mersin, Mut, Silifke, Tarsus taraflarından çıkılabilinir. 
Doğal olarak o zamanlar bu yalnız yayan veya atla deve ile yapıla-
biliniyormuş. Bulgar Dağının Batısı eteklerinden baştanbaşa Ka
raman, Mut, Silifke yolu geçmektedir. 

Bu yerlerden daha eski çağlarda ve Ortaçağlarda Antiohiya'ya, 
Yakın Doğu'ya giden uluslararası yollar geçmektedir. Nitekim Haç
lılar da buralardan geçmişler. Alman Kralı Barbaros bu yörelerde 
nehri geçerken boğulmuştur. Toros Dağları bölgesindeki ahali 
hayvanbakıcılığı ile geçimini sağlıyor. Güvenliğini de dağlarda bu
luyormuş. 

Anlaşıldığına göre, XI-XII. yüzyıllarda bu yöredeki Bulgarlar, 
komşu Kilikya ile bağlantılarda bulunuyorlarmış. Onların bir kıs
mının Bizans'ın Balkan yarımadasından güçle göçürdükleri, diğer 
bölümünün Kafkaslardan, Karadeniz ve Doğu Ön Asya bölgelerin
den aktarıldığı, belki de daha Ermenilerle beraber, Bizans'ın za
manında aktarılan unsurlarında bulunduğu ihtimali vardır. Bilin
diği gibi Samuil Alusiyan, bu bölgelerde yahut Antalya'ya yakm 
yörelerde bulunan altı Bizans timinin kumandanlığını yapmıştır. 2 3 

Buralarda Bulgarların da yaşadığı da onun atanmasının herhalde 
nedenlerinden biridir. Onlar herhalde Avrupa ile Yakm Doğu'yu 
bağlayan uluslararası yolların korunmasma hizmet ediyor ve dün
yanın bu stratejik bölgenin önemini de, "Danişmendname"ye göre, 
Abdurrahman Dokaviye ile Süleyman bin Numan kumandasında
ki erlerin 10 000 olması da göstermektedir. Daha XI-XII yüzyıllar
da Kilikya ve Bulgar boylarının bu dünyanın stratejik rejiyonunda 
Avrupa ve yakm doğu arasındaki yolların korunmasında Kilikya, 
Bulgarların vs. boyların oynadığı önemli rolü göstermektedir. Yal
nız, şunu da vurgulamalıyız ki, "Danişmendname" de olaylara, 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin XIII. yüzyılın başındaki bazı olayla
rın da karıştırıldığı izlemleri sezilmektedir. 

22 Yalman (Yalkin) A. R. Cenupta Türkmen Oymakları, c. I, Hzrly. : E. S., Ankara 1977. s. 1 ve 167. vd. 

23 Zalatarski V. N. Molivdovul na Samuila Alusiyana. - Izvevtiya na BAN, c. I, 1921-1922, S. 1924, s. 
85-102. 
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- III -
Epik anlatı destanlarından farklı olarak, büyük ozan, yazar, 

düşünür, İslam Tasavvufu ulularından Hz. Celalettin Rumî Mevlâ-
na'nın (1197-1273) yapıtları Anadolu Selçukluları İmparatorluğu, 
çeşitli beylikler, özellikle Merkez ve Güney Anadolu, Bulgar boyla
rı hakkında şüphe götürmez güvenilir kaynaktır. Orta Asya'da, 
Belh'te doğmuş olsa da o ailesiyle bütün Yakın Doğu ülkelerinde 
bulunmuş, önce Larende (Bugünkü Karaman) de bir zaman kal
mış, burada oğullarından biri -Bahaeddin Sultan Velet- doğmuş, 
sonra da Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti Konya'ya 
yerleşmiştir. Yaşamını burada geçirmiş ve burada da rahmete ka
vuşmuştur. Bu bakımdan C. R. Mevlâna bu çağ Orta Asya, Yakın 
Doğu ve Ön Asya'yı buradaki halkların dillerini, tarihlerini ve kül
türlerini mükemmel bir biçimde bilmekte ve tanımaktadır. Saray 
ortamları, yönetici çevreler ve geniş halk yığınları ile kesintisiz te
masta bulunmuş ve özellikle Mevlevi Tarikatı'nın kurucusu ve yö
netici olarak da Anadolu'nun çeşitli beylik ve bölgelerini ziyaret et
miştir. Hatta Karaman şahnamesine göre, C.R. Mevlâna Anadolu 
Selçuklu İmparatorluğu'nun geniş Devlet Şûrası'na katılmış ve de
falarca Karaman beylerini ziyaret etmiştir. 

C.R. Mevlâna'mn bazı verileri daha genel niteliktedir. Bu da bü
yük bir düşünür ve sanatçı için doğaldır. Bazen Bulgar mefhumu, 
panteist, dinsel-felsefi görüşlerini belirleyen sanat figürü, üslûp 
aracı ve imaj olarak kullanılmıştır.24 Şu beyitle başlayan gazel 
bunlardandır : "Ey müslümanlar! Ne yapayım ki ben kendimi bil
miyorum, ben ne hıristiyanım, ne Yahudi, ne ateşperest, ne müs-
lümanım." Devamında şöyle demektedir: 

" Ne Hind'denim, ne Çin'den! Ne Bulgarim, ne Saksinli, ne Irak 
memleketindenim, ne Horasan toprağından!"25 

Gazelde Bulgarların zikredilmesi, onların o çağlarda Merkez, 
Güney ve Doğu Ön Asya'da da popüler olduklarını göstermektedir. 

24 Bk. Tatarli I., Epistolarnoto nasledstvo na Celalettin Rumi Mevlâna (Celalettin Rumi Mevlâna'nm 
Mektubat Irsiyeti) - Liçnite dokumenti kato istoriçeski izvor (Özel Mektuplar Tarihsel Kaynak ola
rak),- S. 1981, s. 273 vd. 

25 Çelebi A. H. Mevlâna ve Mevlevilik, İst. 1957, s. 75. 
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C. R. Mevlâna'nın başka bir grup şiiri çok daha zengin enfor
masyon içermektedir. "3980. Pazardan geçtiğin gün, hem erkek 
kendinden geçer, hem kadın" beytiyle başlayan gazelde, sabah şa
rabına benzettiği tanrısal panteist mistik aşk anlayışları belirtil
miştir. Bununla ilgili olarak, şöyle denilmektedir : 

"O sabah şarabı Türklük eder de öfkeyle, Hintli geceye "Sen, 
sen" der. 

Fakat senin Türklüğün Bulgar haracinden daha iyidir. Senin 
her sensin denen binlerce yol kesicidir."26 

Başka bir gazelinde C. R. Mevlâna benzer motiflere değinirken 
şu anın altını çizmiştir. : 

"Padişahım, biz Musa'yız, sen de bazı kere sopasın, bazı kere 
ejderha! 

Ey güzeller, pahanız ucuzladı, Çünkü Bulgarların yağma vakti 
artık."2 7 

C. R. Mevlâna'nın kvalifikasyonları tartışılabilinir. Fakat bu ve
riler objektif açıdan yorumlanınca, Bulgarların beylik biçiminde 
örgütlendiği anlaşılmaktadır. Bazı dönemlerde bazı komşularının 
Bulgar Beyliği'ne vergi ödediği anlaşılmaktadır. Haraç deyiminin 
belli bir anlamı vardır. Bu bağımlı Hıristiyan devlet ve gayrimüs-
lüm ahalinin ödediği vergidir. Fakat haracın daha geniş anlamı da 
vardır. Bu tür vergiler bazı müslüman ülkelerin kendi aralarında 
da birbirine ödendiği olmuştur. Yani genelllikle zorla ödenen vergi 
anlamını da taşımaktadır. Bu açıdan haraç, zaruriyet ve bazen ba
ğımlılık ifade etmektedir. Şu veya bu biçimde herhangi bir toplu
luğun başka bir topluluk, herhangi bir beyliğin başka bir beyliğin 
politikasını etkilemek aracı olmuştur. C. R. Mevlâna'nın verileri 
Bulgar Beyliği ile Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun bazı sınır 
bölgelerinde bileşik ve karşılıklı ilişkileri açıklamaktadır. Sözü edi
len saldırıların amacı ise kendi bağımsızlıklarını korumak, komşu 
beyliklerin gücünü kırmak, bazen de çapulculuk niteliğini almak
tadır. Bu açıdan amaç, bazı komşu beyliklerin politikalarını şu ve
ya bu yönde etkilendirmektir. 

26 Mevlana C, Divan-ı Kebir, c. V, Hrlyn. : A. Gölpınarlı, Remzi Kitabevi, İst. 1960, s. 326. 

27 Aynı eser, c. 1, 1957, s. 72. 
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Büyük düşünür, sanat ve din adamı C. R. Mevlâna yalnız bazı 
çizgiler üzerinde durmuştur -dilberlerin fiyatlarının düşmesi, esir 
kadm satın- alımı gibi. Onun başka bir gazelinde şöyle denilmek
tedir : 

"3160. Hurilerin güzelliği, Bulgar cariyelerinden daha üstün, 
Can şarabı, Bulgar aşından daha lezzetli."2 8 

Burada ya Bulgar cariyelerinden yahutta Bulgarların getirdik
leri cariyelerden söz edilmektedir. Onların saldırıları gözönünde 
bulundurulursa esir aldıkları kadınların satılmasından söz olun
maktadır. 

Tanınmış araştırmacı Abdülbaki Gölpınarlı, C. R. Mevlâna'nm 
yapıtlarına yaptığı kayıtlarda, Bulgar boylarından söz olduğunu 
belirtmiştir.2 9 Başka bazı araştırmacılar da aynı düşünceyi paylaş
maktadırlar.3 0 

C. R. Mevlâna'nm bu şiirlerinin XIII. yüzyılın ortalarına ve ikin
ci yarısına ait oldukları kanısındayım. Doğal olarak bundan önce
ki gözlemlerinden de faydalanmış olabilir. Gerek Larende, gerekse 
Konya dönemini kastediyorum. 

C. R. Mevlâna'nm yapıtlarındaki avtentik veriler, XIII-XIV. yüz
yıllar ve daha sonraki başka kaynaklarla karşılaştırılınca, onların 
gerçek ve tarihsel nitelileri açıklık bulmaktadır. Bu bakımdan, bu
güne değin orijinali bulunmayan Karaman Şahnamesi'nin büyük 
önemi vardır.3 1 Bu yapıt B. Şikari'nin çevirisi, genişletilmesi ve ta
mamlanmış biçiminde bilinmektedir. Olaylar Osmanlı Sultanların
dan Selim I (1512,1520) çağma değin getirilmiştir. Yapıtta bildiril
diğine göre, ilk 600 beyit Dehhani tarafından yazılmıştır. Bu "Sel
çuk Şahnamesi" herhalde Selçuk su tanlarından Alaeddin Keyku-
bat III.'e hasredilmiştir. Onun başlattığı epik tarihsel destanı, XTV. 
yüzyılda yaşayan Yarcani sürdürmüştür. Devamını da başka sa
natçılar tamamlamıştır. Son biçimini de Şikari vermiştir. Anlaşıl-

28 Aynı eser, c. III, 1958, s. 324. 

29 Aynı eser, c. I, s. 469. 

30 Tansel F. A., Mevlana'nın Şiirlerinde Bulgarlar. - Mevlana Sempozyum, Bildiriler, Ank. 1980 (Kon-
rol edilmelidir). 

31 Şikari, Karaman Tarihi, Hrlyn: Ferit Uğur, Konya (Halk Evi Mecmui asi). Yıl 1936-1937, Sayı : 1-
10, s. 228, Elyazması, Millet Kütüphanesi, N 458, s. II vd. 
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dığına göre, bu yapıtın hazırlanmasında, çağımıza değin gelmemiş 
yahutta henüz bulunmamış değerli kaynaklar da kullanılmıştır. 

"Karaman Şahnamesi" nden anlaşıldığına göre, Bulgar boyları, 
Bulgar Dağı ve eteklerine yerleşmişlerdir. Herhalde Ortaçağ Türk 
edebiyatlarında bu mefhumun, bugüne bakarak, çok daha geniş 
anlamı varmış. Adeta Toroslarm (Boğa Dağı) daha geniş bir kapsa
mı içeriyormuş. En fazla Bulgar boylarından aynı isimli dağm etek
leriyle, Kilikya ve Ermenak yerleşim yerleriyle bağlı olarak bahse
dilmiştir. Zaman zaman Göksu nehri ve yöredeki çaylardan Erme
nak, Mut, Mare, Gülnar, Tarsus gibi şehir, kasaba ve kalelerden 
hatta Çakıt çayları vs. den söz edilmektedir. Bulgarlar hiç olmazsa 
bu yörelerdeki oymaklarla temasta bulunmuşlardır. Bazı yerleşim 
yerleri eski Likaoniya yöresinde bulunuyorlarmış. Örneğin, Konya 
ile Göksu yolunda Bozkır yakınında, ahali arasında Bulgar adıyla 
bilinen, büyük bir Ortaçağ şehir yıkıntıları bulunuyormuş. Bunlar, 
daha "Danişmendname" gibi yukarı da incelediğimiz kaynaklarda 
adı geçen bölgelerdir. Buralarda ve özellikle Bulgar yerleşim yerle
rinde yapılan kazıların ve araştırmaların Anadolu Bulgar boyları
nın toplumsal-politik, sosyal ekonomik ve kültürel yaşamı hakkın
da zengin ve değerli bilgiler verebileceğini onbeş yıl önce belirtmiş
tim. 3 2 Fakat asıl yerleşim yerleri Bulgar Dağı ve eteklerindedir. Ku
zey, Güney, Batı ve Doğu etekleridir ve bu yöre ile bağlı şehir, ka
saba ve köylerdir. Göçebe yaşam tarzı sonucunda İçele, Akdeniz kı
yılarına, Larende, Konya ve Adana ovalarına da iniyorlarmış. 

XVIII. yüzyılın başlarında Bulgar Boylarının Batı ve Kuzeyinde 
Anadolu Selçuk İmparatorluğu ve vasalları, Doğu'sunda Kilikya, 
Ermenaki, daha ileride de Latinler'in Yerusalim Krallığı, Antiohiya, 
Halep ve Damask müslüman emirlikleri, Güneyde Akdeniz kıyıla
rında bir takım hıristiyan şehir ve kaleleri bulunuyormuş. Bulgar
ların bir zaman Kilikya ile temasları bulunduğu anlaşılıyor. İlk za
manlarda Selçuk İmparatorluğu ile düşman ilişkileri vardır. Onla
rın bu dış orientasyonu, bağımsızlıklarını korumak amacıyla açık
lanabilir. Herhalde zaman zaman Anadolu Selçukluların sınırlarına 
saldırıları büyük dende bununla bağlıdır. C. R. Mevlâna'nın bu 
yöndeki verilerinin bu anlamda anlaşılması gerekmektedir. 

32 Tatarlı İ. Yukarda zikredilen etüdü, s. 273 vd. 
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"Karaman Şahnamesi'ne göre, başında Saaddedin'in oğlu Nu-
reddin'in bulunduğu Karaman boylarının ve Hayredin'in önderli
ğinde Türkmen aşiretlerinin ve Kosun'un yönetimindeki Kürt boy
larının vs. nm Ermenak yörelerine gönderilmeleri, komşu beylik
lerinin Selçuklu İmparatorluğu'nun Doğu ve Güney'indeki düş
manca hareketleriyle açıklanmaktadır. 

Şunu belirtmeliyiz ki, Karamanlılar Moğol istilâsı karşısmda 
Şirvan'dan göç etmişlerdir. Heraklit ve Sivas'ı fethetmişlerdir. Bir 
süre Kuzey-Doğu Anadolu'ya yerleşmişlerdir. Anadolu Selçuk sul
tanlarından Alaaddin'e tabi ve ittifak olmuşlardır. Herhalde Alaad-
din Keykubat I'den (1219-1237) söz olmaktadır. En büyük bir ih
timale göre, Karamanlıların Sivas bölgesinden Kilikya sınırlarına 
aktarılmaları 1228 yılma doğru olmuştur. Oğuz, Türkmen ve Kürt 
boyları, Karamanlıların öncülüğünde, Konya yöresinden geçerek, 
Aladağ boyunca, çetin savaşlardan sonra Ermenak ve komşu yö
releri fethetmişlerdir. Bu savaşlara yer yer yerli Bulgarlar da aktif 
olarak katılmışlardır.33 Karaman Şahnamesi'ne göre, kale zorla, 
güçle alınmıştır. Büyük varlıklara el konulmuştur. Bu yörede her 
taraf alınmıştır. Bundan sonra ordu toplanmış, Mut'a gelinmiştir. 
Kırk gün savaştan sonra Mut fethedilmiştir. Bundan sonra Gül
nar, daha sonra da Mare adındaki kale ele geçirilmiştir. Sonra Sel
çuk İmparatorluğuna tabi müttefik güçler dönmüşler ve bir yıl 
Bulgar taifeleriyle savaşmışlardır. Bulgar Beyi Yahşi Han öldürül
müştür. Bulgar askeri gelmiş ve tabi olmuştur. Aydın Bey, babası
nın yerine Bey yapılmıştır. Dostlarıyla dost, düşmanlarıyla düş
man olacaklarını vaat etmişlerdir.3 4 Karaman Şahnamesi'nin ge
nişletilmiş elyazması bu verileri desteklemektedir. Bu kaynağa gö
re, Yahşi Han denilen Bulgar Beyi savaşta öldürülmüştür. Bulgar 
ordusunun geldiği ve tabi olduğu, Yahşi Bey'in bir oğlu olduğu, is
minin de Aydın olduğu bildirilmektedir, teyit edilmektedir. Nuret
tin Bey onu babasının yerine bey yapmıştır.3 5 Bu yerler ve kal'alar 
Selçuk sultanı adına fethedilmiş ve anahtarları ona gönderilmiştir. 
Selçuk sultanı da Karaman Bey'i Nureddin'e selam mektubu ilet-

33 Şikari Tarihi, s. 28 vd. 
34 Ayın eser, s. 7-8. vd. 
34 Aynı eser, 28 
35 Aynı eser, s. 29 
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mistir. Bununla ilgili olarak Mare kalesinin bulunduğu yer açık
lanmaktadır. "Karaman Şahnamesi"ne göre, Melik Arslan gelmiş 
ve onu Bulgar Dağı eteğindeki Mare kalesinde bulmuştur. 3 6 Kale
nin kalıntıları bugüne değin muhafaza olunmuştur. Buraya 
Mut'tan dağ içerisine doğuya giden yol götürmektedir. Buraya Ay
dıncık-Gülnar veya Silifke tarafından da çıkılabilinir. Şimdiki Kı-
robası yöresinde bulunmaktadır. 

Şöyle ki, Bulgar Beyliği bağımsızlığını korumak amacıyla Kara
manlılarla müttefik olmuştur. Şahname'ye göre, Bulgarlar, Kara
manlıların en güvenilir ve sadık müttefikleri olmuşlardır. Beyleri, 
Karaman Beyliği'nin Kurultayına katılıyorlarmış. Bu dost ilişkiler, 
Selçuk sultanlarından Alaaddin Keykubat I. (1220-1237) zama
nında, (1230 yıllarından sonra), Gıyasettin Keyhüsrev II (1237-
1247), oğulları İzzettin Keykavus II (1246-1261), Alaaddin Keyku
bat II (1246-1257), Ruknettin Kılıç Arslan (1246-1266) çağında 
Karamanlılar ve diğer komşu beyliklerin başında bulunan Kara
man bin Nurettin bin Saadettin zamanında da devam etmiştir. 
Ruknettin Kılıç Arslan, Karamanlılara Kilikya Ermeni Beyliği böl
gesindeki yerlerin yönetimini timar olarak vermiştir. Bilindiği gibi, 
Karaman Bey'in kardeşlerinden Bonsuz Konya'da Selçuk sarayın
da 1256'da muhafız komutanı olarak celbedilmiştir. Karaman 
Beyliği'nin gücü artmıştır. Etrafında, Kilikya'dan Kayseri'deki Er-
tena ve Sivas bölgesindeki Moğol oymaklarına değin çeşitli etnik 
topluluklarını birleştirmiştir. 

"Karaman Şahnamesfne göre, o zamanlar Bulgarlar ile komşu 
oymakları arasında, beyleri Aydm Bey ile Yahşi Han arasında düş
manlık doğmuş ve savaş başlamıştır. Karaman beylerinin müda
halesi gerekmiştir. Bu değerli kaynağın verilerine göre, bir taraftan 
Tarsus'un Beyi Varsak aşiretini celbetmiş ve Aydm Bey ile savaşa 
başlamıştır. Aydm Bey yenilmiş, kaçmış ve Karaman'm yanma gel
miştir. Varsak aşireti de ona şikayet etmiştir. Karaman Bey, baba
sıyla istişare etmek istemiştir. Nihayet Türkmenlerin, Oğuzların ve 
Moğolların beyleri 60 bin erle Tarsus'a gelmişler, Yahşi Han'ı ya
kalamışlar, Varsag'i yenmişler. Aydm Bey'i Bulgarlara Bey koy
muşlar. Karaman Bey babası ile Ermenak'da karşılaşmıştır. Nure 

36 Aynı eser s. 31. 
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Sofi Yahşi Hanı himaye etmiş ve serbest bırakmıştır. Fakat Varsak 
aşiretinin iddiası reddedilmiştir. Aydın Bey'in Bulgarlar üzerinde
ki hakaniyetini ihya etmiştir. Buna karşılık Varsag'm Beyi Kon
ya'da Selçuk sultanının desteğini aramıştır ve onu Karamanlılara 
karşı kışkırtmak istemiştir.37 

Bir zaman sonra Anadolu Selçuk İmparatorluğu ile Karaman 
Beyliği'nin etrafında birleşen Beylikler arasında rekabet başlamış
tır. Sonunkiler Selçuk taht kavgalarından faydalanmış, şu veya bu 
Selçuk şehzadesini desteklemiş ve ülkede önemi itibariyle ikinci 
yeri alan Larende şehrini iltihak etmek istemişlerdir. Konya'ya zi
yaretler yapılmış, güç gösterilerinde bulunulmuştur. Bu savaş ve 
rekabet 1243 Köse Dağ bozgunundan ve Moğol istilasından da 
kaynaklanmıştır. Anadolu Selçuk İmparatorluğu güçsüz kalmıştır. 

Anadolu Bulgarları bu savaşlarda Selçuklu sultanlara karşı 
Karaman Beyliğini desteklemiş, aktif olarak olaylara katılmışlar
dır. Karaman Beyi 40 bin erle Konya'ya yöneldiği ve Alaaddin (her
halde Alaaddin Keykubat II) ile görüşmelerde bulunduğu zaman 
topraklarının savunusunu Aydın Bey'in Bulgar askerlerine, Ha-
mid'in Gülnar ve Mut erlerine, 16 bin Moğol askerinin başında bu
lunan Devletşah'a bırakmıştır.3 8 Karaman Bey'in bulunmamasın
dan istifade ederek Silifke, Görkez, Payas ve İskenderun hristiyan 
askerleri, Antalya ve Kıbrıs'ın desteğiyle, onun topraklarına sefer 
örgütlemişlerdir. Bunlar, Aydın Bey'in kumandanlığmdaki asker, 
Bulgarların da iştiraki ile karşılanmış ve püskürtülmüşlerdir. 
Bunların arasında 4 bin piyade bulunmaktadır. Başka hallerde ol
duğu gibi, bütün Bulgar askeri saldırıcılara karşı taş atmak için 
sapanca kullanmışlardır.39 Onlara, Karaman Beyliği'nin müttefik
lerinin askerleri yardıma gelmişlerdir. Karaman tarafının güçleri 
düşmanı Silifke ve Görkes'e değin takip etmişlerdir. Bu kez 10 bin 
Bulgar tekrar sapancalar ile savaşa katılmışlardır.40 Bizzat Aydın 
Bey 7 bin Bulgarla büyük kahramanlıklar göstermiştir. Silifke ka
lesi fethedilmiş ve kendisine, timar olarak, verilmiştir. Aydın Bey'e 
ise 7 bin Bulgarla kalenin muhafazası bırakılmıştır. Bulgarlar Gül-

37 Aynı eser, s. 31 
38 Aynı eser, s. 32-32. 
39 Aynı eser, s. 32-33. 
40 Aynı eser, s. 33 
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hisar, Antalya gibi birçok kalenin muhasarasına ve alınmasına ka
tılmışlardır. "Şahname"ye göre, Karaman Bey Selçuk sultanları ta
rafından zehirlenmiştir. Fakat Karaman beylerinin yönetimindeki 
beylikleri birleşmelerinin önüne geçememişlerdir.4 1 Karaman'ın 
oğullarını ki Mehmet ve Mahmut Bulgarlar kurtarmışlar ve Bulgar 
Dağında eğitilmişlerdir. Sekiz yıl çağının bilimleri yönünde Arız 
Baba'dan ders almışlardır. Aynı zamanda Hamit Bey'den silahşor
luk öğrenmiştir. 46 Mükemmel bir biçimde yetiştirilmişlerdir. 

Olgunluk çağma girdikten sonra Mehmet Bey Karaman Beyi 
ilan edilmiştir. Onun yönetiminde Karaman Beyliği büyük güç ka
zanmıştır. Bir zaman sonra Konya fethedilmiştir. Selçuk tahtına 
Cimri adı ile bilinen Siyavuş getirilmiştir. Selçuk sultanları ancak 
ücretli yabancı askerle tekrar Konya'yı geri alabilmişlerdir. Fakat 
Selçuk Sultanlarının iktidarı çok zayıflamıştır. Karaman Beyliği 
Merkez ve Doğu Anadolu'nun temel gücü haline gelmiştir. Özellik-' 
le Osmanlı Beyliği ile sürekli savaşlarda bulunmuştur. Bunlara 
askerleri ile aktif olarak Bulgarlar da katılmıştır. Selçuk haneda
nının ortadan kaldırılmasıyla Konya uzun yıllar Karaman Beyli-
ği'nin başkenti olmuştur. Zamanla Karaman Beyliği Osmanlı Bey
liği tarafından ikinci plana itilmiştir.42 Fakat gene de XV inci yüz
yılın ikinci yarısına değin Karaman Sultanları gerek Ön Asya'da 
gerekse uluslararası ilişkilerde rol oynamışlardır. Güney Doğu Av-
41 Aynı eser, s. 86-87. 
42 Türk Dilinin Karaman Beyi Mehmet Bey tarafından 13 Mayıs 1257 tarihinde resmî devlet dili ilan 

edilmesinin 720 nci yıldönümü münasebetiyle Karaman 'daki Türk Dili Bayramına katılmak şerefin
de bulundum. Kendisini henüz tanımadığım değerli tarih uzmanı Dr. H. Mehmet Armutlu, kaldığım 
otelin apartman odama basımdan yeni çıkmış kitabım güzel bir armağan olarak bırakmıştı. Başlığı 
da şöyledir: "Türk Dilinin Anadoludaki Üç Temel Direği: "Üç Karamanlı" : 1. Karamanoğlu Meh
met Bey", Konya 1997. Ancak bundan sonra bu çok değerli araştırma niteliğindeki kitapla tanışabil
dim. Araştırma eserde Anadolu Selçuk İmparatorluğu ve özellikle Karaman Beyliği tarihine çok 
önemli katkılarda bulunmuş, tarihsel kaynaklardaki verileri somut yerel gözlemlerle bütünleştirmiş-
tir. Ortaya çok değerli bir yapıt koymuştur. Karaman'dan ayrılmazdan önce kendisiyle kısa bir tele
fon konuşmanı oldu. Kendisini kitabıyla tebrik ettim. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Halil Ürün'ün daveti üzerine 10-16 Aralık 1997 gün
lerinde Celalettin Rumi Mevtana 'nın Vuslat Haftasında bulundum ve Hz. Mevtana ve İnsan Hakları 
konulu bir konferans verdim. Alaaddin Keykubat Kültür Sarayı Salonunda. Bu olanaktan faydalana
rak, bir gün Karaman şehrine gittim ve bu kez Dr. Mehmet Armutlu'yu apartman dairesinde ziyaret 
ettim. Bizzat tanışmak mutluluğunda bulundum. Apartman dairesi adeta çağdaş, modern bir kitaplık 
niteliğindedir. Karaman Beyliği tarihi üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Derin ve geniş bilgile
rine tanık olduk. Beylikler dönemi ve özellikle Karaman Beyliği alanında çalışacak olan araştırıcıla
rın sayın Dr. H. Mehmet Armutlu 'mm değerli incelemelerini çalışmalarında gözönünde bulundurul
ması, nazar-ı itibara alması şarttır. 
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rupa'da bazı ülkelerle temasta bulunmuşlardır. Bu ilişkiler Os
manlıların Balkan Yarımadasının fethi zamanında Izladi ve Varna 
Savaşına değin (1443-1444) devam etmiştir.4 3 

Şöyle ki, "Karaman Şahnamesi" ışığında Celale tün Rumi Mev-
lâna'nm sanatsal yapıtlarmdaki enformasyonun gerçeklere dayan
dığı anlaşılmaktadır. Söz konusu genellikle Bulgarlar değil, Ön As
ya Bulgarlarıdır. XIII üncü yüzyılda ve bundan sonraki çağlarda 
onlar Toros Dağlarının ve eski Likoniya, Pizidiya'ya ve Kilikiya ile 
komşu Bulgar Dağı'nda ve eteklerinde bulunmaktadırlar. Belki de 
buralara çok önce Merkez ve Orta Asya'dan bir kısmı Balkanlar
dan gelmiş ve buraya yerleşmişlerdir. 

Anadolu Bulgar oymakları yörük ve göçebe hayatı yaşıyorlar -
mış. Onların kalıntıları Ortaçağlarda burada varlığını sürdürmüş
lerdir. Bugün bile, Toroslarm Bulgar Dağı ve özellikle Bozoğlun yay-
lalarınında birkaç yüz oba Anadolu Bulgar yürüğü eski gelenekle
rini uygun olarak ilkbaharda buralara çıkılmakta ve yazlamaktadır. 
Bulgar Dağı birkaç yüz kilometrelik bir silsilesidir. Anadolu Bulgar 
boylarının XIII-XV inci yüzyıllarda buralarda kendi beylikleri var
dır. Onlar 1228 yıllarından sonra Anadolu Selçuklu İmparatorluğu 
ile ilişkilerde bulunmuşlar, özellikle Karaman Beyliği ve komşu 
beyliklerle dostluk yapmışlardır. Bulgar oymakları zaman zaman 
Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun smır bölgelerine saldırmış, 
ahaliyi haraca bağlamak istemişlerdir, pazarlara cariye temin et
mişlerdir. Özellikle Karaman Beyliği ile dostluk yapmış ve ittifak 
kurmuşlar, Akdeniz kıyılarında, İçel'de duran güçlere karşı savaş 
vermişler, İç Anadolu ve Güney Anadolu'daki olaylara katılmışlar
dır. Bazı Selçuk saray çevrelerine karşı Karaman Beyliğine destek 
vermişlerdir. Bulgarlar ve onların Beylikleri Ön Asyanm ekonomisi, 
sosyal, politik ve kültürel gelişimine katılmışlardır. Anlaşıldığına 
göre, Tuna, Balkanlar, itil ve Kafkas Adov Denizi Bulgarlarmdan 
başka, bir de Ön Asya Türk Bulgarları vardır. Bunların beylikleri, 
gelişmiş ekonomileri, kültürleri, bu alanlarda gelenekleri vardır. 
İsim sistemleri ve dilleri Türkçedir. Bu dil herhalde Batı Türkçesi-
nin güçlü etkisini görmüştür, onun bir koludur. 

43 Tatarlı I. Osmanski izvori za pohodite na Vladislav III Yagelo i Yan Huniadi (1443-1444). -Varna 
1444 (Vlasdislav III Yagelo ve Han Huniadi seferleri (1443-1444) seferleri üstüne Osmanlı Kaynak
ları) s. 1969, s. 365 vd. 
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Epik, edebi ve kroniklerin verileri belgesel nitelikteki kaynak
lardan da desteklenmektedir. Bunlar Ön Asya'da Bulgar boyları
nın ve beyliklerinin varlığını ve oynadıkları önemli rolü şüphe gö
türmez bir biçimde göstermektedir. Bu yönde ilerde yapılacak 
araştırmalar onların etnik terkibini, sosyal, ekonomik, toplumsal 
politik ve kültür yapılarını açıklayacaktır. 

Özellikle Hicrî 980 yani 1572/1573 tarihli Büyük Adana Sicili
nin bu bakımdan büyük önemi vardır. Bu kaynakta çok ilginç ka
yıtlar bulunmaktadır 4 4. "Ordu-i Bulgarlu", "Bulgarluya tabi Halit 
Beylü taifesi", "Bulgarlu'ya tabi Kipçak taifesi", "Bulgarlu'ya tabi 
Balcu taifesi" vs . 4 5 Bu veriler daha geç zamandan, XVI ncı yüzyıl
dan, Osmanlı İmparatorluğu çağından olsa da, Anadolu Bulgarla
rının ve müttefiklerini XII, XIII-XV ve XVI ncı yüzyıllardaki politik, 
ekonomik ve kültürel yapılarını, durumlarını açıklamaktadır. On
ların düzenli bir beylik, ekonomik ve kültürel örgütleri mevcuttur. 
Tarım, hayvanbakıcılığı, zanatkârlık oldukça gelişmiştir. Erken ta
rihsel tip; feodal beylik niteliğinde, sipahi toprak sisteminin uygu
landığı anlaşılmaktadır. Fakat aşiret düzeni ve göçebelik gelenek
leri de şüphe götürmemektedir. 

Eğer XI-XII nci yüzyıllarda Ön Asya'daki Saklap beyliklerinin ve 
özellikle Bulgar, Ankara beyliklerinin islavlaşmış Bulgar boyların
dan söz ediliyorsa, XIII-XVI ncı yüzyıllarda Bulgar Dağı genellikle 
Toroslar'daki Bulgar boyları ve beylikleri etnik bakımından Türk-
tür, dilleri Batı Türkçedir. Bunlar Türk Bulgarlarıdır. Milliyet süre
ci de bir hayli ilerlemiştir. 

Bazı belgesel ve toponimik kaynaklar, İzmir'de ve yakın yöreler
de Aydın Beyliği çağında Türk Bulgarlarının varlığını göstermekte
dir. Buralarda Kumanlarm vs. Türk boylarının izleri korunmuştur. 
Örneğin, Urla'da İbrahim Cami vakıfhanesinde Kumanlu'ya yakın 
bir bahçeden söz edilmektedir.4 6 Bundan dolayı bazı tarihçilere gö
re, Aydın beylerinin, Güney-Doğu Ön Asya'da, Bulgar Dağı'ndaki 
Yahşi Han'ın oğullarmdandır. Gerçektende o yörelerdeki Türk Bul-

44 Akin, H. Aydın Oğulları Tarihi... s. 8. 
45 Aynı eser, s. 8. 
46 Aynı eser, s. 4, 72. 
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garlarının bir kısmının Batı-Güney bölgelerine geçtiği ve burada 
Aydın Beyliği'nin temellerini attıkları büyük bir ihtimaldir. Bu da, 
Aydın beylerinin ve özellikle Umur Bey'in, daha 1336 da Bizans'la 
yakın ilişkilerde bulunmasını da bir derece aydınlatmaktadır. 
Kantakuzin ile sürekli ve yakın bağlantıları da vardır. Anadolu 
Türk Bulgarlarının diğer önemli bir bölümü İç Anadolu ve Güney 
Anadolu'da, Toroslarm ve özellikle Bulgar Dağındaki, Kuzey ve 
Güney eteklerinde kalmışlar, komşu illere-Çukurova veya Kara
man ve Konya ovalarına yerleşmişlerdir. Gerek berikileri, gerekse 
ötekileri zamanla Anadolu Türkiye halkının terkibine katılmışlar
dır. Belki de Türk dili kullanan, fakat dinleri ortodoks hristiyanlık 
olan "Karamanlı" olarak nitelendirilen oymaklar da Türk Bulgarla-
rmdandır. 

Gerek birincilerinin, gerekse ikincilerin kalıntıları ve izleri bu
güne değin görülmektedir. Bu bölgelerin ve özellikle Bulgar Dağı 
yürükleri İzmir, Karaman, Konya gibi bölgelerle bugüne değin irti
bat tutmakta, her yıl oralara pazarlara dağ yollarıyla satışa hay
van götürmektedirler. Bunlara 1997 yılında tanık olduk. Eski çağ
larda ise dağ yolları ile Akdeniz kıyılarındaki bu bağlar çok daha 
kuvvetli imiş. 

Bütün bunlar bir zamanki Ön Asya Bulgar boylarının ve bey
liklerin tarihte oynadıkları önemli rolü göstermektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Değerli araştırmacı İbrahim Tatarlı'ya teşekkür edi
yoruz. Tabiî, bildirinin konusu çok geniş. Bize, kısa sürede bu 
Anadolu topraklarındaki değişik boylardan esintiler dile getirdiler. 

"Bizim Yunus" diyor Celâl Tarakçı; Yunus Emre'yi bir başka bi
lim adamından, Prof. Dr. Celal Tarakçı'dan dinliyoruz. 

Buyurun Celâl Bey. 
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Prof. Dr. Celâl TARAKÇI" 
Büyüklerimiz "önce selâm, sonra kelâm" demişler; ben de önce 

selâmla başlamak istiyorum. 
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, Sayın Parla

menterler, Saygıdeğer Komutan, Sevgili Meslektaşlarım, Aziz Kara
manlılar; iki gündür devam eden bu panellerimizin konusu, iki idi; 
birisi dil, diğeri Yunus. 

Dil de iki cümle söyleyeceğim: Türk dünyasında, dilde, fikirde, 
işte birlik yapabilmek için, öncelikle, öyle sanıyorum ki, edebiyat
larımız arasında bir karşılaştırmalı edebiyat sahasında araştırma
lar yapılması lâzım. Eğer bu yapılırsa, dil birliği de sağlanır kana
atini taşıyorum. 

Yunus Emre'yi herkes kendine göre anlatıyor. Yunus Emre, bir 
aynadır, herkes o aynada kendini görüyor; belki, ben de öyle ya
pacağım, ben de onda kendimi görüp anlatacağım ve ona yol gös
teren kaynaklara işaret edeceğim. O diyor ki: 

"Tevhid imiş cümle âlem, 
Tevhidi bilendir âdem. 
Bu tevhidi inkâr eden 
Öz canına düşman imiş." 

Bu birliği, bakın kimler, neler anıyor: 

"Her bir çiçek bin naz ile 
Öğer hakkı niyaz ile 
Bu kuşlar hoş avaz ile 
Ol padişahı zikreder. 

*** 

Şol cennetin ırmakları, 
Akar Allah deyu deyu. 
Çıkmış İslam bülbülleri 
Öter Allah deyu deyu." 

(*) Prof. Dr. Celal Tarakçı 

194]'de Rize'de doğdu. İlk ve orta tahsilini Rize'de tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara'da 
yaptı. 1974'te Muallim Naci Efendi ve Eserlerinin Tedkiki adlı teziyle "Edebiyat Doktoru" un
vanını aldı. 1983'te "Cenap Şahabeddin'de Tenkid"adlı çalışmasıyla doçent oldu. 19 Mayıs 
Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Celal 
Tarakçı 'nın eserlerinden bazıları şunlardır: Konferanslar, Muallim Naci Efendi ve Eserlerinden 
Seçmeler. 



Prof. Dr. Celal TARAKÇI 

Yunus, tabiatla bir olur ve dile gelir: 

"Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni 
Seherdeki kuşlar ile çağırayım Mevlâm seni." 

Ve, yönünü Hakka döner, yalvarır, yakarır: 

"Medet kıl derdime dermanım Allah, 
Ki, sensin canıma cananım Allah. 
Tümar eyle bana ben dertli oldum 
Eriştir derdime dermanım Allah." 

O, dermanı nerede, hangi yolda buluyor ve bizlere ne diyor; söz 
onun: 

"Mürşittir Kur'an bana. 

Ey kendözünü bilmeyen, 
Söz manasını bulmayan, 
Hak varlığın ister isen 
İlm içinde Kur'an'dadır. 

Çün, Kur'an gökten indi, 
Onu Allah buyurdu. 
Andan haber versene 
Ha, Kitaptan ötersin 

Dört kitabın manasın, 
Mustafa cem eyledi 
Onu unuttun benzer, 
Şerh ile söz edersin." 

Kim bu Mustafa; aşıklarımızın dün akşam anlattığı Kiziroğlu 
Mustafa mı? "Hey hey" diye bize sundukları Kiziroğlu Mustafa mı? 
Bu, o Mustafa değil; bir başka Mustafa ve bunu diğer bir şairimiz 
Şeyh Galip'in "Sen Ahmedu Mahmudu Muhammed'sin efendim" 
dediği kutlu kişi. İşte, Yunusun sözleri: 

"Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed'in. 
Ayı günü yarattı şevkine Muhammed'in. 
Ol dedi oldu âlem, yazıldı levhu kalem, 
Okundu hatmi kelâm, şanına Muhammed'in." 
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Bizim Yunus Hakk'a aşık, Hakk'ın ölçüsüne aşık. 

"Arayı arayı bulsam izini, 
İzinin tozuna sürsem yüzümü, 
Hak nasip eylese görsem yüzünü, 
Ya Muhammed canım arzular seni. 

*** 

Canım kurban olsun senin yoluna 
Adı güzel kendi güzel Muhammed." 

Hz.Muhammed'in bu yoluna Yunusun işaretiyle dört kapıdan 
giriliyor: 

"Evvel kapu şeriat 
Emrü nehyi bildirir. 
Güya günahlarını 
Her bir Kur'an hecesi. 

İkincisi tarikat. 
Kulluğa bel bağlaya 
Yolu doğru varanı 
Yarlıgaya hocası. 

Üçüncüsü marifet. 
Can gönül gözün açar 
Bak mânâ sarayına 
Arşa değin yücesi 

Dördüncüsü hakikat. 
Ere eksik bakmaya, 
Bayram ola gündüzü 
Kadir ola gecesi. 

*** 

Bu şeriat güç olur, 
Tarikat yokuş olur, 
Marifet sarplıkdurur, 
Hakikattir yücesi. 

*** 
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Dervişin dört yanında, dört ulu kapı gerek 
Kancam bakar ise gündüz ola gecesi. 
Aşık Yunus bu sözü muhal diye söylemez 
Mânâ yüzün gösterir, ol şairler hocası 

*** 

Şeriat, tarikat, yoldur varana, 
Hakikat marifet andan içeru. 

*** 

Mumsuz baldır şeriat 
Tortsuz yağdır tarikat. 
Dost için balı yağa 
Pes niçin katmayalar. 

Aziz dinleyenlerim, işte bizim Yunus, bir parça bu; ama, Kara
manlılara sorarsanız, Yunus, Karaman'm. Eskişehir'e sorarsanız 
Yunus Eskişehir'in. Türkiye'nin diğer bölgelerinde yedi yerde me
zarı var Yunus'un, mekânı var Yunusun; ama, o mekânı üzerine 
bir şey yapıyorlar mezar gösteriyorlar; ama, Yunus her yerde, Yu
nus, bizim Yunus; Yunus, bizim gök kubbemizin altında. Hani, 
erenlerin sağı solu olmaz derler ya, Yunus'un da yeri mekânı yok
tur, onun yeri mekânı bizim gönüllerimiz, bizim kültürümüz. 
Onun için, Karamanlılar kırılmasın; ama, Yunus, ne kadar onla
rın, o kadar bir başka bölgenin; hatta, Türkiye'nin sınırları dışın
daki bölgelerin de Yunus; Yunus, hepimizin ve inşallah, ondan 
feyz alırız. Allah, ona rahmet eyleye, bizi de şefaatinden mahrum 
eylemeye. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Prof. Celâl Tarakçı, Yunus'un bir diğer yönünü dile 
getirdi. Elbette, Yunuslar bizimdir. Yunuslar, ölmeyecektir. Yunus
lar ilelebet yaşayacaktır. 

Ahıska Türklerinin de herhalde bir Yunusu vardır, dili vardır 
ve Türkçesi vardır. Bakalım, Kırgızistan'dan Maksut İzzat Bey, 
Uluslar Arası Ahıska Türkleri Federasyonu Genel Başkanı olarak 
ve eski milletvekili olarak bize ne getirdi... 

İzzat Bey 'i dinliyoruz; buyurun. 
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Maksut İZZAT 
(Kırgızistan-Uluslar arası Ahıska Türkleri Federasyonu Başkanı) 

Sayın Başkan, Sayın Türkiye Böyük Millet Meclisi Başkanveki-
lim, Değerli Milletvekillerini, Eziz Milletimin parlak yıldızları ilim 
adamları ve basm mensupleri, eziz Karamanlılar, canlarım, ciğer
lerim; hepinize, tüm Ahıskalıların hesret dolu selâm dualarını ka
bulünüzü arz ederim. 

Bu mübarek Dil Bayramımızı kalbimizden kutlar, yücelmesine, 
bütün Türklerimizin, Türk dünyasının mal olmasına, pak dili ol
masına Ulu Allahımdan dilek iderim. 

Eziz Milletim, Ahıska Türkleri kimdir? Bunlar ne dil gonuşur-
lar? İşte, Türkçe, İngilizcesiz, Fransızcasız tertemiz, başka dillerin 
katılmamış dillerini konuşurlar. Niçin; bu toplumnan bir zaman
lar kaderin yazduğu kara yazilerinen parçalanmış, bölünmüş ve 
sürgüne mehkum olduklarmnan ve dile yapışmışlar, anasının sü
tünden alan bu dili kendilerine bir Allah'ın eziz mübarek kanı ki
mi saklamışlar, aylalarında konuşmuşlar, unutmamışlar, unut
mayacaklar da, sonsuza kadar yaşatacaklar bu dili. 

Rusya'nın çeşitli bölgelerine sürdüler. Türküz; yalnız suçumuz 
Türk olduğumuz için. Türksünüz diye Ahıska'nın Arpaçay'ının or
tasından geçen 1921 Moskova Anlaşmasıyla smır geçen, sınırın 
Rus tarafında kalan bizler, kaderimizin kara günleri o illerde yazıl
mış ve 1944'te Stalin'in zulüm gararlarıyla ve zulüm planlarıyla, 
hayalî bir plânları boğazları elde etmeg için bizleri tehlike görmüş. 
Rusya'nın, Orta Asya'nın çeşitli çöllerine, ormanlarına sürmüştür. 
Bu sürgün zamanında, hayvan taşıyan vagonlarda, Ural dağların
da Kasım ayının 14 u sağuktan, açlıktan 27 binden fazla insanı
mız ölmüşler; Ural dağlarının karları onlara kefen olmuştur. Bu 
zulüm sırasında Özbekistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan bölgesine 
sürülen soydaşlarımıza sahip çıkan Kırgız, Kazak, Azerbaycan, 
Özbek kardeşlerimize bogün şu kürsüden minnettarız, Allah siz
den razı olsun kardeşlerimiz; biz sizden raziyiz diyeriz. 

Artık ve tenimizi özledik. Eziz Böyük Millet Meclisimin başmda 
oturan Meclis Başkanvekilimiz, bunu bene ihtiyarlarım dedi: "Bu 
topraklarda yaşama hakkını vermiyerseniz, bunun çöllerini, tiken 
bitmeyen çöllerini herangi bir bölgesin de veremiyerseniz, iki metre 
toprak verin onsuzum ölmeye müsaade edin" dediler. Bunu da si
ze iletiyirim ben.Biz, vetenimizi özledik, biz topraklarımızı özledik. 
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Ahıska Türklerini, 1573'üncü yılda Osmanlı Kafkaslara böyü-
yerek Ahıska bölgesine Konya'dan, Yozgat'tan, Tokat'tan, Kara-
man'dan alarak, birer sancak olarak oraya yerleştirmiş ki, bu top
rakları koriyin, geliştirin. Biz, bu vazifeyi fazlayısıyla yerine getir -
mişik. Yozgat, Tokat, Karaman'a da gelmek isterik; ama, çölleri ve
rin, buraları gıskanırsiniz; abat olunmiş bir yerlerdir. Bizlere çöl
leri bile verin, tiken bitmeyen çölleri... Onda oturma izni verin. Biz, 
yaşadığımız toprakların padişası olmadan ise, bu kendi ve tenimi
zin kölesi olmaya hazırız. 

Zemeninizi fazla almayacağım; sadece, Rusya'dan gelen bir 
soydaşımızın yazdığı bene bir mektup var, onun kısa özetini söy
leyeceğim. Diyer ki "oğlum, adını duydum, kendini tanımam. Öz
bekistan'da kıyıbınm yaptuğu zulüm planlarıyla Özbekistan halgı, 
gençleri, bize saldırdiler. Bu zulüm sonucu, kanlı olaylar sonu
cunda da, Rusya'nın çeşitli bölgelerine köçme zorunda kaldık. Üç 
aileyiz. Ortamızda yakın Türk 1000 kilometredir. Kızların bir ev
lenme zamanı geldi; üç kızım var, üç oğlum. Oğullarımın da evlen
me zamanı geldi. 

Oğlum, kızlarımı Ruslara mı vereyim, onlarınan mı evlendire
yim. Pak Türk evine Ruslardan mı gelin getireyim yoksa bunları 
birbirinnen mi evereyim, ne yapayım oğlum" diyer. 

Benden yol sorar. Başka yere de köçmeye izin vermezler bu in
sana; çünkü, bütün Ahıskalılar, eski Sovyetlerde bir toplum hâlin
de yaşamayı on aileden fazlasına müsaade etmezler. Ona rağmen, 
biz, Türklüğümüzü, dilimizi, her şeyimizi bogüneçen yaşattık, mü
saade edin de bundan sonrada en gözel şekilde yaşatalım. 

Hepinize saygı, selam, dualar; sağ olun efendim. 

BAŞKAN - Maksut Izzat Beye teşekkür ediyoruz, bu gerçekten 
heyecan verici duygu yüklü konuşması için. Diline sağlık. Sovyet 
Meclisi'ni karıştıran bir Türk'ü kendi deyişiyle dinledik. Diline sağ
lık, teşekkür ediyoruz. 

Bir başka izlenimci arkadaşımızı buraya davet ediyorum. Doç. 
Dr. Ahmet Kırkkılıç; Atatürk Üniversite si'nden katılıyor toplantı
mıza. Ahmet Kırkkılıç yine "Yunusun ifade edilmeyen bir başka 
yönünü" dile getirecek. 

Buyurun Ahmet Bey. 
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Doç. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ(*) 
Saygıdeğer erkân, davetliler ve kıymetli ev sahibi Karamanlılar; 

benim konuşmam, Prof. Dr. Celâl Tarakçı Bey'in bir tetünmesi ma
hiyetinde olacaktır. 

Prof.Dr.Hasibe Mazıoğlu Türk Ansiklopedisi'nde "Eski Türk 
Edebiyatı" maddesinde, Yunus Emre için "şiirlerinde ilâhî aşkın 
heyecanını yaşamış gerçek bir derviştir. O, şeriata bağlı, tarikat 
yoluyla mağrifete ulaşmış, hakikatin nuru ile ruhunu arıtmış ol
gun bir insandır" diyor. Biz de diyoruz ki, Yunus'un şiirlerinde kin 
ve nefrete yer yoktur, sever; ama, her şeyi sever; özellikle insanla
rı, bunda ayrım gözetmez, bunun için Müslüman, Hrıstiyan far-
ketmez, gönlü ganidir. Bazen taşar, sular gibi çağlar, içinde um-
manlar coşmakta, denizler mevc urmakta, nehirler çağıldamakta
dır. O, muhabbet pınarından içmiş, sevgi deryasında yunmuş, 
arınmış, aşk bahrine yelken açmış bir Türkmen kocasıdır. Kelâmı
nın Hak lisanıyla vücut elbisesi, vücut libası giydiğine inanır. 

Bizim dilimizde Yunus'un meşhur: 

"Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil, 
Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil" 

(*) Doç. Dr. Ahmet KIRKK1LIÇ 
Kırkkılıç, Halil Ahmet, Doç. Dr., Üniversite Öğretim Üyesi; Yabancı Dili: İngilizce, Erzurum 
1951 doğumlu, Ahmet Zeki ve Mesrur (Koşapınar) Kırkkıhç'ın oğlu, evli ve beş çocuk babası. 
İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da yaptı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü (1973)'nden lisans diploması aldı; Doktora Önçalışması 1979'da, Doktorası
nı 1986'da tamamladı. 
MEB'ye bağlı olarak Erzurum, Kağızman ve Uşak'ta edebiyat öğretmenliği ve Erzurum Cumhu
riyet Lisesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Edebiyat Öğretmenliği ve Müdürlüğü görevlerinde 
bulundu (1975-1978) 
1982'de Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 1989'da Yar d. Doç. Dr., 
1995'te Doç. Dr. oldu. 
Resim-İş Eğt. Bl. (1994-1996), Beden Eğt. ve Spor Bl. (1996-1997) Türk D. ve Ed. Eğt. Bl, 
(1989-1992, 1996-1997) başkanlıklarında bulundu. 
Çeşitli makalelerinin yanı sıra Şehrengizler, Kerîmî-Mesihî-Zâtî ve Neşâti'nin Edirne Şehren-
gizleri yayımlanmamış doktora önçalışması, Erzurum, 1979 Sultan Üçüncü Murâd (Murâdî), 
Hayâtı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divânı'nın Tenkidil Metni yayınlanmamış doktora tezi, Er
zurum, 1986, Sultan III. Murad, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanı'ndan Seçlemer, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1988, Şeref Hanım Divanı ve İncelemesi, Atatürk 
Üniversitesi Yayınları, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, 1993, Başlangıçtan Günü
müze Tasavvuf Timaş, İst., 1996, Açıklamalarıyla 17. Yüzyıla Kadar Eski Türk Edebiyatı, Kâ
zım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Erzurum, 1993, Açıkla
malarıyla 18. Yüzyıl Divan Şiiri, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakül
tesi, 1993, Kırk Vezir Hikâyeleri, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Er
zurum, 1993, Geleneksel Türkiye Aşıklar Yarışması (1990-1996), Erzurum Halk Ozanları Kül
tür Derneği, 1997 gibi yayınlanmış kitap, ders notu ve bilimsel çalışmaları vardır. 
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beyiti, bence istismara müsait bir beyittir. Gönül yıkmak, elbette 
ki, çok büyük bir günahtır; ama, bunu söyleyen Yunus beri taraf
tan 

"Kuram veribidi 
Gönüle evim dedi 
Gönül ev ıssını bilmez 
Ademden saymayalar" 

Ev sahibini bilmeyen; yani, Allahı tanımayan kişiyi ademden, 
insandan saymayalar diyor. 

Yunus evren halkını bence bir gözle görmez, görse bile insanlık 
noktai nazarından görür. İman açısından bu pek mümkün değil
dir. Buna rağmen, Yunus için, Tanrı'yı insanlaştırmaktan, insanı 
Tanrılaştırmaya kadar bütün hâllerden geçmiştir gibi iftira âmiz 
ifadeler serdedilmektedir; yani, bu şekilde Yunus'u, camisiz, kıb-
lesiz, törensiz bir inancın adamı olarak görmek mümkün değildir. 

İbrahim Hakkı Konyalı, bir tespitinde: 

"Namaz kılmayana sen Müslümandır dimegil, 
Hergiz Müslüman olmaz bağrı dönmüştür taşa" 

beyitine dikkat çekerek, onun Hasan Sabah'm müridi gibi, iştirak
çi, Batini, haşhaşçı göstermek cehaletine düşenler hakkında bü
yük bir yergide bulunur. Yunus, elbette ki, meczup bir derviş de
ğildir; o ne yaptığını bilen bir kişidir. Bazılarının söylediği gibi ilâ
hî sevgiyi benliğinde hisseden kişiden, namaz, oruç gibi ibadetler 
sakit olmaz; ama, bazen televizyonlarda gördüğümüz filmlerde, 
Yunus, caminin kapısında duruyor, içinden çıkan bir kişi onu 
ayıplıyor, ona taan ediyor, o da bunun üzerine "Bir kez gönül yık
tın ise..." diyor. Niye onu caminin içerisine koymuyorsunuz, niye 
bir tefrika, vücuda getiriyorsunuz. 

İşte, Yunus ne söylüyor bakın: 

"Her kim onun sünnetiyle farzını kaim tutar. 
Ne diyem ki, akıbet soru hesaptan beridir. 

*** 
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Abdestimiz, namazımız 
Doğruluktur taatımız 
Işka bağladık safımız 
Safımızdan kim ayıra" 

"Bana namaz kılmaz dime 
Ben kılıram namazımı 
Kılarısam kılmazısam 
Ol Hak bilir niyazımı" 

İşte Yunus budur. Namazı kılar veya kılmaz, bu şahsi bir hadi
sedir; ama, onu caminin dışma çıkarmak, bence Yunus'a haksız
lık yapmak demektir. Üstelik Yunus bundan daha da öte, namazı 
değil, namazın vakitlerini dahi şiirinde birer birer ifade ediyor. 

"Tanla durup başın kaldır 
Ellerini suya daldır 
Nefis düşmanını öldür 
Nefs hemişe ölse gerek." 
Bu sabah namazıdır. 
"Öğle namazını kılasın 
Her ne dilersen bulasın 
Tamudan azat olasın 
Kullar azat olsa gerek" 

Bu öğle namazıdır. 

"Ol ikindiyi kılanlar 
Arı dirlik dirilenler 
Onlardır Hakka erenler 
Herdem anlar erse gerek." 
Bu ikindi namazıdır. 

"Akşamdurur üç fariza 
Dağca günahın eride 
İyü amellerin sinde 
Şem ü çerag olsa gerek" 

Bu akşam namazı. 

"Namaz kıl iman ile 
Yatmagıl güman ile 
Gülesin iman ile 
Dur erte namazına" 
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Bu yatsı namazıdır. 

Yunus, inancı, kademe kademe, avamdan havasa kadar, alt ta
bakadan yukarı tabakaya kadar ayrıntılarıyla ele alır. Bu konuda
ki beyitleri Celâl Tarakçı Hoca ifade ettiği için bunlara tekrar yer 
vermiyorum; ama, bir beyit yine de söyleyeyim. 

"Şer ile hakikatin şerhini eytem işit 
Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır." 

İşte, sıralıyor. Şeriat için "mumsuz baldır" diyor; tarikat için 
"tortusuz yağdır" diyor; ilk kapı şeriattır diyor, ardından tarikat ge
lir, mağrifet gelir, -beyitlerin manalarına bakarak söylüyorum- ar
dından hakikat gelir. 

"Bu şeriat güç olur 
Tarikat yokuş olur 
Marifet sarplıkdurur 
Hakikattir yücesi" 

diye en son, nihaî noktayı gösteriyor bize. 
Fenaful-Resul olduğuna inandığımız Yunus, elbette ibadetleri

ne dikkat eden, kul hakkına tecavüz etmekten sakınan, sevgiyi 
düstur etmiş bir İslâm sufisîdir. Ondaki bu sevgi, ümitsizliği red
deden ve tövbe kapısının rahmet kapısı olduğunu, Cenab-ı 
Hakk'ın rahmetinin gazabına üstün geldiğini vurgulayan İslâmi
yet'ten kaynaklanır. 

Üç günden beri sonsuz bir feragatle bizleri ağırlayan Karaman
lılara minnet duygularımızı arz ederken, her şeyi eksiksiz bir şe
kilde hazırlayan tertip komitesine de sonsuz teşekkürlerimizi su
narız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN - Doç. Dr. Ahmet Kırkkılıç'a teşekkür ediyoruz Yu

nusla ilgili bu özlü değerlendirmesi için. 
Efendim, Türkmenistan'dan bir misafirimiz Prof.Dr.Sultanşah 

Ataniyazov. Kendileri bize Türk dili konusunda görüşlerini, Türk
menistan'ın temsilcisi olarak dile getireceklerdir. 

Ataniyazov, Türkmenistan İlimler Akademisi Dil Edebiyat Ens
titüsü Terminoloji Bölümü Müdürü. 

Buyurun. 
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Prof. Dr. Sultanşah ATANİYAZOV r ) (Türkmenistan) 
Büyük Türk dilinin şu resmî dili olarak ilân edilen 720 yıllık 

şanlı bayramının kutlayıcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
Başkanvekili, Türk Dil Kurumu'nun başkanları, Karaman'm ehli 
yarbaşçıları, hürmetli Karamanlılar, toplantılara katılan meslek
taşlarım, Türkî devletlerden gelen parlamenterler; ben bunlarm 
ehlisine özümün hürmetini bildiriyorum. 

Biz Türkmenistan'dan iki kişi geldik, Garli M.Yalıkgulıyev ve 
ben, bu büyük bayrama davet edildiğimiz için çok sevindik. Sebe
bi, biz Ankara'da olduk, İstanbul'da olduk, konferanslara, sem
pozyumlara katıldık, bizim ata vatammızmda, Karamanlıların ata 
vatanmdaki, Anadolu 'daki şu bayrama katılmak bizim için şart 
oldu. Biz, ata vatandaki Karamanlıların arasından geldik. 

Türkmenistan'da Karamanlılar çoktur, bizim Saraslı diye bir 
bölgemiz var, orada Salırlar yaşıyorlar, Salırlarm üç tane uruğu, 
tayfası var. Onların birine Karaman deniyor, üçüncüsüne de Yalo-
vaç. Şol Karamanlılar... Ben bu Karamanlıların tarihini görürüm, 
ben Karaman Televizyonun'nda söyleşi yaptım, onu dinlersiniz, 
Karaman Türkmenistan'da veya bu yerde değil, Harezm'de de var, 
Pekin'in 50 kilometre ötesinde Demirkazık'm kuzey tarafında Yan
sı deryasının boyundaki Salarlarda da Karaman ovaları var. Hatta 
oradaki Salarlarda Karaman 'm türbesi var. 

Biz, şol Karaman ülkelerinden bu Karaman'a geldik, ona da 
özümüzün hürmetli selamını veriyoruz. 

Benim bildirim, Türk dilinin eski köklerine, Türkmen dilindeki 
yer, yurt, Türkmen dilinin yer, yurt adlarında, kadimi eski Saklar
dan kalan izler hakkında. Ben bunu bir de kısa olarak okurum si
zin vaktinizi körpe alır. Onun için, ben, Türkmenistan Türkçesi'ni 
hem de Türkiye Türkçesi'ni bildirimde katım edip, ikisini katıştı
rıp size bildirimi sunayım. 

BAŞKAN - Metni aldık, bunu özetleyecek Sayın Ataniyazov. 
Prof. Dr. ATANİYAZOV'un Türkmen boy ve kişi adları ve Türk

men boylarının yayıldıkları sahalara ilişkin çok sayıda kitap ve 
makaleleri mevcuttur. 

Buyurun. 

(*) Prof. Dr. Sultanşah ATANİYAZOV 
Türk Dil Kurumu üyesidir, Türkmenistan İlimler Akademisi Mahdumkulu Dil-Edebiyat Enstitüsü 
Terminoloji Bölümü Müdürlüğü'nü yapmaktadır. "İlimde Ad Kazanan İsger" unvanı ve "İlim 
Sahasında Devlet Bayrağı" ödülüne sahiptir. 
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Prof. Dr. Sultanşah ATANİYAZOV - Saklar, bizim M.Ö. 1000 
Yılından Milattan Sonra 100 yılma kadar Orta Asya'da, Kazakis
tan'da, Doğu Türkistan'da yaşayan Maldar koyunçi hem de şehir
lerde oturan kadimi tayfaların bir adıdır. Ona kaynaklarda Saklar, 
Avrupa'da İskitler deniyor. Türkiyeli alimler onlara İskitler diyor
lar. Şol İskitlerin izleri ehli Türkî halklarda, şol Türkmenlerde de 
örenlerde de... Ben şunu izarladım öz bildirimde, bu Sakları, iskit-
leri, Türk âlimler İran dili... Türki âlimleri, Azerbaycan âlimleri 
hatta Avusturya âlimi Hammer, Alman âlimi... Sakları Türkî halk 
hesap ediyorlar. Türkmen mastikasında kaldırılan izler de hepsi 
olmasa da onların ulu bölümünün Türkî halk bulunduğuna şahit
lik ediyorlar. Ben bunu özümün incelemelerinde onu ben görkedi-
yorum. Bir yerde de misaller getiriliyor. Sakların hud öz adının Sa
kar diyen bölüğü var Abu Deryanın boyunda, libabda bir bölge Sa
kar deniyor. Sakların öz adı var, öz etnonimi, onun Türkmen etno-
nimlerinden bir lehçesinin adı da Buşkelya. Misal, çün Salar, Su
var, Tatar bir ektir, koşulmadır. Tatar, Togar, Tüver cemaatlerin... 

İmdi, şol Sakar 'm yakınında yine bir bölge var. Sayaf m adı 
da Sak sözündendir, Sakat.. Bu yerdeki Sak sözü sayı sözünden 
olup tur, onun -at koşulması da toplumu, köklüğü, çokluğu bildi
ren bir ektir, koşulmadır. Bu ad koşulması da Türkmen, Türkî yer
lerinin adlarından geliyor. 

İmdi, ben öz incelememde, bir tek yerde Sakarlar Sayımlı diye 
bir bölge var, sayı sözünden, sak sözünden ileri geliyor. Ondan 
sonra bu Sakların Dahlar denen bölüklerinin olduğunu biliyor ta
rihçiler. Ondan sonra, Dan, Day, Masaketler... Bütün taypalar, şu 
taypaların adları da Türkmenistan yer yurt adlarında çok saklan
mıştır; ama, yine bir Türkmen ana mastikasında, tire taypa adla
rında değil, Azerbaycan'da da Türkiye'de de bunu araştırsan, bi
zim köklerimizin nereye vardığını bir Türkmenistan, Orta Asya'nın 
toprağında Türkî halkların çok Milat 'tan Önce de o yerlerde ya
şandığı geçiyor. Ben bir bildirimde, uygun bulursanız gelecekte şu 
Sakların kaldırım izlerini bilip öğrenmek de gerek. 

Dikkatiniz için sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Ataniyazov, Türkmenistan'daki yer adları üzerinde değerlendir
melerde bulundu. Ahmet Bey Ataniyazov'un sözlerini özetleyecek. 
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Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN (Türk Dil Kurumu Başkanı) 

Efendim, Ataniyazov ne kadar anlaşıldı bilmiyorum. Ben biraz 
anlatayım. Önce, Karaman'la ilgili olan kısmı söyleyeyim. Türkme
nistan'da da Karamanlılar var ve biz o Karaman'dan buraya gel
dik. O Karaman'dan buraya da selam getirdik. Türkmenistan'ın 
bir bölgesinde, Oğuz boylarından Salurların üç tayfası var, üç oy
mağı var. Bunlardan bir tanesi "Karaman" adını taşıyor Türkme
nistan'da; yani, şu anda, Şakırlardan bir tanesi "Karaman" adı
nı taşıyor orada. Ayrıca, Çin'de, Pekin'e yakın yerde, "Sağlar" de
nen Türkler var. Onlarda da iki boy var; biri "Karaman", biri "Ak
man" ; yani, şu anda Çin'de de Karaman boyu, oymağı var. Doğ
rusu onları ben gördüm. O Cindeki Karamanı ben gördüm, Sağ
ları ben gördüm ve "Biz iki tayfayız, biri "Akman", biri "Karaman", 
biz 750 yıl önce Türkmenistan'dan geldik" dediler bana, onları 
dinledim ben. Karaman'la ilgili söylediği bunlar. 

Ondan sonra, ikinci konu tebliği; yani bildirisi. Bildirisinin ko
nusu Sakaların -onlar "Sak" diyorlar- bütün Sovyet literatüründe 
"Sak" diye geçiyor. Bizim tarihimizde "Saka" diye geçiyor veya "İs
kit" diye geçiyor biliyorsunuz -Türkmenistan ad biliminde- ono-
mastik; yani, coğrafya adları ve yer yurt adları ve tayfa, kabile, boy 
adlarında Sakalardan kalan izler; esas bildirisinin konusu bu. O 
bildiriyi özetledi ve bugünkü Türkmenistan'da bu Sakalardan ka
lan sakar diye bir kelime var. O Sakalardan kalmıştır. Bu sakar1 ın 
sonundaki -ar eki, başka Türk boylarmda da var döğer gibi. Di
ğer boylarda da var diye bunu doğruladı. 

"Sayat" diye onun yanında bir başka yer adı var. Bunun sonun
daki -at ekini çokluk eki olarak ifade etti. 

Ayrıca, yine Türkmenistan'da pekçok yerde ve tayfa, oba, boy 
adlarında, Sakaların kolları olan "Sarmat" adına, "Masaget" adı
na -bunları Sakların kolları olarak ifade etti kendisi- bu "Sarmat" 
ve "Masaget" isimlerine de Türkmen onomastiğinde; yani, ad bili
minde rastlandığını söyledi. Yalnız Türkmenistan'da değil, Azer
baycan'da, Türkiye'de ve Türkistan'ın diğer yerlerinde de bu isim
lere, Sakaların izlerine rastlandığını söyledi. Sakalar M.Ö. 1000 yı
lından M.S. 100 yılına kadar yaşamış olan, Hazarın, Karadeniz 'in 
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kuzeyinden, ta bugünkü Alma Ata'ya kadar olan bölgede yaşamış 
olan -malum- büyük bir devlet idi. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ahmet Bey 'e teşekkür ediyoruz bu açıklamaların
dan dolayı. 

Şimdi, Yugoslavya'dan şölenlere katılan, kutlamalara katılan 
bir bilim adamını davet ediyorum buraya. Doç. Dr. Miryana Teodo-
siyeviç. Bize Yugoslavya'da, özellikle Belgrad Üniversitesi'nde Tür
koloji çalışmaları hakkında bilgiler sunacaklar. 

Buyurun. 
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Doç. Dr. Mirjana TEODOSİYEVİÇ" 
(Yugoslavya Federal Cumhuriyeti) 

Sayın Oturum Başkanı, Sayın Büyük Millet Meclisi Başkan 
yardımcısı, Sayın Karaman Valisi, Sayın Garnizon Komutanı, Sa
yın Karaman Belediye Başkanı, Sayın Parlamenterler, çok değerli 
bilim adamları, araştırmacılar, sevgili konuklar ve dinleyiciler; 
Türkiye'de, güzel şehriniz Karaman'dan dostlar, Türk diliyle uğra
şan meslektaşlar arasında bulunmaktan dolayı duyduğum mem
nuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

Ben, Belgrad Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı doçenti 
olarak çalışmaktayım ve bu yüzden Belgrad'daki Türkoloji çalış
maları hakkında sizlere bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Türk di
li Belgrad Üniversitesi'nde 71 yıldır okutulmaktadır. 

Doğu Dilleri Kürsüsü, resmen 1926 yılında kurulduğu hâlde, 
Türk dili Belgrad Üniversitesi'nde 1925 yılından beri, Viyana'da 
1918 yılında doktorasını yapan Prof. Dr. Fehim Bayraktareviç ta
rafından okutulmaktaydı. 

İkinci Dünya Savaşı'na kadar, bizim bölümümüzden ancak on 
kadar öğrencimiz mezun oldu ve bunlar arasında ilim dünyasın
da sonradan ün yapmış adamlar var. Bunlar arasında, sizin duy
muş olduğunuz Prof.Nedim Filipoviç var, ondan sonra, Saraje-
vo'daki Şarkiyat Enstitüsü'nün kurucusu Branislav Curcev, on
dan sonra Makedonya'da uzun yıllar okutmanlık yapan Metodiye 
Sokoloski, meşhur Almanca filologu Aloyz Şmauz ve diğerleri. 

1940 yılına kadar, bölümümüzdeki tek hoca Prof.Dr.Fehim 
Bayraktareviç değil; fakat, İkinci Dünya Savaşından sonra, 1949 
yılında, ilk mezun olan öğrencilerimizden Maria Cukanoviç ve Du-
şanka Boyaniç-Lukaç, uzun yıllar bizim bölümümüzde hoca ola
rak çalıştılar. Şu anda, bizim Doğu Dilleri Kürsümüzde beş grup 
var; yani, dört dil okutulmaktadır, beş grup var. Bunlar; Türk Di-

(*) Doç Dr. Miryana TEODOSİYEVİÇ 

Belgrad Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi olan bayan TEODOSİYEVİÇ, 
halen Türk Dil Kurumu'nca basım çalışmaları yürütülen Türkçe-Sırpça Sözlük'ü hazırlayan üç 
kişilik heyette yer almıştır. 

Türkçeye mükemmel şekilde vakıf olan TEODOSİYEVİÇ, Belgrad Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü 'nün fiilen idarecisi ve en etkin öğretim görevlisi konumundadır. 
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li ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Oryantal Filoloji, 1974 yılın
dan beri Çin Dili ve Edebiyatı ve 1976 yılından beri Japon Dili ve 
Edebiyatı. Ayrıca, yardımcı dil olarak İbranice de görülüyor. 

Türkoloji Bölümünde, her sene, aşağı yukarı Türkoloji Bölümü 
'nden 12 öğrencimiz mezun oluyor. Biz, her sene, bölümümüze 35 
öğrenci alıyoruz; fakat, Türkçe okuyan, Arapça okuyan öğrenciler 
de iki sene Türkçe dersi okumaktadırlar. Böylece, birinci ve ikinci 
sınıflarda 140 kadar öğrencimiz oluyor. Üçüncü ve dördüncü sınıf -
lardaysa bu sayı azalıyor, 30'a düşüyor. Ortalama 10-12 öğrenci 
her sene mezun oluyor ve Türkoloji Bölümü'nden mezun olan öğ
renciler, daha sonra, arşivlerde, sonra İlimler Akademisi' nin çeşit
li enstitülerinde, meselâ Tarih Enstitüsü, Dil Enstitüsü gibi ensti
tülerde iş buluyor. Bazıları, tabiî ki, devlet kurumlarında tercü
man olarak çalışmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, 1964 yılından itibaren, bizim fakültemi
ze dört senede bir, bir okutman göndermektedir. Emeği geçmiş bu 
değerli Türk okutmanlarımızı zikretmek isterim. Bunlar; Mehmet 
Aydın, Kaya Can, Akif Öncül, Dr. Mustafa İsen, Aydın Oy, Dr. Er
man Artun ve mas ter Bünyamin Çağlayan. 

Bayan Semiha Akkan bir sene kadar bizim fakültemizde okut
man olarak çalışmıştır. Şu andaki okutmanımız Hüseyin Kavalcı
dır. Hüseyin Kavalcı Karamanlıdır. İlkokulu Karaman'da bitirmiş
tir ve buraya geleceğimi duyduğu zaman çok sevinmiştir. Ben de 
sizin aranızda bulunmaktan duyduğum sevinci de ifade etmek is
terim. Sizin vaktinizi fazla almak istemiyorum. Bunu bir daha söy
lemek istiyorum. En büyük emelimiz, Belgrad Üniversitesi'ndeki 
Türkoloji çalışmalarını genişletmektir. Bunun için de, elden geldi
ğince, Türkiye ile ilişkilerimizi artırmak istiyoruz ve uzun yıllardan 
beri de Türk Dil Kurumu ile çok iyi ilişkilerimiz var. Ümit ederim 
ki, ileride de devam edecektir ve sonunda bize göstermiş olduğu
nuz konukseverliğinize, dostane ilginize, kalbi şükranlarımı arz 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN - Türkçemizi güzel kullanan bu hanımefendi Türko-
loga teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türk diline hizmetleri az değil
dir. Kendileri hocalarıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber, Sırpça-
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Türkçe sözlük hazırlamışlardır ve kısa süre içinde bu sözlük Türk 
Dil Kurumu'nda yayımlanacaktır, çıkacaktır. 

Biz de, nisan ayının son günlerinde, Türk Dil Kurumu Başka
nı Sayın Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Hamza Zülfikar ile Belgrad Üniversitesi' nde Türkolojinin 
70'nci yılı kutlamalarına katıldık ve yerinde Belgrad'daki Türkolo
ji çalışmalarını ve öğrencileri, gerçekten Türkçe konuşan öğrenci
leri orada gördük ve büyük mutluluk duyduk. Kendilerine bir yol 
daha burada teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. 

Efendim, bir başka katılımcımız Recep Bugariç. Recep Bey Ma
kedonya'dan Dil Bayramımıza katılıyor ve o da, Üsküp ağzında 
Türkçenin izlerini, Türkçenin zenginliğini dile getirecekler. 

Recep Bey'i buraya davet ediyorum. 

Buyurun Recep Bey. 

180 



Recep BUGARİÇ 

Recep BUGARİÇ" (Makedonya) 
Saygıdeğer büyüklerim, sevgili kardeşlerim; Makedonya Türk

leri adına hepinizi selâmlıyor, saygılarımı sunuyorum. Şuraya re
simli bir afiş yapıştırıldı. Ben, o konunun üzerinde biraz da olsa 
durulmasını isterdim. O konu güncel bir konu. Bu konuya yaklaş
malarımız farklı olduğu için bir ortaklaşa tutum arayabilirdik diye 
düşünüyorum; ama, gerçektir ki, Asyalı kardeşlerimizi ilgilendi
ren bir konu değil; fakat, Balkan Türkleri için çok çok önemli bir 
konu. Çünkü, biz bu konuya kişisel yaklaşıyoruz. 

Ben, Üsküp halk diliyle sizleri tanıtmak istiyorum. Gerçi sayın 
hocalarımız on gün önce Üsküp'teydiler; ama, herkes onlarla gü
zel bir Türkçeyle konuşmaya çalışmıştır mutlaka; yani, halk dili
mizi, Üsküp ağzını duymamışlardır. 

Üsküp Türkçesi'yle sizi tanıtmak isteyişimin nedeni de şu: Bizim 
de Karamanlı torunları olduğumuza değin söylentiler var. Yani, biz 
de sizdeniz. 

Biraz önce sirke sözcüğü üzerinde hocamız durmuştu. Üs-
küp'te bu sirke kelimesi tam, o anlamda kullanılır. Bizde, en kü
çük çocuklar bile sir/ce'nin "bit yumurtası" olduğunu bilir ve evde 
annesine gittiğinde çocuklar "Anne, bugün doktorlar geldi, başı
mızda sirke var mı diye baktılar" derler; ama, benim ilgilendiğim 
bir başka sözcük vardır. Ancak bu haçen sözcüğünü işitemedim. 
Üsküp için çok özel bir kelime, biz çok kullanırız, türkülerimizde 
de var. Rumeli türküsünde 

"Kalk gelin hanım süpür dut altını 
Haçen gördüm o kızı çok beğenmişim" 

Bizde haçen kelimesi çok kullanılır. Belki bu sözcük de bir 
kaynak olarak bize bir yol gösterebilir. 

Özleşmenin bizdeki etkisi üzerinde kısaca durmak istiyorum. 
1928'de Türkiye'de yapılan Harf Devrimi, bütün Türkler için tari-

(*) Recep BUGARİÇ 
30 sene Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra 1986-1997yılları arasında Üsküp'te Türkçe eğitim 
veren Tefeyyüz İlkokulu Müdürlüğü 'nde bulunmuştur. 
Türkçe hikaye kitapları ile beş, yedi ve sekizinci sınıflara ait okuma ve dilbilgisi kitapları ile lise 
birinci sınıflar için Türkçe Edebiyat Kitabı yazmıştır. 
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hî bir olaydı. Doğu uygarlığından ayrılıp Batı uygarlığına geçmek 
için yapılan ilk büyük adımlardan biriydi. Ne yazık ki, bize çabuk 
gelmedi. Uzun bir süre daha eski yazı ile mahalle ve sübyan okul
larında çocuklarımız plansız, programsız okutuldu. Ancak, 
1944'ten Türk azınlık kendi ana diliyle okuma hakkı kazandı ve 
bu işe yeni harflerle başladı. Köy ve kentlerde açılan Türk okulla
rında binlerce çocuk hiç zorluk çekmeden kısa bir zaman için 
Türk alfabesini sökebildi, kurslar yoluyla büyükler de kolaylıkla 
okur yazar oldular. Eğitim ve kültür alanında attığımız bu ilk 
adımlar hedef adımlardır. 

Varlık,Türk Dili Dergisi, hele Atatürk ve Ataç'm, özleşmenin yo
lundan giden öteki yazarların kitapları, gençlerimizi, öğretmen ve 
aydınlarımızı yavaş yavaş etkilemeye başladı. Ana dili bilincimiz 
yeni bir nitelik kazandı. Her türlü kavram ve terimlerin Öz Türk
çelerini öğrenmek isteği gün geçtikçe arttı. Bu istek bugün de he
pimizde var. Dilde deyişte dünden daha güçlüyüz. Ozan ve yazar
larımızın çoğu dilimizi sanatça güzelleştirebiliyor bugün. Basılan 
kitaplarımızda, dergilerimizde, gazetelerimizde bunu fark etmek 
zor değil. 

Devrik tümce de çabuk yaşarlık kazandı aramızda. Rumeli di
linde zaten devrik tümcenin uzun bir geçmişi var. Belki de bunun 
için tutması kolay oldu; yani, Türkiye'den daha kolay oldu, yaban
cı gelmedi bize, dilimize renk verdi. 

Dil bilgisi terimleri: Bu terimlere gelince, bunların hepsini ka
bul ettik. Tabiî, Türk dilinin önerdiği terimleri; çünkü, bu terimle
ri kabul etmeden özleşmeyi kabul etmek bir abestir, bunu bildiği
miz için bir alanda Türkiye'de yapılan yenilikleri benimsemekte 
gecikmek istemedik. İşte, bunlarm biraz evvel hepsini sayayım de
dim. 

Biz, artık, "cümle" demiyoruz "tümce" diyoruz; "isim " demi
yoruz "ad" diyoruz; "isim hâlleri" demiyoruz "ad durumları" diyo
ruz; "zamir" demiyoruz "adıl" diyoruz; "fiil" demiyoruz "eylem" di
yoruz; "zarf demiyoruz "belirteç" diyoruz; "edat" demiyoruz "ilgeç" 
diyoruz; "rivayet" demiyoruz "söylenti" diyoruz; "kelime" demiyo
ruz "sözcük" diyoruz. Çocuklarımız bu terimlere alıştı. Hem birkaç 
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yüzyıldan beri varmışlar gibi geliyor onlara. "Faili, fiili, mefulü" bi
len artık yok aramızda. 

Çok sayıda yeni sözcükler de bizde yaşarlılık kazandı. Bu yeni 
sözcüklerin üzerinde durmak istemiyorum, uzundur; ama, Öz 
Türkçeden yana olduğumuz çocuklara verdiğimiz adlardan da bel
li oluyor. Bunlardan birkaç tane söyleyeyim: Bizde çok Erol'lar var, 
Şenol'lar var, Erkan'lar var, Onurlar var, Özcan'lar var, Ercan'lar, 
Yükseller, Tuncer'ler, Güngör'ler, Barışlar, Oktay'lar, Taner'ler, 
Sevimler... Çok yıllar önce bu adlar yoktu. Anlamlarını bilmediği
miz Arapça adlar da gün geçtikçe azalmaktadır. 

Böyle olmakla birlikte, halkımızın konuşma diliyle yazı dili ara
sında ayrılık hâlâ büsbütün ortadan kalkmış değildir. Bu ayrılık
lar çoğunlukla ses uyumlarında, eylem biçimlerinde, tümce kuru
luşlarında göze çarpmaktadır. Büyük ses uyumlarında yapılan 
yanlışlar çoktur. Zaten bir Üsküplü 'nün Üsküplü olduğu buradan 
belli olur. İşte, çoğunlukla eski kuşak, dilimizin en önemli özellik
lerinden biri olan ses uyumuna dikkat etmez, konuşma dilimizde 
büyük ses uyumunun dışında kalan sözcükler birkaç örnektir. 
Meselâ Üsküplü "kapi" der "kapı" demez, "sari" der, "kari" der, 
"kırmızi, kuzi, turşi", "suyu" yerine "suyi", "evine" değil "evine", 
"okulu" yerine "okuli", "otları" yerine "otlari, atlari, kumri, uyki" gi
bi ; yani bir- , -ö ve - e, -a seslerinin değişmesi göze çarpar. 

Küçük ses uyumu da yoktur. "Küpri" deriz, "küfte" deriz, "bü-
rek" deriz, "üküz" deriz, "üli" deriz, "ürdek, üfke, ürnek, obıri, ül-
çi, üğrençi, kümür"; yani, -ö, -ü değişmesi göze çarpar. 

"Enişte" yerine "inişte"; yani, -e, -i değişmesi. Kosova bölgesin
de ise, "geldim" yerine "celdum", "kimse" yerine "çimse", "gülme" 
yerine "cülme" derler; yani, -g, -c ve -e, -o seslerinin değişmesi gö
ze çarpar. 

İyelik eklerinde de aynı özellik görülür. "Evim" denilmez "evim" 
denilir; "evimiz" denilmez, "evimiz" denilir; "köpeğimiz" denilmez 
"küpegımız" denilir. 

Sözcüklerin ortasına sesli ve sessiz harflerin düşmesi de göze 
çarpar Üsküp ağzında. Meselâ; "mahalle" demiyoruz "male" deriz. 
"Teyze" demiyoruz "deze" deriz. "Evvel" yerine "evel", "dükkan" bir 
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-k ile "dukan", "teşekkür" bir -k ile "teşekür" , "dikkat" bir -k ile 
"dikat" gibi sözcükler göze çarpar. 

y harfi de pek kullanılmaz. "Peynir" yerine "penir" deriz, "bey
gir" yerine "begir" deriz. İki seslinin yan yana gelmesi Türkçede 
pek seyrek olduğu hâlde, Üsküp Türkçesi 'nde vardır, yumuşak g 
ünsüzü düştüğü için "souk" deriz, "tauk" deriz, "kaun" deriz, "da-
ul" deriz. 

Kimi sözcüklerdeyse -h harfi hiç söylenmez "Ahmet'i "Amet", 
"Hasan"ın "Asan", "Abdullah"ı "Abdulla", "Haver"i "Aver", "bah
çe"^ "baçe", "zahmef'i "zamet", "ıhlamur"u da "ılamur" deriz. 

Eylemlerde görülen özelliklerden biri de kip eklerinde biçim ba
kımından çok değişiktir. Belirli geçmiş zamanlar üçüncü kişilerde 
"yazdı" demeyiz "yazdi, aidi, okudi, buldi, kaçti, satti, kirdi, bozdi, 
kovdi, vurdi, oldi, öldi" gibi. Belirsiz geçmiş zamanlarda da aynı 
husus var. "Yazmış" yerine "yazmiş, okumiş, uyumiş, kaçmiş, sat-
miş, kırmiş, kovmiş, vurmiş, olmiş, bulmiş, görmiş". 

Geniş zamanda da aynı şeyler var; ama, en önemlisi, eylemle
rimizin bir özelliği var. Ben bunu şimdiye kadar hiçbir yerde göre
medim; yani, bir benzetme bulamadım. Birincil kişilerin eylemle
rinden örnekler veriyorum. Bizde -iyor eki hiç kullanılmaz ve şim
diki zamanı şöyle konuşuruz: "Bilim, gidim, yazim, alim, okim, ka-
çayim, oynayim, ağlayim, biçeyim, şuleyim, susayim, duyayim, 
uçayim, koşayim". 

İkinci kişiler de aynı. "Bileysin, gideysin, yazaysin, alıysin, 
okuysun, uyuysun, kaçaysin, oynaysin, ağlaysin, biçeysin" vesa
ire. 

Üçüncü kişilerde biraz fazla değişiklik oluyor. "Biliz, gideyz, ya-
zays, alays, okuyuz, uyuyuz, kaçayz, oynayz, biçeyz, süleyz, su-
sayz, duyayz" vesaire. 

Cümle kuruluşunda Üsküp Türkçesi 'nin özellikleri de var. Ma-
kedoncadan, Sırpçadan karışan kelimeler yüzünden değil, önemli 
olan cümle kuruluşunda çok başkalıklar var. Bu Üsküp ağzından 
bir iki örnek vereyim. "A mori, sustur o maksimi kopti ağlarken" 
"Sana şuleyim git çağır dezeni" , "Nihat yarin gelecek küye" , "Te-
gana geldi" gibi. Bunlar Üsküp ağzının özellikleridir. 
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Şimdi, kürsüye gelmemin bir başka sebebi var. Dün, bir beye
fendi, Atatürk'ün Karamanlı olduğunu ileri sürdü. Ondan bir ri
cam var. Atatürk'ün dedesi Üsküp'e yakın 70 kilometre uzaklıkta
ki Kocacık köyünden Selânik'e inmiştir. Eğer Atatürk Karamanlıy-
sa, o zaman biz Üsküplüler de Karamanlıyız; ama, bunu ispatla-
yamıyoruz, elimizde bir ispat yok. Beyefendi araştırmalar yapar
ken Üsküp Türkçesi 'nde saydığım bu özellikleri bulursa ne olur 
bize bildirsin, biz de bunun kaynaklarına gelelim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Evet, galiba, sonunda, hepimiz Karamanlı olup çıkacağız. 

Recep Bey'e teşekkür ediyoruz. Efendim, aslında bunlar Türk-
çenin zenginliğidir, ağız özellikleri, Türkçenin dil zenginlikleridir. 
Ben her zaman söylerim. Makedonya'daki, Yugoslavya'daki sanat
çı dostlar, şair dostlarımız gerçekten Türk diline, Türk dilinin özü
nü kullanmada büyük özen gösterirler. Hatta benim şair dostları
ma, Fahri Kaya'ya, Necati Zekeriya'ya, efendim, Nusret Dişülkü'ye, 
Suat Engüllü kardeşlere sık sık söylediğim söz, siz kraldan çok 
kralcısınız, bizden daha Türkçecisiniz derim. Gerçekten şiirlerin
de, hikâyelerinde daima Türkçeye, Türkçe kullanmaya özen gös
termişlerdir. 

Makedonya'dan Asya'nın en uzak noktasına Japonya'ya uzanı
yoruz ve Tooru Hayashi'ye bize Japonya'daki Türkoloji çalışmala
rından söz edecekler. Buyurun Hayashi. 
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Prof. Dr. Tooru HAYASHI1*1 (Japonya) 

Sayın Başkan, Değerli hocalar, Muhterem misafirler. 

Herşeyden önce, Türkçe'nin resmi dil ilan edilişinin 720. yıldö
nümü dolayısıyla gerçekleştirilen bu konferansa katılabildiğim 
için büyük şeref ve mutluluk duymaktayım, ve sizlere teşekkürle
rimi belirtmek istiyorum. 

Ben, bu gün bu fırsattan yararlanarak, izninizle, ülkemiz Ja
ponya'da Türkçe'nin nasıl tanındığını ve Japonya'daki Türkçe 
araştırmalarının bugüne kadar nasıl geliştiğini bilginize sunmak 
arzusundayım. 

Giriş 

Japonya'da Türkiye'ye "Toruko" denir. Bu telaffuzun, Portekiz
ce "Turco" kelimesinden alındığı düşünülmektedir. 16. yüzyılda ilk 
olarak Japonya'ya gelen Batılılar Portekizlerdi ve onların vasıtasıy
la Japonlar, ilk defa Türkiye ve Türklerin ve hatta Türkçe'nin va
rolduğunun farkına varmış olabilirler. Yalnız, Türkçe'yle doğrudan 
temasları ise, ta 19. yüzyıla kadar başlamamıştır. 

İşte Türkiye ile Japonya arasındaki ilişki, 19. yüzyılın sonunda 
gerçekleşti. Sultan 2. Abdülhamit, o zamanki Japonya İmparato
ru Meiji'ye heyet gönderdi ve böylece resmen Japonlar Türklerle 
ve doğal olarak Türkçe ile tanışmış oldu. 

20. yüzyıla gelince, Türkçe'ye karşı bilimsel ilgiler Japonya'da 
da yavaş yavaş duyulmaya başlandı, ancak bu başlayış, Batılı ül
kelerde görülenlerden biraz farklı şekilde olmuştur. 

1. Çin araştırmalarından Türk araştırmalarına: 

Japonya'da Türk dil ve kültür araştırmalarının başlamasında 
Çin kültürü, özellikle Çin tarihi ile ilgili araştırmaların oynamış ol-

(*) Prof. Dr. Tooru HAYASHI 

Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi Türkçe Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. HAYASHI, öğ
retim görevlisi eşiyle birlikte Türkçe bölümünün bağımsız bir bölüm haline getirilmesinde ve 
geliştirilmesinde önemli çaba göstermiş ve katkı sağlamıştır. 

Aynı zamanda Asya ve Afrika Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Enstitüsü 'nün Türkçe alanın
daki tek mensubu olan Prof. Dr. Hayashi yakın bir zaman sonra Japonya 'nın en prestijli öğretim 
kurumu olan Tokyo Üniversitesi 'nin de öğretim üyeliğine geçecektir. 
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duğu rol çok önemlidir. Çin, bilindiği gibi, Doğu Asya'nın dev bir 
ülkesidir ve Japonya dahil olmak üzere etrafındaki ülkeler, siyasi, 
ekonomik ve kültürel açılardan Çin'in yoğun etkileri altında kal
mışlardır. Doğal olarak, edebiyatı olsun tarihi olsun, Japonların 
Çin kültürüne karşı duyduğu ilgi, eskiden beri son derece yüksek
ti ve bu sahada çok sayıda araştırma yapılmıştır. 

Yalnız, 20. yüzyıla gelince, uzun süre Çin'e has olduğu düşü
nülen kültürel unsurların bazılarının, görüldüğü gibi başından 
beri Çin'e ait olmayıp, esasında Türk kültürü başta olmak üzere, 
Çin'e dışarıdan gelen kültürel etkilerden kaynaklandığı düşünül
meye başlanmış ve Çin edebiyatını ve tarihini daha iyi anlamak 
için, Çin'in dışma çıkma ihtiyacı duyulmaya başlanmıştır. 

Örneğin, geçen yıl vefat eden değerli hocamız Prof. Masao Mo-
ri, kitabmda Çin edebiyat uzmanı Tamaki Ogawa'nm çalışmasına 
dayanarak, 6. yüzyılın ilk yarısında yazılan "CHİ-LE" nm şiiri'nden 
bahsetmektedir. Bu şiir, bugüne kadar Çin'de hazırlanan çeşitli 
klasik manzumeler antolojilerinde mutlaka yer alan çok önemli bir 
eserdir ve sonraki Çin nazım edebiyatını da etkilemiştir. Bu eserin 
şairi, "A-LİU-DUN" olarak biliniyor ve bu isim büyük ihtimalle 
Türkçe "altun" yani "altın" olabilir. Bunu şairin kendi adını Çince 
yazarken kullanmış olduğu "altın" anlamlı karakterden anlıyoruz. 

Şiirin yapısı, altı-sekiz-altı-yedi heceli mısralardan ibaret olup, 
vezin ve kafiye bakımından Divan-ü Lügat-it-Türk'te bulunan 
Türk manzum parçalarına oldukça benzemektedir. Yani, "CHİ-LE" 
nm şiiri, esasında Türkçe bir manzumenin Çince tercümesidir.An-
cak o gerçek unutulmuş, zamanla mükemmel Çin edebiyat örneği 
olarak kabul edilmiş ve sonraki Çin mazlum edebiyatının gelişme
sinde büyük etkileri olmuştur. 

Tarih araştırmalarında da benzer durum söz konusudur. Uzun 
süre sadece Çin vakayinamelerine dayanarak yapılan Çin tarihi 
araştırmalarının eksikliğini farkeden araştırmacılar, Çin'in dışın
da kalan ama Çin ile ilişkileri son derece önemli olan milletleri de 
tanımak ve araştırmak zorunluluğunu hissetmeye başlarlar. Böy
lece Japon tarihçiler, Çin tarihinden çıkarak, Göktürkler ve Eski 
Uygurlar tarih araştırmalarına doğru sahaları genişletmek ve o 
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süreç içinde, Türkçe yazılan kaynakları okumak ve anlamak zo
runda kalmıştır. Başta, Kurakiçi Şiratori, Tooru Haneda, Hisao 
Matsuda, Koodoo Tasaka, Ginpuu Uçida, Nobuo Yamada ve biraz 
önce de bahsettiğim Masao Mori gibi uzmanların çalışmalarında 
bu özelliği görmek mümkündür. Yani , Japonya'da Türkçe ile cid
dî karşılaşmaların, edebiyat sahasında olsun, tarih sahasında ol
sun, Çin araştırmaları yani Sinoloji'nin gelişme sürecinde olmuş 
olduğu söylenebilir. 

Yalnız, hemen eklemek istiyorum ki, bu yüzyılın başlarında, 
Koozui Ootani adlı bir budist rahibin düzenlediği keşif heyeti, 
Çin'in Sincan Bölgesi'ne gidip, DUN-HUANG gibi yörelerden Eski 
Uygur harfleriyle yazılmış Uygurca Budist metinleri toplayıp Ja
ponya'ya getirmiştir. Toouru Haneda ve Juntaroo İşihama gibi ilim 
adamları bu metinler üzerinde filolojik çalışmalar yapmıştır ve ta
raflarından başlatılan Uygur Budist metinleri araştırmaları bugün 
de Masahiro Şoogaito, Juden Oda ve Koogi Kudara gibi araştırma
cılar tarafından devam ettirilmektedir. 

2. Japonca araştırmalarına Türkçe'nin verdiği etkiler: 

Yukarıda bahsettiğim gibi, Japonya'da Sinoloji sahasında ilk 
defa Türk kültürü ve dili araştırılmış ve bu ilk çalışmalar genel 
olarak Türkçe'yi hedef alan filolojik araştırmalar niteliğindeydi di
yebiliriz. Ancak, dilciler de, biraz geç kalmış olsa da, Türkçe araş
tırmalarına girmeye başlar. Örneğin, esasında İngilizce dilbilimci
si olan İtsuki Hosoe, Türkçe'yi inceler ve Türkçe'deki di'li geçmiş 
zaman (o zamanki terimiyle mâzî-yi şühudî) ile mîş'li geçmiş za
man {mâzî-yi nakli) arasındaki farka dikkat eder. Aynı zamanda 
Eski Japonca'yı da çok iyi bilen Hosoe'nin aklına, o zamana kadar 
kullanılışları tam açıklanamayan Eski Japonca iki fiil eki,-fc£ ve -
keri gelir .Araştırma sonucu, Hosoe, Eski Japonca -ki ile -keri 
arasındaki farkın, Türkçe'deki -di ile -miş arasındaki farkla he
men hemen aynı olduğunu gösterir ve bu bulgusu ile Japon filolo
ji sahasında çok büyük etki yapar. 1930Tu yıllarda yayımlanan bu 
teori, şimdi de hâlâ geçerli sayılmaktadır. 
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3. Japonya'da yapılan Türkçe araştırmalarında görülen Ja
ponca'nın etkileri: 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani 1945 yılından sonra, Ja
ponya'da Türkçe araştırmaları yavaş yavaş Sinoloji'den ayrılmış ve 
Sinoloji gibi büyük bir alan olmasa bile, bağımsız bir alan olarak 
gelişmeye başlamıştır. Buna paralel olarak, Eski Türkçe'nin yanın
da modern Türkçe'ye, özellikle Türkiye Türkçesine ilgiler artmış ve 
gramerler de yazılmaya başlamıştır. Onlardan bir kısmı, Batı dille
rinde yazılan gramerleri temel alarak onları çevirmek suretiyle ha
zırlanmış olsa da, bazıları, o zamanlarda yeni başlayan Japon
ca'nın dilbilimsel çalışmalarına dayanarak yazılmıştır. Onlardan 
biri, Kazuo Tameuçi tarafından yazılıp 1970 yılında yayınlanan 
Türkçe Gramerine Giriş'tir. Bu eser, yayın tarihine baktığımızda ol
dukça yeni gibi görünmektedir, ancak yayma kadar uzun süredir 
teksir şeklinde kullanılmıştır. 

Takeuçi'nin gramerinde uygulanan, kelimelerin smıflandırılı-
şmda Japonca dilbilgisi çalışmalarının etkilerini görmek müm
kündür. Örneğin, Takeuçi ilk önce bütün kelimeleri, bağımsız ke
limeler ve bağımlı kelimeler olmak üzere ikiye ayırmakta, sonra 
bağımsız kelimeleri çekilenler ve çekilmeyenler olmak üzere yine 
iki gruba ayırdıktan sonra, böyle sınıflandırma çerçevesinde Türk
çe dilbilgisini anlatmaktadır. 

Şimdi bir örnek olarak, bağımlı kelimeler grubuna hangi keli
melerin girdiğini görelim. Takeuçi'ye göre bağımlı kelimeler şun
lardır: 

(1) Kuvvetlendirme veya soru fonksiyonu olan bağımlı kelime
ler: 

mi (soru eki) 

de/da (bağlama edatı) 

bile (bağlama edatı) 

(2) Bildirme fonksiyonu olan bağımlı kelimeler: 

-dir (bildirme eki) 

idi (isim fiili) 

imiş (isim fiili) 
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(3) Şahıs gösteren bağımlı kelimeler: 

-yim, -yiz, -sin, -siniz (şahıs ekleri, veyahut bildirme 
ekleri) 

(4) Bağlama fonksiyonlu bağımlı kelimeler: 

ki (bağlama edatı) 

iken (isim fiilinin gerundium (ulaç) şekli) 

ise (isim fiilinin şart şekli veya bağlama edatı) 

(5) tamlayıcı bağımlı kelimeler: 

gibi, kadar vs. (son çekim edatları) 

Görüldüğü gibi, bağımlı kelimelerin bir kısmı ek veya takı, ba
zısı edat ve bazıları isim fiilinin çeşitli şekilleridir. Tabii, bunları bir 
araya toplamak doğru olmayabilir, ancak çeşitli kategorilere ayrı
lan bu kelime ve şekillerde ortak özelliğin bulunması da mümkün
dür. 

Türkiye'de ve başka ülkelerde çok sayıda Türkçe dilbilgisi ya
zılmıştır. Fakat Takeuçi ve diğer Japon araştırmacılar, hiç onlara 
dayanmadan bambaşka bir dilbilgisi çerçevesini hazırladı ve 
onunla Türkçe'yi anlatmaya çalıştılar. Tabii eksiklikler çoktur, an
cak onların bazı buluşlarının bugün tekrar gözden geçirilmesi, sa
nıyorum, faydalı olabilir ve onlardan yeni dilbilgisi kavramları bel
ki ortaya çıkabilecektir. 

4. Türkçe ve Japonca karşılaştırmalı çalışmalar: 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japon dilbilim araştırmalarında 
Türkçe'yi konu alan incelemelerin çoğalmasında, Türkçe'nin gra
mer yapısı bakımından Japonca'ya benzemesi büyük rol oynamış
tır. Şimdi Türkçe ile ilgili, filolojik ve geleneksel gramer çalışmala
rının yanı sıra, leksikografı ve GB çerçevesindeki sözdizim çalış
maları da yapılmaktadır. Örneğin, yukarıda adını verdiğimiz Şo-
ogaito Eski Uygurca üzerinde çalışmalarını derinleştirirken, tarih
çilerden de Takao Moriyasu, Eski Uygurca Mani dinine ait metin
ler üzerine titiz çalışmalarıyla ve Eici Mano ise, son zamanlarda 
yayınlanan Babürname ile ilgili üç ciltlik yine son derece titiz ça
lışmasıyla, tarihçilerin Türk filolojisinden asla çekilmediklerini ka-
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nıtlamaktadır. Bütün bu çalışmalarda, doğrudan görünmese de, 
Türkçe'nin Japonca'yla çok sayıda benzer özelliğinin bulumasmın, 
araştırmacılara pratik yönden olumlu etki yapmış olduğu düşü
nülebilir. 

Sözdizim çalışmalarında da, zaten Japonca dilbilim araştırma
larında sorun olarak kabul edilen noktaların çoğu, Türkçe'de de 
sorun olduğu için, yine Türkçe ile Japonca arasındaki benzerlik, 
bu araştırma sahasında da teşvik unsuru olmuştur. 

Özetle söylersem, Japonya'da Türkçe araştırmalarının gelişme
sinde, iki dilin arasındaki benzerliklerin, hem pratik hem teorik 
açıdan önemli rol oynamış olduğu düşünülebilir. 

Ancak, Türkçe araştırmaları gelişince, bu iki dilin arasında, 
yüzeysel benzerliklerin yanı sıra farkların da bulunduğu hissedil
meye başlandı. Şimdi Türkçe ve Japonca'nm basit cümlelerine ba
kalım: 

Ahmet Ankara'ya uçakla geldi. 
Ahumetto-wa Ankara-ni hikooki-de kita. 
(Ahmet, Ankara-ya uçak-la geldi.) 

Gördüğümüz gibi, her iki dilde cümle unsurları, özne - yön -
vasıta - yüklem sırasına göre sıralanmakta ve gramer ilişkilerini 
gösteren ekler de aynen kelimelerin sonuna eklenmektedir. Yalnız 
Japonca, şu örneklerde Türkçe'den farklı yapıyı gösterir: 

Ahmet şimdi okuldadır. 
Ahumetto-wa ima gakkoo-da. 

Türkçe'de okul kelimesinde yer gösteren -da eki olmasına kar
şın, Japonca'da okul anlamına gelen gakkoo kelimesinde bildir
me ekinden başka hiç bir ek yoktur. Bu da Japonca cümleyi şöy
le çevirmemize yol açar ki, "Ahmet, şimdi okuldur." Bu örnekten 
anlaşılır ki, Japonca'daki ifadeler, mantığı o kadar yansıtmamak
tadır. Ancak, Ahmed'in, yani bir insanın okul olması imkansız ol
duğu ve dolayısıyla Ahmed 'in okulda olduğu anlaşılacağı için, 
"Ahmet şimdi okuldur" ifadesiyle yetinilir.Bir de şu örneğe baka
lım: 
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Balıklar içinde lüfer en lezzetlisidir. 
Sakana-wa suzuki-ga içiban oişii. 
(Balık, lüfer en lezzetlidir.) 

Bu örneklerde ise, Türkçe ifade de balıkla lüferin ilişkisi açık
ken, Japonca ifadede o ilişki cümle yapısına hiç yansımamakta-
dır., çünkü balık anlamına gelen sakana ile lüfer anlamına gelen 
suzuki kelimeleri arasmda dilbilimsel bir bağ yoktur. Dinleyicinin 
o anlamı çıkarabilmesi, tamamen dinleyicinin lüferin bir cins ba
lık olduğunu bilmesine bağlı kalmaktadır. Yani, Türkçe'de mantık 
cümle yapısına oldukça yansırken, Japonca'daki cümle yapüarı-
nın, mantıktan daha çok, konuşmacı ve dinleyici arasmda payla
şılan bilgilere dayalı olduğu söylenebilir. 

5. Sonuç: 
Buraya kadar anlattığım gibi, Japonya'da araştırmaları, önce 

Sinoloji sahasında başlayıp, sonra özellikle Türkçe ile Japonca 
arasındaki benzerliklerden kaynaklanan ilgilere ve avantajlara da
yanarak gelişmiştir. Yalnız, şimdiye kadar Türkçe daima bilimsel 
araştırmaların hedefi olarak düşünülüyordu. Fakat, son zaman
larda Türkçe'ye karşı sadece ilmî açıdan değil, pratik açıdan da il
gilerin artmakta olduğunu görüyoruz. Örneğin, bazı Japon şirket
leri ve kuruluşları, özellikle Türkçe bilen eleman aramaya başla
mışlardır. Bu gibi istekleri karşılamak amacıyla, Tokyo ve Osa-
ka'daki Devlet Yabancı Dilleri Üniversiteleri'nde, 1992 yılında birer 
Türkçe kürsüsü kurulmuştur ve bu bölümlere her yıl 15er öğren
ci kabul edilmektedir. Üniversiteler dışında ise, özel Türkçe kurs
ları açılmakta ve üniversitede okuma imkânı olmayanlar m istekle
rini karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Japonya'da şimdiye kadar genel olarak ilmi alanlarda işlenen 
Türkçe, bundan sonra, Türkiye ve Japonya arasmda daha iyi ile
tişim kurmak için, daha iyi anlaşmayı sağlamak için, eğitim saha
sında da önem kazanacaktır. İşte o zaman, bugüne kadar hep 
Türkçe ile Japonca arasındaki benzerliklerden hem teorik hem 
pratik açıdan yararlanan Japon Türkçe araştırmacılarının, bun
dan sonra, yukarıda bir örneğini gördüğümüz gibi, bu iki dilin 
arasındaki farklara da dikkat ederek daha titiz şekilde çalışmala-
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rı gerekecektir, çünkü iki dil ne kadar benzese bile, dillerin arasın
da bulunan ve konuşmacıların fark edemedikleri ufak bir fark, 
yanlış anlaşmaya yol açabilir ve bazen son derece ciddi bir sonuç 
getirebilir. Yani, 21. yüzyılda Türkçe araştırmalarımızın, Çin kül
türünü veya Eski Japonya'yı anlamak için değil, doğrudan doğru
ya Türk kültürünü ve Türk insanlarını anlamak ve en derin şekil
de tanımak için düzenlenmesi gerekecektir. 

Çok teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Evet, genç bilim adamına, Japonya'dan Türkçeyi 
araştıran bu değerli bilim adamı Hayashi' ye teşekkür ediyoruz. 

Sırada âşıklarımızdan Şeref Taşlıova var. 

Buyurun. 
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Şeref TAŞLIOVA n (Halk Ozanı) 

Değerli büyüklerimiz, herkesin söylediği gibi, ben de, hepinizi, 
saygıyla selâmlıyorum. 

Artık birbirimize tamamen alıştık sanıyorum iki üç gündür bir 
gariplik, bir gönül bağı, bir gönül duygusu kuruldu. Ben aslında, 
dünden bugüne kadar böyle izledim,baktım,Allah'a şükür, Türk 
dili haritasının dünyanın dörtte üçüne kadar atlas olarak götür
dük; ama, her şey görmekle kaimdir. Hayat tecrübeye dayanır. 
1971 yılında yanımda duran arkadaşım Murat Çobanoğlu'yla be
raber, Almanya-Stutgart'm bir köyündeyiz, misafir gideceğimiz ev 
bir Türk evidir. Niye misafir götürdü diye bizi polise şikâyet etti, 
adamı evden de çıkardı; ama, bugün, aynı Almanya, 26 sene son
ra, onlar da Türklerden misafir götürmeye başlamışlar. Demek ki, 
insanların kültür ve medeniyetini çok iyi kullandığınız zaman, si
zin dilinizden, belki sizin ırkınızdan olmayan insanlar bile onu ka
bullenme sahasına kadar girebiliyor. 

Ben, kısa olarak şunu söylemek istiyorum: Türk dünyasına, 
Türk kültürüne varabilmek için, bir sanatçı gözüyle, deneyimiyle 
diyorum ki, müzik ruhun gıdasıdır, şiir bunun köprüsüdür. Türk 
dünyasındaki bizim mesleğimizle ilgili olduğu için diyorum, âşık
ları, müzisyenleri, bir araya getirerek her yıl -bu yıl yapılan Kara-
man'daki "Türk dünyası Bilgi Şöleni" gibi- bunları Türk dünya
sında gezdirmek lâzım. 

Diyeceksiniz ki, nasıl? Bir öğretmen, ne kadar okulda çocuğa 
ders verirse versin, onun evindeki bir mevlit gecesine gittiği soh
betteki etki kadar olmaz; yani, aşıkların gideceği yerler, aynı Ana
dolu'ya gelen erenler gibi, onun peşindeki gönül dervişleri gibi, 
bunlar bir birlik içerisinde. 

(*) Şeref TAŞLIOVA 

1938 yılında Kars iline bağlı Çıldır ilçesinin Gülyüzlü köyünde doğdu. 

İlk ustası Aşık Kasım'ın ayanında çıraklık yaptı. Daha sonra Kars ve çevresinde yaşayan diğer 
aşıklarla tanıştı. 1966 yılında Konya'da yapılan Türkiye Aşıklar Bayramına katıldı. Çeşitli dal
larda birincilik ödüleri ve altın, gümüş madalyalar aldı. 

1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılında TRT yarışmasında Türkiye Birincisi oldu. 1983 
yılında Yılın Sanatçısı seçildi. Amerikan İndiana Üniversitesi tarafından şiirleri derlendi. 

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Teknik-Bilim Kurulu üyesidir. 
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Ben şunu öneriyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kül
tür Sanat Yayın Kurulu'nun bu sahaya vermiş olduğu gayret, Türk 
milletinin yüzünün akı olarak, yıllardan beri... Geçen yıl da Kon
ya Âşıklar Bayramı'nı almıştı. İnşallah, Türkiye'deki zenginlerimi
zin de buradan saygıyla selâmlayarak onlara demek istiyorum ki, 
-geçen yıl Danimarka'da, İngiltere'de, "Dünya Halk Hikâyesi Fes
tivali" yapılıyordu; bir banka, bir zengin onu üstlenmişti- o para
larla yapılacak kültürel faaliyetler içerisinde devlet büyüklerimiz, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üniversitelerimiz, 20 yıla kalma
dan, demin Türkmenistan'dan gelen kardeşimi, aynen, anlayabil
mek için dilini bizim köydeki gibi anlayabilmek için bir gönül ker
vanı, bir âşıklar kervanı, bir sanatçı kervanı, onun içerisinde dil
ciler, bilimciler, devlet büyükleri de katılmak üzere hareketlenirse, 
sanıyorum, en kısa zamanda Taşkent'li kardeşim, ÇıldırTn Gülyü-
zü köyündeki Şeref Taşlıova'yı çok iyi anlayacak. 

Hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Murat Bey. 
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Murat ÇOBANOĞLU(*) (Halk Ozanı) 

Değerli büyüklerim, değerli bilim adamları, değerli hemşerileri-
miz; sağ olsun, Şeref Taşlıova, başımızdan geçen bazı konuları, 
gittiğimiz yerleri dile getirdi. Bu Dil Bayramı 'nda, bazı konuşula
cak sözleri yerine getirecek kadar bazı ozanlarımızın da... Gerçi biz 
bu anda Şeref Bey'le ben, Kültür Bakanlığı'nm bir sanatçısı olarak 
devam etmekteyiz; fakat, kökenimiz ozan. Ne kadar sanatçı olsak, 
biz âşığız, ozanız; bunu söylemekte yarar var. Arkadaşımın aynı 
demin söylediği gibi, İngiltere'de, hikâye festivalleri falan oluyor dil 
konularında bazı söyleyişler falan oluyor. Şair diyor ki: "Eğer bir 
vatanın, bir memleketin, bir devletin şairi susmuşsa, o memleket 
kurumuş bir ağaca benzer." Ozan, istediği an -çok özür dilerim, 
büyük insanları, bilim adamlarını da tenzih ederim- altı âşığı ge
tirin, bir kahveye koyun, beş bin adam belki oraya yığılır, âşıkları 
dinler; ama, bu konuşmaların belki bazılarına iki yüz kişi gitmez; 
yani, diyeceğim nokta budur ki, aşıklar, mutlaka insanların kafa
sına vatanı, bilimi ve insanların herşeyini anlatan ve söyleyendir. 

Fazla söylemeyeceğim, arkadaşıma ben kendimden bir şey söy
leyeceğim. Bu anda irticalen söyleyeceğim; 

Herşeyin bir vakti vardır, 
kârı haram olsun, (irticalen okuyorum; yani, içimde hiçbir şey 

yok, hazırlığım yok) 

"Kârı müddetilen gözle, 
Yele yel katmak olur mu? 
Şekeri bıraksan bozar, 
Bala bal katmak olur mu? 

(*) Murat ÇOBANOĞLU 
1941 yılında Kars'da dünyaya gelen Murat ÇOBANOĞLU; ilk, orta ve lise tahsilini Kars'da ta
mamlamıştır. Babası Âşık Gülistan ÇOBANOĞLU, Annesi Lala Hanım'dır. Aşıklığa 13-14 yaş
larında Allah'ın verdiği ilhamla başlamış ve babası Âşık Gülistan'dan saz dersleri alarak, saz 
çalış türkü söylemeye başlamış ve böylece âşıklığa adım atmıştır. 
Kars'da girdiği yarışmalarda ve atışmalarda aldığı derecelerle ün kazanmış, sesi, besteleri ve şi
irleriyle önce Türkiye 'de daha sonra da birçok Avrupa ülkelerinde adını duyurmuştur. 
Birçok üniversitelerde, millî bayramlarda başarı ödülleri almış, Konya'da gerçekleştirilen Âşık
lar Bayramında her yıl birincilik elde etmiştir. İlk Âşık kahvesini Kars'da 1971 yılında açmış ve 
2 yıl Âşıklar Derneği başkanlığı yapmıştır. 
1990 yılında Devlet Sanatçısı olan Murat ÇOBANOĞLU'nun 30'dan fazla plağı, 100'den fazla 
plaketi, elliyi aşkın madalyonu ve ayrıca iki altın plağı vardır. 
Evli olan Halk Ozanı, ikisi erkek ikisi kız dört çocuk babasıdır. 
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Her gönülün gayesi var, 
Âşığın bir sevdası var, 
Her yerin bir mayası var, 
Ele el katmak olur mu? 

Çobanoğlu azal azım, 
Her bir şeyde rıza lâzım, 
Temelinden taze lâzım, 
Dile dil katmak olur mu? " 

Teşekkür ederim. 
Halk Ozanı Şeref TAŞLIOVA - Efendim, çok teşekkür ediyo

rum. 
Arkadaşımın tam tersini... 

"Milletinin varlığını 
Dile dil katmak güzeldir, 
Renk verir ahenk gösterir, 
Güle gül katmak güzeldir, 

Başta leçek olursa, 
Sözü gerçek olursa, 
Eğer çiçek olursa, 
Bala bal katmak güzeldir, 

Şeref der ki, erkan ile, 
Gönüldeki şan ile, 
İnsandaki iman ile 
yola yol katmak güzeldir." 

Saygılarımla. 

Halk Ozanı Murat ÇOBANOĞLU - Benim diyecek hakkım kal
madı; çünkü, arkadaş bunun tersini okudu; olabilir, ona da teşek
kür ederiz. 

BAŞKAN - Âşıklarımız bir renk kattılar, dillerine sağlık; doğaç
lamanın en güzel örneğini verdiler. 

Sağ olsunlar. 

Azerbaycan'dan bir şair dostumuz, Vagıf Samedoğlu geliyor. 

Buyurun. 
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Vagıf SAMEDOĞLU'*' (Azerbaycan) 

Önce sizden özür diliyirem, kusura bakmayın; men, Azerbay
can'dan geldiğim için, 8 yıl benim vatanım savaş içinde olduğu 
için, men, bir kadar müracaat protokolünü bozmal olacağım ve 
onun için, ilk önce deyirem, Sayın Komutanım, Sayın Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 'nin Rehberleri, Milletvekilleri, Sayın Valim, Sa
yın Belediye Başkanım; burada ortak dil hakkında konuşuldu, 
Profesör Agamusa abim ve başka konuşanlar ortak dil güzel bir 
şey, güzel bir dil diyor; fakat, ortak bağımsızlık, ortak beraberlik, 
ortak demokrasi ve ortak barış olmadan ortak dil mümkün değil. 

Yenice bağımsızlığını almış Türk cumhuriyetleri, bunlarda da 
bağımsızlık ve demokrasi beraberlik aynı seviyede değil ve birkaç 
Türk halkları var ki hele, hiç bağımsızlık da bilmiyorlar. Yani, or
tak dil istiyirikse, ortak demokrasi yolunda çalışmalıyız, ortak ba
ğımsızlık uğrunda, ortak beraberlik uğrunda... Onda inandırıram 
sizi, ortak barış olursa, emin amanlıkta halklar yaşıyir, ekonomisi 
yükselir, hayat durumu yükselir ve doğrudan da esil demokrasi 
gelirse sınırlar götürülür, insanlarımız birbirine gidir ve ortak dil o 
zaman kendi kendine yaranacak. Artık, Azerbaycan'a Türkiye'den 
gelen işadamları, ben bunu seyredirem, dikkat edirem, artık bir 
ortak dil tapmışlar. Fakat, bu, o demek değil ki, bizim bilim adam
larımız, dilcilerimiz bu vakte düşünmesinler, bir iş yapmasınlar; 
bu da lâzımdır. 

Türkçelerin Sovyetler Birliği zamanında, burada sohbet oldu 
ki, nasıl alfabe vasıtasıyla orfografi vasıtasıyla bu halkları, dilleri 
birbirinde ayrıklar. Fakat, Türkçe konuşmak, o zaman Sovyetler 
Birliğinde ne kadar zor bir iş idiyse, Türkçe susmak ondan kat kat 
zor idi. Men, şimdi düşünürem, hatıralara gittim, Sovyetler Birliği 
zamanı, 70 yılda, Azerî Türkçesi'nde, Özbek Türkçesi'nde, Tatar, 
Başkurt, Kazak, Kırgız Türkçelerinde milyonlarla şiirler ölmüş, ya
zılmamış; binlerle romanlar ölmüş; binlerle ilim eserleri ölmüş, 
doğmamış, doğmuşsa da ölü doğmuş; yani, bu musibet, susmak, 

(*) Vagıf SAMEDOĞL U 
Kendisi de bir şair olan Vagıf SAMEDOGLU Sovyet döneminin ünlü şairlerinden Samet Vur
gun'un oğludur. Gobustan mecmuasının redaktörüdür. Türkçü görüşleriyle tanınmaktadır. 
Yayımlanmış eserleri vardır. 
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ana dilinde susmak, ana dilinde bir şey doğmamak... Benim, bu
nunla bağlı bir şiirim var. Öyle bir şiir: 

"İller bin bin, yollar bin bin, 
Hiç fark etmez, 
Hansi ilde, hansi yolda şaşarsan. 

iller bin bin, diller bin bin, 
Hiç fark etmez, 
Hansi ilde hansi dilde susasan." 

Bak, bu susmak musibeti ve dil... Nihayet, bu dil hakkında, bi
zi herbirimizi, anladığımız, bildiğimiz, konuştuğumuz dilde, kimse 
tehkir edirse, sövürse, biz de o kimseyi söveceğiz, tehkir edeceğiz. 

Anlamadığımız bir dilde, bilmediğimiz bir dilde kimse bize sö
vürse, tehkir ediyorsa, belki de gözlerinen, sesinin gücünen, gaza-
bıynen bileceğik ki, şu bize sövür ve tehkir edir. Fakat, karibe bir 
möcüze haman eyni sövüşleri, eyni tehkirleri bir gözel musikiye, 
bir gözel sesle size okusalar, siz, o şarkıyı, o gözel müziği okuyan 
insanı, hemen o sövüş çıkan ağzı, dudakları öpeceksiniz; çünkü, 
artık, burada tehkir, sövüş gözelliğe bürünmüş, gözellik içindedir; 
artık tehkir kuvvesini yitirdi, silâh kuvvesini yitirdi. 

Bu an, benim dünden ağlıma bir fikir gelmiş, 720 yıl önce unu
tulmaz babamız, ulu babamız, böyük babamız Mehmet Bey Kara-
manoğlu, Türkçemizi resmî dil ilân etti. Bana eyle gelir ki, biz de, 
Mehmet Karamanoğlu şerefine, ulu Yunus Emre şerefine, büyük 
Atatürk şerefine, gelin bugün gözel Türkçemizi resmî barış dili ilân 
edek. Goy Türkçemiz barış dili olsun. İtalyancaya müzik dili devir
ler, Fransızcaya mehebbet dili, Almancaya felsefe dili, bizim Türk
çemiz de dünyada barış dili gibi tanınsın ve buradan, Türklük, 
Balkanlardan tutmuş Çin'e gederdir ve globuşlarda seyir etseniz 
yer küresinin ortasıdır ve bütün Türklük, Türk dilini gözelliğe bü
rünmüş Türk dilini, savaş sözlerini unutmuş Türk dilini, yalnız 
önceye barışını çekmiş Türk Dilini, bir erkimi goy kuzeye, güneye, 
batıya, doğuya uzadak ve tüm insanlara diyek ki, siz de elinizin, 
dilinizin gözelliğine bürüyüp bize uzadın. Biz, kendi dilimizi, dün
yanın en gözel dili bildiğimizde haklıyık. Siz de haklısıs ki, kendi 
dilinizi dünyanın en gözel dili bilirsiniz. 
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Gelin barış içinde yaşayak... Var olsun Türkçemiz, var olsun 
barış dilimiz... 

BAŞKAN - Kıbrıs'tan bir katılımcı, Harid Fedai. 

Harid Fedai "Karaman adının Kıbrıs'taki yansımaları" konu
sunda bir değerlendirmede bulunacaklar. Doğu Akdeniz Üniversi
tesi Kıbrıs araştırmaları Merkezi üyesi Harid Fedai. 

Buyurun. 
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Harid FEDAİ r ) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 

Sayın Başkan, kıymetli bilim adamları, uzmanlar, değerli izle
yiciler; ben, buraya, Karamanoğlu Mehmet Bey'in, Türk Dili için 
yaptığı iyiliği dile getirip, onun fermanını kendi doğduğu toprak
larda yüksek sesle okumak için geldim; ama, isterseniz, önce Ka-
raman'ın Kıbrıs'taki yansımaları nedir, size kısaca onu anlatmaya 
çalışayım: 

Kıbrıs-Karaman ilişkileri Kıbrıs'ın fetih günlerinden başlar. 
Ada'yı fethetmeye giden Osmanlı kuvvetleri arasında Karaman 
Beylerbeyi Hasan Paşa da vardı. Hasan Paşa, gerek Lefkoşa ve ge
rek Magosa kuşatmalarında bizzat katılmış ve kendi eyaleti aske
riyle büyük yararlıklar göstermiştir. Pîrî Efendi'nin yayma hazırla
dığımız Fethiye-yi Cezîre-yi Kıbrıs'ın da, bu gerçekler bütün ayrın
tılarıyla anlatılmaktadır. 

Fetihten yaklaşık bir yıl sonra çıkarılan 21 Eylül 1572 tarihli 
zorunlu göç ya da sürgün fermanında, muhatap alınan dört eya
let kadıları arasında Karaman Kadısı da vardı. Buna göre, Kıbrıs 
nüfusuna canlılık getirecek ilk sürgünler Anadolu, Karaman, Rum 
ve Zü'l-Kadiriye eyaletlerinden yapılmış oluyordu. 

Hatta, coğrafî yakınlık yüzünden Karaman ile Kıbrıs, bir ara, 
idarî olarak aynı çerçeve içine konulmuştu. Şu alıntı Kâtip Çele
bi'dendir: "Livâ-yı Alâiyye, Kıbrıs mülhakatından Karaman'a mut
tasıl bir emarettir." Görüleceği gibi, Karaman, bir süre için Kıbrıs 
mülhakatından sayılmıştır. Tarihsel süreç içinde, Kıbrıs ağzının 
Konya ve Karaman ile büyük ölçüde benzerlik göstermesinin altın
da işte bu gerçekler yatmaktadır. 

İki yöre arasındaki dil benzerliklerini gösteren çalışmalar yapıl
mış bulunuyor. Yine, 1928'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde 

(*) Harid FEDAİ 
Kıbrıslı bir Türkolog olan Harid FEDAİ'nin bazı kitapları şunlardır: Kıbrıs'ta Masum Millet 

Olayı, Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi-Şiirler, Kıbrıslı Âşık Kenzî Divanı (3 cilt) 
Araştırma ve İnceleme Yazılarından bazıları: Kıbrıs Türk Basınında Mizah ve Yergi, Osmanlı 

Döneminde Kıbrıs Türk Toplumundaki Yazın Etkinlikleri, Kıbrıs Destanı Üzerine, Anadolu Kur
tuluş Savaşı Günlerinde İki Haber 
Çeşitli sempozyumlarda sunduğu bildirilerden bazıları: Yunus'tan Dört İlahi, Kıbrıs'ta Yunus 
Sevgisi, Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinde Türk Dili Sorunu 
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başlatılan Türk diliyle ilgili çabaları -genç Cumhuriyetin öbür 
devrimleri gibi- Kıbrıs Türklerinin çok yakından izleyip onlara 
ayak uydurdukları da bilinmektedir. Nihayet, tarihsel bağlamda, 
Rumca harfli Karamanlı Türkçesiyle son kitabm Dualar'm (özgün 
adi Prosephe) 1935 yılında Kıbrıs'ta basıldığını da, bu vesileyle be
lirtmeliyiz. 

Kırsal kesim insanları, havanın nasıl olacağı hakkında bazı 
esaslara, işaretlere dayanarak tahminler yapagelmektedirler. Bu 
dayanaklardan bir tanesi de Karaman Dağı'dır. Kıbrıs'ın kuzey sa
hillerinden göz kararı ile Karaman istikametine bakmakla en ger
çek tahminlerden birinin yapıldığına inanırlar. Sözgelimi, Çamlı-
köy'ün öndegelenlerinden, bir süre muhtarlık da yapmış Fehmi 
Dayı (Ölümü: 1968) davarını önüne katıp İstavri Tepesi'nden Lef-
ke'ye inerken, yılın belli dönemlerinde gözü hep kuzey sahillerin-
deydi. Orada şimşek çaktığını görünce de pek yakında yağmur ge
leceğini anlar, kendi önlemlerini alır, çevresindekileri de uyarırdı. 

Karaman Dağı'na bakarak hava tahminleri yürütmek yalnız 
Türklere özgü bir beceri değil, Rumlar için de geçerliydi. Yaygın 
inanışa göre, onlar da "Karaman Dağı karladı mı biz burada dona
rız" ya da "şiddetli soğuklar olur" derlerdi. 

Karaman Dağı Kıbrıslı'nın gözünde yüce bir dağdır. O denli ki, 
Kaf Dağı ile eş tutulur. Bu nedenle olacak "burnu Kaf Dağı'nda" 
deme yerine "burnu Karaman Dağı'nda" demeyi yeğlerdi Kıbrıslı. 

İki insanın ya da nesnenin birbirlerinden uzaklığını belirtmek 
için de "biri Aramanda, öteki Karaman'da" deyişi yaygındır. 

Ada'da sık sık başgösteren kuraklık, çekirge salgını ve veba, 
kolera gibi salgın hastalıklar yüzünden kıtlık yılları geldiğinde, 
halk, kurtuluşu Anadolu sahillerine kaçmakta bulurmuş. 

"- Ana karnım aç 
- Karaman'a kaç " 

tekerlemesi o günlerden arta kalmıştır. 

Ağırlığını ortaya koyup aklına geleni karşısındakine zorla yap
tırmaya kalkışanlar için ise "Karaman Beyi mi kesildin?!" yakıştır
ması hâlâ kullanılmaktadır. 
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"Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu" atasözü, Anadolu'da 
olduğu gibi Kıbrıs'ta da yaygındır. 

Karaman koyunlarının kuyruklarına bakılarak, iri kalçalı ka
dınlar için "Karaman koyunu" benzetmesi günümüzde hâlâ kulla
nılmaktadır. 

Divan ve halk şairleri arasında divanı en çok basılan Konyalı 
Âşık Şem'i'dir ve bu divan Anadolu'da olduğu gibi Kıbrıs'ta da çok 
okunmaktaydı. Karaman insanının tutuculuğuna, namusu uğ
runda hatta kıyıcı olabileceğine Âşık Şem'i de tanıklık etmektedir. 

Kıbrıs'ta yapılan boynuz saplı, hafifçe eğri çakılara "Karaman 
çakısı"; merkebi baştan aşağıya yüklemeye de "Karamanî yükle
me" denildiği hatırlandığında, Karaman adının Kıbrıs'taki yaygın
lığı daha bir anlaşılmış olur. 

1974'le gelen Barış Harekâtında önce Limasol'un Polemitya (gü
nümüz karşılığıyla Binatlı) Köyünde Garamanlar ya da Garamano-
lar adlı bir ailenin varlığını da biliyoruz. Ailenin bireyleri günümüz 
Kuzey Kıbrıs'ında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. 

Osmanlı dönemi Kıbrıs'ında Magosa'nm önemli bir sürgün ye
ri olduğu bilinmektedir. Bu cümleden olarak, Atpazarî Şeyhi Ku-
tub Osman Efendi (Hicrî 1101), Şeyhülislam Mirza Mehmet Efen
di (yine Hicrî 1101), Şeyhülislâm Yekçeşm Hüseyin Efendi (Hicrî 
1115) ve Namık Kemal (Milâdî 1873) gibi, adları karşılarında belir
tilmiş tarihlerde Magosa'ya sürülmüş ünlüler de vardır. Bu men
fada bağır sürmek, Karaman'dan bazı kişileri de talihlerine küstü-
recekti. Nitekim, Hicrî 1116 yılında, Karaman'da yer alan can ve 
mala kastedme, zorla para toplama gibi zorbalıklar yüzünden suç
lular için -aralarında Mevlânâzâde Şeyh Bostan Efendi de bulun
duğu halde- sürgün fermanı çıktığı kayıtlarda mevcuttur. 

Karaman, Kıbrıslıların rüyalarına bile girmiştir. Yüzyılımızın 
başlarından kalma, bu gerçeği dile getiren bir taşlama şiirle sözü
müzü noktalayalım. 

Şiir, 5 Nisan 1907 tarihli Mir'at-ı Zaman gazetesi'nde yayımlan
mıştır. O günkü temiz Türkçeye dikkatlerinizi çekerim. Başlığı rü
ya. 
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"Rüyamda seni dün gece gördüm Karaman'da, 
Bir şişman adam da sana eylerdi kumanda, 
Başındaki yağlı Jes ile setreni gördüm, 
Sandım seni billah o Hellimci Saranda, 

Bir deste kâğıt vardı elinde satıyordun, 
Beyhude gezerdin yok idi lâkin alan da, 
Durmaz idi ağzın çağırır da derdin sen, 
Bu malı peşâmândır alan ile satan da, 

Sonra birisi geldi sana sordu: Nedir o? 
Sen de dedin : Al işte oku var öte yanda, 
Fiyatını sordu, sen ona Rumca dedin ki: 
"Saranda para, alla'si osdu diryanda" 

Evet... Şiir böyle biter. 

"Şimdengeru hiç kimesne; kapıda, divanda, mecliste, seyranda 
Türk Dilinden özge söz söylemeyeler; aksin gidenin başm alırım" 
diyen, dilde bilinçlenmenin ilk bayraktarı Karamanoğlu Mehmet 
Bey 'i minnetle anar, hatırası önünde saygıyla eğilirim. 

BAŞKAN - Sayın Harid Fedai'ye teşekkür ediyoruz; sağ olsun
lar, diline sağlık diyoruz; Karaman ile Kıbrıs arasında kültürel bağ 
kurdular. 

Romanya'dan bir katüımcı, Doç. Dr. Agiemin Baubec. 

Bize, Romen İhtilalinden sonra, Romanya Türklerinin durumu 
hakkında bir değerlendirmede bulunacaklar. 

Buyurun. 
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Doç. Dr. Agiemin BAUBEC r ) (Romanya) 
Bayanlar ve baylar; ilk önce, aramızda bulunan dünyaca ünlü 

ilim adamı, dil âlimi Sayın Profesör Hasan Eren'i selâmlamak istiyorum. 

Şimdi, Romanya konusuna geldiğimiz zaman, bu kısa konuş
mama başlamadan evvel, her şeyden önce, bu büyük Dil Bayra-
mı'na beni de davet etmenizden dolayı minnettarım ve Ulu Ata
türk'ün kendiyle yoğurup, kurduğu Büyük Millet Meclisi tarafın
dan bu gibi bir etkinliğe davet edilmem, Türk dilini araştırma ve
ya yabancı ülkelerde tanıtma yolunda 33 yıllık emeğim için, bun
dan daha güzel ve anlamlı başka bir mükafat olamazdı. 

Karşınıza, son iki üç yıl içinde Romanya'da yayımladığım bir
kaç işlemle çıkıyorum. Bunlar arasında, Türk Dil Metinleri Antolo
jisi, ortaokul ve liseler için. Ondan sonra, Romenler için Limbatur-
ka diyoruz, Türkçe... Dikçinar Romen-Turk (Romence-Türkçe Söz
lük)... Dikçinar Turk-Romen (Türkçe-Romence Sözlük)... Romen
ce-Türkçe Konuşma Kılavuzu ve onun tersi, Türkçe-Romence Ko
nuşma Kılavuzu ... Yani, bunlar çalışmalarımdan birkaçı. 

Şimdi, devam etmek istiyorum: Romanya Türkleri, Romen Hal
kı ve Romanya'da yaşayan diğer azınlıklarla birlikte tarihinin en 
acı 50 yıllık varlığını yaşamıştır. Bu dönemde, halkımız ölüm ka
lım savaşı vermiştir. Bu karanlık zaman biriminde, yalnız Roman
ya'da değil, bütün Türk dünyasında Türkoğlu Türk ayakta kalma
sını bilmiştir; çünkü, Ulu Atatürk'ün söylediği gibi "nerede olursa 
olsun Türk'ün karakteri yüksektir." Çünkü, Türk'ün güvendiği, si
per ettiği üç mesnedi, üç dayanağı var. Bu, ırk, güzel Türk dili ve 
şüphesiz Tanrı'ya imanıdır. Bu üçgen ve üç unsur nerede olursa 
olsun, Türk'ü ayakta tutmuştur. İzninizle, burada, karşınızda üç 
şiir okumak istiyorum: 

(*) Agiemin BAUBEC 

Baubec'in, "Limba Turca" adlı kitabı 1972'de Bükreş Üniversitesi'ndeki Türkçe dersleri için 
hazırlanmıştır. Eserin yeni baskısı 1995 yılında "Öğretmensiz Türkçe" adıyla yayımlanmıştır. 

Baubec'in ayrıca F. İsmail ile birlikte hazırladığı Romanya'ya gelen Türk turistlere yönelik ve 
1978 yılında yayımlanmış bir Konuşma Kılavuzu vardır. Söz konusu eserlere ilaveten yine bazı 
şahısların katkılarıyla hazırlanmış 1979 ve 1994 tarihlerinde üç baskısı yapılan 15000 kelime
lik Türkçe-Romence ve Romence-Türkçe Sözlüğü vardır; Baubec'in bir diğer eseri ise Nevzat 
Yusuf ve Nicola Iona ile birlikte hazırladığı ve 1974 yılında basılan Çağdaş Türk Şiiridir. Ayrıca 
Deniz K. Babec Geafer ile birlikte hazırladığı ve 1993 yılında basılan ortaokul ve liseler için Türk 
Dili Metinleri adlı bir eseri mevcuttur. 
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Birincisinin müellifi halk ozanıdır. Bu, bir türküdür. En büyük 
özelliği Atatürk'ün çok sevdiği bir türküdür. 

İki şiir de kendime aittir ve birincisi başka bir büyük Türk'e it
haf edilmiştir. Bu büyük Türk, tam 25 yıl önce Türk Dil Kurumu
nun kuruluşunun 40'ıncı yıldönümü ve bir başka büyük Türkün 
yapıtı olan Divanü Lügati't'-Türk1 ün 900'üncü Yıldönümünü Kutla
ma Kurultayı'nı güçlü bir şiiriyle açan ve sonraları başka Türk şa-
irleriyle birlikte şiirlerini Romenceye de kazandırdığım dostum Fa
zıl Hüsnü Dağlarca'ya; ikincisi ise, Bükreş Üniversitesi Meyda-
nı'nda özgürlüğümüz için kan döken üniversitemiz ve özellikle fa
kültemizin gençlerine ithaf edilmiştir. Bu kan, Romanya Türkleri
nin de kaderini değiştirmiştir. Bu Dil Bayramı, bu dil şöleninde bir 
Yunus, bir Karamanoğlu Mehmet, bir Mahmud Kâşgarlı'nm yanı 
sıra bu iki büyük Türkü hatırlatmak istiyorum. 

Şimdi, izninizle şiirleri okumak istiyorum: 

Estergon Kalesi 

"Estergon Kalesi su başı durak, 
Kemirir içimi bir sinsi firak, 
Gönül yar peşinde, yar ondan uzak, 
Akma Tuna akma, ben bir dertliyim, 
Yar peşinde koşar karabahtlıyım. 

Estergon Kalesi su başı kaya, 
Kemirir gönlümü aşk denen bela, 
Çektiğimi hoş gör, gel etme cefa, 
Akma Tuna akma, ben bir dertliyim, 
Yar peşinde koşar karabahtlıyım. 

Estergon Kalesi su başı hisar, 
Baykuşlar çağrışır, bülbüller susar, 
Kafir bayrağını burcuna asar, 
Akma Tuna akma, ben bir dertliyim, 
Yar peşinde koşar karabahtlıyım. 

Estergon Kalesi su başı kale, 
Gökler eser, çekmiş burçları hele, 
Biz böyle kaleyi vermezdik de, 
Akma Tuna akma, ben bir dertliyim, 
Yar peşinde koşar karabahtlıyım." 
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Şimdi, bu antolojiden, Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya ithaf edilmiş şi
irimi okumak istiyorum: 

Soylu Dağ 

"Dağlar dağı, dağların en ağı, 
Dağların yücesi, dağların soylusu, 
Dağların en boylusu, dağların dağı Dağlarca. 
Gözlerimde tütesin, şimdi emmi neredesin, 
Aksaray'da mısın, Ankara'da Atatürk Bulvarı 'nda mısın, 
Yoksa, sevdiğin Beyazid'de misin ? 
Neredesin haber yolla. Kimsen yoksa, Sivaslı karıncanla, 
Allah ve çocuğunla, Kızılırmak'ınla, bu minicik kınalı kuzunla. 
Merhaba ey dağ, merhaba soylu dağ, merhaba yüce dağ, 
Merhaba dağlar dağı, soylular dağı, merhaba Dağlarca." 
Şimdi, bizim o tarihimizi değiştiren kan üzerine bu iman... 
"Sevdik biz bu toprağı, can kattık canımızdan, 
Vurulup düşerken kent meydanlarında, bu genç kan bizim, 
Bu utku, bu özgürlük hepimizin. 
Asil kanlarımızla sildik babalarımızın yıllar yılı süren, 
Karanlık gecelerde korkulu düşlerini, 
İşte bu gömüt bizim, haysiyet, özgürlük hepimizin. 
Sana en görkemli abideyi biz diktik özgürlük, 
Biz verdik en doğru selâmı vatana, ulusa, 
Biz sevdik sonsuz bir aşkla Tanrımızı, 
Bu iman, bu sevda hepimizin." 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Baubec'e teşekkür ediyor; diline sağlık diyo
ruz. 

Programımıza katılmak isteyen iki misafirimiz var, sonradan 
geldi isimleri, Sayın Mahmutoğlu, Azerbaycan devlet sanatçısı ve 
Şevket Ramazan, Kırım'dan. 

Süremiz çok daraldı, kendilerine 5'er dakika süre tanımak isti
yorum. 

Önce, Mahmutoğlu... 

Mahmutoğlu, müzik ve dil problemleri üzerinde danışmak zo
rundayım demiş; yani, konuşmak istiyorum. 
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Baba MAHMUDOĞLIF (Azerbaycan) 

Bismülâhirr ahmânirr anîm. 

"İsmin ile başladım ey arizular meseri, 
Ey olan zatıgeni, ey gencü dövlet serveri, 
Ey sehavet menbei, ey varlığı icat eden, 
Ey kedim mülkü fenasız, ey değişmez cövheri, 
Ey umume lütfedip şadlık sefasını behşeden, 
Ey tebibi gelb olan ey belliden müşgülleri kıblegâhım, 
Kıblegâhım olmaram gul senden özge kimseye, 
Tanrısan ruzi veren sen, yohtur senden diğeri. 
Gaibimin uğrunla aştın nola, rahşan nitgimi, 
Verdin nimetler olsun ta ki diller ezberi, 
Nitgi verdinse gözel söz söylemekle lütfü kıl, 
Seyrim ile zahir olsun gizli hikmet ziveri, 
Lütfün elası sözün bilmektedir menasını, 
Hem dıgıl vermiş Fuzulî Hak sana bu cövheri." 

Menim ezberim... Men, bu kürsüye çıkmamıştan evvel Allah'ın 
adınla başlamak istedim. Rinsans koisyasınm en büyük üstadla-
rmdan biri Nizamî, öz evlâdı Mehemmed'e dedi ki "Sen ne olmag 
isteyerdin." Deyir, Ata "Men, Nizamî olmag isteyerdim." Deyir 
"Senden heç ne olmaz." Deyir "Men, Allah olmag isteyerdim, göğün 
tavanından sürüşerek Nizamî oldum. Sen bu seviyeden hiç yere 
gitmeyeceksin." 

Men, ona göre Allah'ın adınla başlamak istedim ki, Allahü Te-
âlâ, güneş galaktikasmda, güneş galaktisakısım yetim koymamag 
üçün galaktikaya yerküresini gönderdi. Yerküresini yetim koyma
mag üçün beşeriyeti gönderdi. Beşeriyeti yetim koymamag üçün 
iki element gönderdi. Biri ağıl, biri mehebbet... Biri kafanın mesu
lü, biri üreğin mesulü. İkisi de sinkron işlemelidi. 

Men görürem, sizin vaktinizi almak istemirem, menim esas 
problemim sizinkinden tamamen ayrıdır; ama, size uygundu. Men 
görürem biraz yorulugsunuz, yatmag istiyirsiniz, uykunuz gelir. 

(*) Baba MAHMUDOĞLU 
Azerbaycan Devlet Operasının solisti ve aynı zamanda Devlet Sanatçısı olan Baba MAH
MUDOĞLU, Azerbaycan Halk Müziği, özellikle "Mugam Müziği" seslendiren tanınmış bir 
sanatçıdır. 
Halen Üzeyir Hacıbeyov'un Leyla ve Mecnun operasında söylemektedir. 
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Dünyanın en büyük sinfonig musikisi ana laylasıdı. Bütün 
dünyada ananın laylası niye sinfonig musikidi. Dünyanın en bü
yük sinfonig musikisini kavrayan kafa, özü üçün yerküserisinden, 
yerin seviyesinden kalkır ve Allah seviyesine yükselir. Ananın lay
lası niye sinfonigdi; çünkü, eyni tondu. 

"Gözüm canım ay balam lay lay lay, 
Sene gurban özüm lay lay, ana lay lay..." 

İnsanın beyin merkezindeki gipatalamus var. O gipatalamus 
bütün insan organizmasında her şeyi hellidiyir, o merkez. İnsanın 
uygu merkezini tormozlaştırmag üçün musikide monoton musiki 
devirler. O musikini çalmak lâzımdı. 

"Canım, gözüm ay lay lay..." 

Burada uşak yatmaz!.. Çünkü, musikide angstiremler var, fi-
zikada angstiremler var, reks dalgaları, tufarganla bas. 

Halkımızın çok ulu üstadlarından biri deyir ki "Keçliğin mesge-
ni kayalar başı, gagıldaşı tapar yoldaş, yoldaşı. Beresi berk olsa, 
oğsun naşı, düz şallara rasimana kehlirler." 

Tebiyette üç sual var... Materyalda üç sual var: Niye, ne üçün, 
ne sebebe... Niye tufarganla bas şişdetli; çünkü, şiher faharda var
sa, orada çayın şırıltısı var,;şış şiş şiş... Orada şırıltı varsa, gipata-
lamusa tesir ediyir ve insan yatır. Ona göre de bezi hesteligleri mu-
acilemek üçün çay gıraklarına gönderirler, çayın şırıltısının sesini 
işitesen. 

Men, dünyanın 60 ülkesinde olmuşam. Halkımızın ulu üstadı, 
böyük sanatçımız Reşit Beybitov'unan bir yerde olmuşuk, ta ölen 
günene kimin. Nepal'da, Katmandu seherinde, Kral Sarayı 'nda 
kansert verirdik. Kansertin programı böyle kurulmuş ki; men okur
dum, menden sonra bir reks grubu var idi, sonra Reşit Meellim öz
lü çıkır idi, sonra koro okuyurduk. 

Geldi, mene dedi ki "Oğlum, kralın uşağı yatıptı salonda, onu 
ayıltmak lâzımdı." Dedim "Menim başım üstüne." Uşag niye yatıg; 
çünkü, uşagm kulak astığı kansertin formasında o uşağın derk et-
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mediği bir fikir var idi. Ona göre yatmıştı uşak. Men de onu görü
rem ki, burada danışanlar monotonlo danışırlar, ona göre yoğru
lur cemaat. 

Hocalarımdan çok şey öğrenmişem men ki, insan öz fikirini, 
amalini garşıdaki muhite yahşi başa salabilirse, onlar onu yahşi 
başa düşürler. Çünkü, Hazreti Peygamber Aleyhisselâma dediler 
ki "Yetim kimdi?" Dedi "Yetim meni başa düşmiyen. Menim kar
şımdaki başa düşmeyen." O yetimdi; eğer, meni başa düşmirse; 
çünkü, şair deyir ki; "İkimiz bir eşkin çevresindeyik. Sen olan 
nöktede men varam gözel." 

İmdi, men, musikinin hisseside gaydırma fikrindeyim; çünkü, 
menim esas senatım musikidir. Men, âşık dünyasında dünyaya 
gelmişem, sonra Bakü'ye gelip mugam öğrenmişem ve bu mugam -
lan; yani, Türk dünyasının muğammlan, Türk dünyasının saz mu
sikisi arasında sintes meselesine fikir vermişem. Mugam nedir, 
mugamm içinde söz nedir ve sözün içinde mugam nedir ve âşık 
musikisinde çalarlık nedir? 

Bizim böyük, ulu üstadımız Üzeyir Hacıbey'e sual verdiler ki, 
böyük bestecimiz, toyuk evvelce yaranıp, yoksa yumurta. Dedi 
"ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil." Men, özü özüme çok 
fikirleştim ki, men bu musiki dünyasına gelmişem, gören musiki 
kabag yaranıp yoksa dilik kabag yaranıp ve özü özüme düşünüp, 
nehayet öz kanaatimde subiyehtif kanaatime geldim ki musiki ka
bag yaranır; çünkü, uşak doğlanda birinci kışkırır. O söz demir. O 
gelecekte okuyacak hele, o başka şeydi. 

Men, Azerbaycan musikisinin fikirleri haresinde -kısaca, vakti
nizi almayacağım- öz fikrimi çattırmak fikrindeyim; yani, Azerbay
can Türkçesi'nde olan musiginen dilin arasındaki ünsiyet baresin-
de. Dilsiz musiki yoktur, musikisiz dil yoktur. 

Meselâ, emi oğlunlan emi kızı değişir. Burada muammalı bir fi
kir var, gadimnen müselman tarigatından sonra, giz öz fikrini öz 
emsioğluna diyebilmez ki men seni sevirim; bu çetin meseledir; 
çünkü, giz, heyatın Allah'ın yarattığı hilget içerisinde en zerif hil-
getti. Zeriflik zor guvvenin kabağında öz fikrini diyemmez. Zor bu
rada öz fikrini diyebiler. Mehebbetin bütün temalarında ekser te-
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malarında, Azerbaycan musikisinde bütün âşık musikisinden tut
muş, segah makamında köklenir. 

Meselâ, gizin, böyle farzeyle, evi buradadır, arasında çeper var, 
oğlanın evi o taraftedir. İkisinin de 14-15 yaşı var; biribirilerin se-
virler. 

İmdi, birbirlerine fikirlerini nece desinler: Giz çoğrap tokuyor 
özü özüne. Oğlan da orada ot biçir. Giz, özü özüne okiyir ki, oğla
nın adı Memet Hesen'di: 

"Ayy garaçuka Memet Hesen, 
Seni görim gan enderesen, 
Ayy garaçuka Memet Hesen, 
Seni görim gan enderesen, 
Bilce rütmükek nemenedi, 
Emi gızına gönderesen." 

Eğer, gızm atası, anası rasgelse ki "gizim ne üçün okuyur-
san?.." Diyer ki "özüm üçün okuyram." Ama, bu musikinin içinde 
dil var. O dil, o oğlana çattırır ki, men ne fikir ekirem. Oğlan da 
okuyor, ot biçir oğlan: 

"Emi gizi can emi gizi, 
Gözleri mercan emi gizi, 
Bir cecüt çoğrap ne menedi, 
Emi oğluna gönderesen." 

Üzeyir Hacıbeyov, 9'uncu esrin en büyük âlimi El Farabî'ye is
nat eyleyerek deyir ki "Azerbaycan Türk musikisinde mehebbet te
masının ekseriyeti segah megammdadı." Bizim bütün şikesteleri
miz hamsi segâhdı: 

"Daydaram, daydara dara dara daydara, dara dara daydaram. 

Ezzine ay balam, o yan yeriii... 
-Kes meş keş ledi-
Dur sallana da balam, o yan yeriii, o yan yeriii, o yan yeriii... 
Güzel sevdası olmaz, eda balam bir gün derd oyan yeri 
Sene nenem gurban, sene nenem gurban, sene nenem gurban, 

hey hey yy..." 
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Bütün şikestelerimiz hamsi segah üstündedir. 

Şimdi, geçek mahur megamma... Bunların hamsinin sebepleri 
var. Niye, bütün Kör uğrularımız, sizin Anadolu Türklerinde de Kö-
roğulları çoktu. Beyefendi okudu çarto Köroğlu. Men de okumu -
şam onu orkestiriylen: 

"Ay heyyy, anadan ol doğluftur beh beh, 
Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey hey, 
Bu dünyaya tek gelipdi, 
Ağam kim, paşam kim, canım kim, yarim kim, kim, kim, kim, 
Kiziroğlu Mustafa Bey, 
Bir beyin oğlu, Zorbey'in oğlu." 
Mahur megamıdır. 
"Ay heyyy, uca uca dağ başında, uca uca dağ başında, 
Yaz bir yana gış bir yana, yaz bir yana gış bir yana, gış bir ya

na, gış bir yanaaa... 
Titreşir ağzım içinde, titreşir ağzım içinde, 
Dil bir yana diş bir yana, dil bir yana, diş bir yanaaa... 
Heyyy, dil bir yana,diş bir yana, dil bir yana, diş bir yana." 

Mahur megammdadır. 

BAŞKAN - Çobanoğlu'ndan ne fark var? 

Baba MAHMUDOĞLU - Ama, garibedi. Bizim Azerî Türk mu
sikisinde, âşık musikisinde Köroğlu 'nun bir golu var ki, bayatî şi-
raz mugammm bayatî İsfahan kökündedi. 

"Day darayyy dararoy, 
Dara dara dara, dara dara dara, dara dara darayyy." 
Bayatî İsfahandı. 
"Ray, ray dara ray ray, dara ray ray, dara dara ray ray ra 

rayy..." 

Misrî Köroğlu... Köroğlunun kahramanlığını yok, Köroğlunun 
möhteşemliğini gösterme fikrindedi; çünkü, bayatî İsfahan Azer
baycan muamlarınm içerisinde bayatî şiraz muamı, erusi musikî 
deyirler ona Farslar; yani, musikînin gelini, gözelliği gösterir. 

212 



Baba MAHMUDOĞLU 

Ağalar, men vaktinizi çok aldım, özür istiyirem, bu hakta çok 
danışma olar. Yani, neyi demek istiyrem men: Bizim Azerbaycan'ın 
yetiştirdiği bir oğlan var ve bütün dünyada çok ünlü tanınan bir 
adam, Tofvik Dadaşof. O, insanların, irginden, dininden, mensu
biyetinden, dilinden asılı olmayarak, onu fikirlerini okumayı başa
rır; yani, fikir özü gedir; ama, dil insanların ünsiyet vasıtasıdır. 

Leylî ve Mecnun temaşasmda, men, Mecnun oynıyram. Leylî ile 
Mecnun biri biriyle danışmasaydı onların mehebbeti başta bilmez
di. Atalarda bir misal var. Deyir: "Heyvanlar iyileşe iyileşe, insan
lar dilleşe dilleşe birbirlerini sevirler." 

Azizlerim, Hörmetli Meclis ehli, men, buraya çıkmayacaktım; 
ama, kısaca fikrimle size demek istiyirdim ki, dil cümle, hece, mu
sikiyle sentez edilip, musiki onun davamsıdı; dil musikinin da-
vamsıdı. Bunların hamsi üçün, men Fuzûlî'nin admı çektim, Fu
zûlî, böyük, ulu üstadımız Yunus Emre'nin telebesidir. Yunus Em-
re'den çok çok sonralar dünyaya gelip, biz, Yunus Emre'nin ışığı
na toplaşmışık. Yunus Emre'yi ve bizi yaradan ve bütün beşeri ya
radan Allah'a eş olsun ki, bizi sizinle konuşturdu. 

Menim sözüm bu kadar, çok sağ olun. 

BAŞKAN - Sayın Baba Mahmutoğlu, dil ile musiki özdeşleş
miştir demek için uygulamalı ve örneklemeli, 15 dakika dedik 20 
dakika konuştu. 

Teşekkür ederiz kendisine. 

Tabiî, söz musiki ile birleşince dinlemekte güzel oluyor. 

Son konuşmacımız Kırım'dan Şevket Ramazan. 

Buyurun. 
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Şevket RAMAZANOV - Sayın Başkanım, benden önce çıkış ya
pan arkadaşın vaktini ben kısaltırım, iktisat ederim. 

BAŞKAN - Sağ olun. 
Şevket RAMAZANOV" (Kırım) 

Sayın Millî Meclis Başkanının temsilcisi, Sayın Valim, Sayın 
Parlamenterler, Aziz Karamanlılar; ben, size, buradan, İstan
bul'dan uzak olmayan, olup olacağı 300 kilometre mesafedeki Kı
rımlılar diyarından selâm getirdim. 

Sizin bu bayramınıza, bizim bayramımıza, bizi teklif ettiğiniz
den pek memnunuz. Gelip buraları gördüğümüz için sizlere büyük 
teşekkürler bildiririm. 

Ben, kısaltacağım: Bu dil meselesi, bizim halk için en birinci 
desek yeridir; çünkü, bizim milletimiz Kırım Tatarları, bir zaman
lar inkişafen, medeniye ten, dili her taraftan yükselten bir millet 
idi. Bugünkü günde, o sürgünlük neticesinde, biz, bir şeysiz kal
dık demek mümkün. Lâkin, Allahü Teâlâ yardımı ile, halkımızın 
küresi ile vatana dönme imkânını bulmamızın birinci gününden 
dile yapıştık; çünkü, 50 sene bu dil işlemedi, bu dille tek evde söy
leşiydi; her yerde işlemedi, o yok oldu. Ama, geldiğimizin birinci, 
ilk gününden bu meseleye giriştik ve Halkara Kırım Tatar Konfe-
ransiyasmı teşkil ettik, buradan hocalarımızın bazıları toplaştılar, 
katlaştılar, bileyer. Bunu nasıl edip, dilimizi diriltmek, ayakta koy
mak meselesi bizim için birinci mesele oldu. 

Allah'a şükür, bugün de 8 tane orta mektebimiz var. Bir şey yok 
idi, noelden, sıfırdan başladık. 2 tane gazetemiz çıkar anadilimiz
de. 1 tane dergimiz var. Televizyon yayınları var. Hepsi, Kırım 
Muhtar Cumhuriyeti'nin 3 tane devlet dilinden biri Kırım Tatar di
lidir; ona eriştik. 

1,5 ay evvelsi, bizde, Kırım Parlamentosu'nda 98 vekil olsa, 
onun 14 u Kırımlıdır, Kırım Tatarıdır. Ona bakmadan, biz, Lâtin 
alfabesine geçme meselesini şu şuradan geçirdik, şu Parlamento
dan geçirdik; hem de, bu 2002'nci senede bütünüyle Lâtin alfabe
sine geçeceğiz. 

Enstitümüzde de yarısı Rusça, yarısı Kırım Tatar dilinde ders
ler gidiyor. Bu yoldaki işlerimiz hepsi bir plânlı seviyede gidiyor. 

(*) Şevket RAMAZANOV 
Kırım Parlamentosu Üyesi, Milletvekili 
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Allah kısmet ederse, bu yoldaki işlerimizin iyi olacağına eminim; 
çünkü, halkımızda, hakikî Türk halkının, bizim hocamız İsmail 
Bey Gaspıralı bugünlere, "işte birlik, fikirde, dilde birlik" sözünü 
yüz yıl evvelsi ayıttı, o şeyle uğraştı, 30 sene, Rusya'nın Türkî mil
letlerinin, Türkî devletlerinin arasında bir tane gazete çıkarıldı. O 
da, 30 sene, İsmail Bey'in Gaspıralı gazetesiydi. O, bu fikri işledi. 
Biz, onun torunları, onun fikirlerini yerine getirmek için her şeyi 
yaparız. 

Türk dili, ayrıca dil, Allah'tan yere düşmüş bir büyük dildir. 
Onun kutagları büyük, onun geleceği büyük. O büyük gelecekte 
şikâyatamız, Allah kısmet ederse 21'inci asır Türk asrı olacak, 
Türk dili asrı olacak. Onun Birleşmiş Milletler dili olacağına, ben, 
tez vakitlerde eminim. 

Biz de, bugün bir söz daha oldu bir yerde, Kazakistan'dan ge
len büyük hocamız, Orta Yolak dilini söyledi, onun hakkında da 
bir fikir atmak istiyorum: Bizde öyle sunî dil yaratmak yakışan de
ğil dediler bir yerde alimlerimiz, ben ona razıyım. Lâkin öyle dil va
rındı, öyle orta yolak dili, bu Kırım Tatar dilidir; çünkü, bizde, ya-
lu boyu dili var, Orta Yolak dili var ve çöl şivesi var. Buradaki 
Türkler kaç dilde söylerse söylesin, ben hepsini söz necit anlayım, 
hepsini bilem; ben ne söylersem beni de anlayırlar. O dil asırlar 
boyunca teşkil edildi. Lâkin, bu seferde, biz böyle fakir bir millet 
olup kaldığımızdan, hepsini unutmak mümkün değil. Onun için, 
alimlerimizde böyle bir teklif gerek olsa, onun esaslarını öğrenmek 
gerek, ondan faydalanmak gerek. Geleceğimiz birlik olsa, birliğin 
yollarını araştırmak gerek biz. 

Benim aytacağım bu. 

Bugünkü toplantımız bir şenlikle bitsin desek, şu Türk dilinin 
"Nareçiye diyor Ruslar" üç şivesinde yıralayacak bir dostum var. 
İki dakika yırlasın burada, bir sanatkârımız var. Mümkün olsa, 
bakayak, nihayet doğru mu doğru değil mi? 

Sağ olunuz, var olunuz. 

BAŞKAN - Kırımlı sanatkârımız bakalım ne aytacak. 
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Rüstem MEMEDOV n (Kırım) 

Sayın dildaşlar, dindaşlar, kardaşlar; hepimize Dil Bayramı 
kutlu olsun. 

Bu, bütün Türkî milletlerin bayramı. Bunun geleceği çok par
laktır. Bu dil, Şevket Bey'in söylediği gibi, dünyada en üstün dil
lerden biridir. 

Ben, şimdi, sizlere, büyük Türk dünyasınm güzel bir köşesi 
olan, Türk dilinin dil bahçesinin güzel bir gülü olan yeşil Kı
rım'dan bir iki beyit türkü söylemek istiyorum. 

"Bir milletin tarihini bilecek olsan, onun türkülerini öğrenmek 
gerek" demiş bir akıllı adam. Türkü, o tarihi ifadeleyi. Güzel Kırım 
diyen bir türkü size: 

"Doğanda yerim yeşilde Kırım, 
Ah ne güzeldir. 
Doğanda yerim yeşilde Kırım, 
Ah ne güzeldir. 
Kayalardan akanda salar, 
Yüreke melhemdir. 
Kayalardan akanda sular, 
Yüreke melhemdir." 

Şimdi, bakınız, bizde türküler yıllana... Bu türküler, aynı sizde, 
Türkiye'de de var. Bu, asırlar boyu birbiriyle bağlanıp geldi; çün
kü, hepimiz bir ağacın dalları, yaprakları... 

"Haniyada benim elli dirhem şekerim, şekerim, 
Çoktan beri hasretini çekerim yâr yâr, 
Yürü yavrum yürü, arslan yavrum yürü, 
Geçmedi mi buralardan Konyalı'nın biri? 
Geçmedi mi buralardan Konyalı'nın biri? 

Heyy haniyada benim elli dirhem funduğum, Junduğum, 
Kimse bilmez benim sana yandığım yar yar, 
Yürü yavrum yürü, arslan yavrum yürü, 
Geçmedi mi buralardan Konyalı"nın biri. 

(*) Rüstem MEMEDOV 
Sanatçı 
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Heyyy, haniyada benim elli direm kestanem kestanem, 
Konyalıdan başkasını istemem yar yar, 
Yürü yavrum yürü, aslan yavrum yürü, 
Geçmedi mi buralardan Konyalı"nın biri? " 

İşte Konyalılar... Sağ olunuz... 

Benim adım Rüstem, soyadım Mehmet; Rüstem Mehmet... 

BAŞKAN - Saygıdeğer konuklar, söz, saz ile, ses ile bütünleşti. 
Gerçekten, Azerbaycan'dan Kırım'a kadar ezgiler ile bu güzel söy
leşiyi, bu güzel toplantıyı süslemiş olduk. 

Bu oturuma katılan dostlarımıza, misafirlerimize teşekkür edi
yoruz; sağ olsunlar, var olsunlar. 

Bir hayli uzadı konuşmalar; tabiî, katılımcı dostların gönül di
leklerini kesmek istemedik, karınca kararınca, içlerinden geldiği 
gibi duygularını dile getirdiler. Onların sözünü kesmek elimizden 
gelmedi. Bir engin hoşgörüyle onları dinledik. Gerçekten, sanıyo
rum, izlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla herkes memnun. 
Toplantıda, üç saati geçen süre içerisinde, en ufak bir yorgunluk, 
en ufak bir bezginlik görmedim. Çok teşekkür ediyorum gösterdi
ğiniz bu yakın ilgiye, bu hoşgörüye, bu sıcak sevgiye ve toplantıya 
gösterdiğiniz katkıya. 

İki gün boyunca, tarih boyunca Türk dilinin değişik konuları
nı, Türk dilinin değişik durumlarını, evrelerini, gelişme özellikleri
ni dile getirdik. Türk dili gibi zengin ve köklü bir geçmişi olan dili, 
bir günde, iki günde, üç günde konuşup söyleşmek, bitirmek, bir 
noktaya varmak mümkün değil; ama, biz, istedik ki, ana hatlarıy
la bu dili benimsemiş, bu dilin Anadolu'da devlet dili olmasmı gö
nülden arzu etmiş, istemiş bir diyarın, bir devlet adamının gönül 
dileğini birlikte kutlamak, birlikte yâd etmek ve bu vesileyle de, di
limizi karınca kararınca irdelemek, ona karşı sevgimizi, saygımızı 
dile getirmek istedik. 

Aşağı yukarı dokuz bildiri sunuldu ve bu bildiriler, bir anlam
da sözlü gelenekten, yazılı belgelere, yazılı belgelerden Türkçenin 
geçirdiği evrelere ve o evrelerden, bugüne, Türkçe'nin özleşmesine, 
Türkçe'nin bugünkü duruma gelmesine ve Türk diline olan sevgi-
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mize, saygımıza kadar uzanan bir sevgi yumağı içerisinde yüzyıl
lar boyu gözümüzün önüne serildi. Bu bilim adamlarımızın bildi
rileri, gerçekten, başlı başına bir değer, bir uzun emeğin ürünü, 
uzun yılların süzgecinden geçerek, bilim süzgecinden geçerek bi
zim soframıza konuldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben, bun
ların üzerinde uzun uzun değerlendirme yapmak istemiyorum. 
Nasıl olsa, bunları biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli 
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu öncülüğünde kitap hâlinde yayım
layacağız. Geniş kapsamlı olarak, hatta, bu bildirileri geniş tuta
rak, bunu bir söz çerçevesinde değil, bir bildiri seviyesinde, hatta, 
bütün konuşmaları en ince ayrıntılarına varıncaya kadar kitapta 
bir araya getirmeye çalışacağız inşallah. Stenograflarımızın katkı
larıyla da bu kitabı zenginleştirmeye çalışacağız. 

Ne ki, dilimize sahip çıkan bir beldenin devlet adamına karşı, 
dilimize sahip çıkan bir beldenin aziz hemşerilerimize karşı ve bu 
işe gönül vermiş Sayın Valimize karşı, Belediye Başkanımıza kar
şı hep birlikte, bilim adamıyla, sanatçı dostlarımızla, şairlerimizle, 
yazarlarımızla bu duyguları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu 
önemli günü, bu önemli dil olayını kucaklamasını da, özellikle 
vurgulayarak belirtmek isterim ki, elbette, dile devlet sahip çıka
caktır. 

Zaman zaman duyuyoruz, zaman zaman kulaklarımıza ne ya
zık ki, şöyle sözler geliyor: "Devlet dile karışmasın; dil, devletin işi 
değildir." Hayır... İşte, tarih içinde dile sahip çıkan bir devlet ada
mı Karamanoğlu Mehmet Bey. İşte, dile sahip çıkan Ulu Önder 
Atatürk, yeni Türkiye Cumhuriyetini kurarken, Türkiye Cumhu-
riyeti'nin yeni anayasasında bu devletin resmî dili Türkçedir iba
resini yazdıran ve onunla yetinmeyerek bu dilin devlet dili olması, 
bu dilin bilim dili olması, bu dilin eğitim dili olması yolunda bü
yük gayretler sarf eden, direktifler veren, yönlendiren, hatta, biz
zat kendisi dilin kendi benliğine ulaşmasında, kavuşmasında ön
cülük eden -işte, geometri terimlerimiz, Türk Dil Kurumu tarafın
dan yayımlandı- bizzat bu terimleri ortaya koyan ve öneren, hat
ta, tutunması için elinden gelen gayreti gösteren Ulu Önder Ata
türk, bir devlet adamı olarak dile nasıl sahip çıkılacağını açıkça 
ortaya koymuştur. 
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Bu bakımdan, bu güzel günde dilimize hep beraber, devlet ola
rak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, belde olarak, Karaman 
Belediyesi olarak, bizler bilim adamları olarak, sanatçı dostlarımız 
olarak ve Türk dünyasından katılan dostlarımız olarak Türk dili
ne olan sevgimizi, saygımızı, tutkumuzu, coşkumuzu, heyecanımı
zı beraber dile getirdik; ne mutlu bize. 

Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Katıldığınız için var olun 
diyorum, saygılar sunuyorum efendim. 

İbrahim BİRLER - Sayın Başkanım, Sayın Valim, Değerli Mil-
letvekillerimiz, Aziz Karamanlılar; Türk dilini iki gündür dolu dolu 
tarih boyutuyla, kültür boyutuyla, sanat boyutuyla yaşadık. Her 
güzel şey gibi bu güzelliğin de sonuna geldik. Eminim ki, yarın, 
öbürsü gün de bu toplantılar devam etseydi, bu güzellikler ya
şanır olsaydı, bu salon yine dolu dolu olacaktı, buna inanıyoruz ve 
hem ev sahiplerine de hem de konuklara çok teşekkür ediyoruz. 

Bu güzelliğin arkasından mutlak surette ev sahiplerimizin söy
leyecekleri olacaktır. Ben, ilk sözü Belediye Başkanımız Sayın Ya
şar Evcen'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Başkanım. 
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Yaşar EVCEN 

Yaşar EVCEN 
Karaman Belediye Başkanı 
Değerli dostlar, saygıdeğer konuklar; tekrar üçüncü kez karşınız

dayız; çünkü, dostlar diyorum, iki gündür çok yoğun bir çalışma 
içerisindeyiz, gerçekten dost olduk. Yunus Emre'nin memleketi, 
kenti Karaman'da, zaten dostluktan başka bir şey söylenmez. Ger
çek odur ki, Karaman'm yaşamında da bu dostluk vardır. Özellikle, 
her konuda, düşünce anlamında, siyasette olsun değişik düşünce
de insanlar olabilir; ama, gerçekten biz, demokrasinin güzelliklerini 
yaşayarak Karamanımızda yaşıyoruz. Zannediyorum, bu da, Yunus 
Emre'nin felsefesinden kaynaklanıyor. Yunus Emre, hangi düşünce
de hangi tarafı ağır basarsa bassm, biz, onu olduğu gibi kabul edi
yoruz, saygı duyuyoruz ve yaşamımıza katmak istiyoruz. 

Şimdi, gerçekten, güzel konuşmalar oldu, güzellikler oldu İbra
him Bey 'in söylediği gibi; çünkü, yıllar sonra Türk Cumhuriyetle
ri insanlarıyla kucaklaştık, sevgi içerisinde onlarla tanıştık, yıllar
ca bugünleri bekliyorduk ve bunları bize yaşatan Değerli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı ve yö
neticilerini canı gönülden kutluyorum ve gelecek yıllarda da aynı 
desteği bizlere versinler. Bütün Karamanlılar biliyor, daha öncede 
1992 yılında Karaman'da uluslararası kutlama gerçekleştirmiştik; 
ama, bu kadar güzel olmamıştı; çünkü, orada daha çok diplomat 
insanlar gelmişti, daha resmî kalmıştı, bugün, daha çok sanatçı
lar, Türkologlar geldiler ve gerçekten, Türkologları tebrik ediyo
rum, çok güzel yalın Türkçe konuştular. 

Çok fazla yoruldunuz; ama, şimdi, bazı konuları kısaca dile ge
tirmek istiyorum. Bugün Türkiye'deki konuşma dilimize göre, Ka
ramanlılara göre çok iyi değil; üzülüyoruz bazı konularda. Dün, 
Sayın Devlet Bakanımız Işılay Saygın Hanımefendi, çok güzel ko
nulara değindi ve bazı yasa tasarılarının hazırlandığını bizlere 
ilettiler. Biz, Karamanlılar olarak .bundan çok mutluluk duyduk. 
Elbette, tarih boyunca Türk Dilinin bu iki günde gelişimini çok 
değerli bilim adamlarından öğrendik; ama, bu günümüzde bize gö
re çok önemli. Evet, bugün, Alanya, Antalya, Ankara, İstanbul gi
bi kentlerimize gittiğimiz zaman ne olduğu belirsiz bazı işyeri ve 
mağaza isimlerini görüyoruz ve bir Türk insanı olarak içimiz "cız" 
ediyor. Özellikle, Karamanoğlu Mehmet Beylerin torunlarını, Mus
tafa Kemal Atatürk'ün yolunda giden insanları üzmektedir. Bunu, 
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ne yapalım; Sayın Parlatır söyledi, elbette devlet politikası olmalı. 
Bize göre bugün Türkiye'nin dil politikasında eksiklikler olduğuna 
inanıyoruz. Elbette, dil, yaşayan bir varlıktır. Ben dilci değilim; 
ama, sekiz yıldır Belediye Başkanı olarak belli kitaplardan bir şey
ler öğrenmeye çalışıyorum. Elbette, dil değişekcektir, dil değişmez 
bir şey de değildir; ama, bunu çeşitli yabancı sözcükler alarak de
ğil de, kendi köklerimizden belli şeyler türetmekle de elbette olur 
bana göre. 

Efendim, teknoloji süratle ilerliyor, yeni buluşlar ortaya çıkıyor. 
Eğer siz bu buluşlara yeni sözcükler bulamazsanız, bir gün gelir 
Türkçeyi başka yerlerde ararsınız. Bunun için, ben, Türk Dil Ku-
rumu'na büyük görevler düştüğüne inanıyorum ve bu konuyu da, 
ideolojik bir konuya saplatmak çok yanlıştır. Demokratik bir or
tam içerisinde bugün burada, güncel dilimiz bana göre belki az 
tartışıldı; belki, ileriki tarihlerde tartışılır; ama, tartışılsa daha iyi 
olurdu diyorum ve bazı somut şeyler söylüyorum: "Stenograflar 
yazıyor" diyoruz; bu sözcük bizi üzüyor. "Stenograflar" olacağına 
"Yazıcılar" olsa, benim için, Karamanlılar için daha iyi olurdu. 

Efendim, "medya"lar var, "sponsor'lar var, "stenograflar var, bi
liyorsunuz çok sözcükler var. Biz, bütün uluslara, bütün milletlere 
saygı duyuyoruz; ama, Mustafa Kemal "Bir Türk dünyaya bedeldir" 
derken, "Ne mutlu Türküm diyene" derken, "Türk, öğün, çalış gü
ven" derken, hiçbir zaman yabancı düşmanlığı yapmamıştır. 

Aynı zamanda, Türkler kendi benliğine de, diline de, değerlerine 
de sahip çıksın diyorum. Ben, Yunusun şiiriyle bitirmek istiyorum: 

"Gelin tanış olalım, 
İşi kolay kılalım. 
Sevelim, sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz." 

Yine, ikinci bir şiiri; 
"Adımız miskindir bizim 
Düşmanımız kindir bizim 
Biz kimseye kin tutmayız 
Kamu âlem birdir bize." 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
İbrahim BİRLER - Ve Sayın Valimiz Hakkı Teke'yi mikrofona 

davet ediyorum. 
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Hakkı TEKE 

Hakkı TEKE 
Karaman Valisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer Başkanvekili ve 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun Değerli Başkanı, Sayın Millet-
vekillerimiz, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş konuklarımız, 
değerli bilim adamlarımız, değerli Karamanlılar; Karamanoğlu 
Mehmet Bey 'in buyurduğu fermanın 720'nci yılı dolayısıyla, bu yıl 
37'ncisini düzenlediğimiz Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Gü
nü, dün ve bugün, sizlerin yoğun katılımları ve katkılarıyla plân
ladığımızın, hedeflediğimizin de üzerinde gerçekleşmiş bulunmak
tadır. Bundan dolayı, bütün katılımcılara ve bütün Karamanlı 
hemşerilerimize şükranlarımı, teşekkürlerimi arz etmek istiyo
rum. 

Tabiî, bir taraftan Türk Dilini resmî dil olarak ilân eden Kara
manoğlu Mehmet Beyi anarken, bir taraftan da, kendine özgü fel
sefesiyle insan sevgisiyle dolu Yunus Emre'nin, bu dili en iyi kul
lanan Yunus Emre'nin anılmasını beraber yapmayı hedeflemiştik. 
Tabiî, dilimizi aslından koparmadan, aslını muhafaza ederek tabiî 
gelişimi içerisinde, doğal gelişimi içerisinde güncelleştirerek, hem 
bugün hem de bundan sonraki nesillerin ortak öğesi olarak, en 
önemli ortak öğesi olarak, kültürünün temeli olarak muhafaza et
mek, hem toplum olarak hem devlet olarak esas görevimizdir diye 
düşünürüz. 

Tabiî, aşırılıklardan kaçınarak, politize etmekten, dilin kendi 
politikası dışında başka politik unsurları karıştırmadan, bu öz de
ğerimize, bu temel değerimize, hem Türkiye'deki Türkleri hem Tür
kiye dışındaki Türkleri hem de Yunus Emre'ye gönül verenleri bir
leştiren bu ortak unsuru iyi korumamız, iyi geliştirmemizin gereği 
bir kez daha hemen hemen bütün katılımcıların, bütün konuşma
cıların ortak kanaati olarak belirdi sanıyorum. 

Efendim, bu güzelliklerin yaşanmasında katkıda bulunan her
kese teşekkür etmek istiyorum; ancak, özellikle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'ye, Başkanvekili ve 
aynı zamanda, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu'nun Başkanı olan 
Sayın Hasan Korkmazcan Beyefendi'ye, Kültür Sanat ve Yayın Ku-
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rulunun Koordinatörü hemşerimiz Sayın Ali Günaydın Beyefen-
di'ye, bu Kurulun yöneticisi olan İbrahim Birler Beyefendi'ye ve di
ğer görevli arkadaşlarımıza, dünyanın çeşitli ülkelerinden zahmet 
buyurup İlimize kadar böyle güzel günde bizi yalnız bırakmayarak 
gelen değerli bilim adamları ve konuklarımıza, milletvekillerimize 
ve bütün Karamanlı hemşerilerimize ve iki gündür bizi bir çok 
zahmetle takip eden basın mensuplarımıza ve diğer görevli arka
daşlarıma, ilimizdeki görevli arkadaşlarımıza huzurlarınızda şük
ranlarımı, saygılarımı arz ediyorum ve bu toplantıların, bundan 
sonraki yıllar için daha da büyüyerek, daha da gelişerek, hem dev
letin, hem kamunun, hem de halkın iştirakiyle, katılımıyla, bugün 
ve dün olduğu gibi daha da büyüyerek katılmasını temenni ediyo
rum, saygılar sunuyorum efendim. 

İbrahim BİRLER - Efendim, son sözü, Dil Bayramı'nm Kara
man'da konuğu; ama, Dil Bayramının ev sahibi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekili Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başka
nı Saym Hasan Korkmazcan'ı mikrofona arz ediyorum. 

Buyurun Saym Başkanım. 
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Hasan KORKMAZCAN 
TBMM Başkanvekili 

Değerli hocalarım, aziz konuklar, çok saygı değer Karamanlılar; 
ben, bu son konuşma içerisinde inşallah bundan sonraki Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin dil konusunda yapacağı çalışmaların ilk 
adımmı atmış oluyoruz. 

Bu toplantı, 720 yıl önce, âdeta, Türklerin dil konusundaki or
tak yasasını çıkarmış olan Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı 
vesilesiyle gerçekleşen bu bilimsel toplantı, dil konusunun sadece 
Türkiye'nin meselesi olmadığını, sadece Türk cumhuriyetlerinin 
meselesi olmadığını, bütün insanlığın 3000'li yıllarda çözmesi gere
ken önemli sorunlardan biri olduğunu ortaya koydu. Bu sebeple, 
insanlarla ilgili sorunlarla uğraşmak gibi bir görevi yüklenmiş olan 
siyaset adamları da, devletleri yönetenler de, bu sorunla çok yakın
dan ilgilenmeye, bundan sonra mecbur kalacaklardır. 

Siz, Karamanlıların ev sahipliği yaparak Meclisin esasen yap
ması gereken bir göreve vesile olmalarından dolayı, Karamanlılara 
gerçekten şükran borçluyuz. Görevimizin bir parçasını yerine ge
tirmekte vesile oldunuz. Biz, bugüne kadar azı yerine getirilmiş, 
bundan sonra çoğuna niyet edilmiş görev konusunda ilk ilhamı da 
Karaman'dan almış olduk. Bu da, doğal bir şeydir; çünkü, Kara
manoğlu Mehmet Bey'in Türk Dili Yasası'nı çıkardığı yere bu top
raklar tanıklık etmiştir. Bu topraklar, Türkçenin en güzel eserleri
nin verildiği mekanlardır, bizim bundan sonraki çalışmalarımızın 
da ilk ilhamının burada doğması doğaldır. 

Siyasetçiler her şeyi oya sunarak sonuçlandırmaya gayret 
ederler. Yine, bir oylama yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir konuş
macı, Türkçenin "barış dili" olarak ilan edilmesini istedi. Teklif öy
le ortalıkta kalmamalı, bununla ilgili bir karar alınmalı. Gerçek
ten, 3000'li yıllarda, Türkçe, barışın en önemli araçlarından biri 
olacaktır. Çin Seddi'nden Manş'a kadar olan bölgedeki çok büyük 
bir insan topluluğunun, kendi aralarında hiçbir düşünce engeli 
kalmadan anlaşabilmeleri, sadece Türklerin meselesi değil, insan
lığın meselesidir. Bu toplulukların anlaşabilmeleri Türkçenin so-
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runlarımn çözülmesine bağlıdır. Bu bakımdan, bu, sadece bizi de
ğil, bugün ve dün bu toplantıda kanıtlandığı gibi, bütün dünyanın 
seçkin bilim adamlarını ilgilendiriyor. Türk âlemi arasındaki an
laşmazlıklar ortadan kaldırıldığı zaman, Türkler, heyecanlarını 
birlikte ifade edebildikleri zaman, bilimsel buluşlarını birlikte de
ğerlendir ebildikleri zaman, dünyanın çok büyük bir coğrafyasında 
elbette barışın gerçek yaratıcısı olan, barışın gerçek güvencesi 
olan her türlü anlaşmazlık ortadan kalkmış olacaktır. 

Bu coğrafyada dil sorununun çözümlenebilmesi için, bu coğ
rafyadaki Türk topluluklarının egemen olmaları gerekir, kendi bu
lundukları yerde hür olarak yaşabilmelerine imkân tanınması ge
rekir. Bazı devletlerin, bunda sorumlulukları var. Aynı şekilde, bu 
topluluklarda yaşayan insanların demokratik sistem içerisinde 
hayat sürebilmeleri gerekir ve bu topluluklar arasındaki her türlü 
sınır engelini ortadan kaldırılacak şekilde, en azından, bugün Ba
tı Avrupa'nın ulaştığı standartlarda kaynaşma meydana gelebil
mesi gerekir. Bu hedefe, komşumuz olan, gerçekten dünya mede
niyetine büyük katkılar sağlamış olan Çin halkıyla birlikte, Rus 
halkıyla birlikte, Hindistan halkıyla birlikte, Avrupa Birliği içinde
ki halklarla birlikte gideceğiz. Onların bu konudaki çabalarına bi
zim de ihtiyacımız var. İşte, o zaman Türkçe, barışın en önemli ifa
de araçlarından biri haline gelecektir. 

Bu bakımdan, ben, Azerbaycanlı katılımcının burada ifade et
tiği "Türkçeyi barış dili ilan edelim" teklifini, bu konuda yayınlaya
cağımız kitabın adına "Barış Dili Türkçe" adını vermek suretiyle 
gerçekleştirelim istiyorum; itirazı olan yoksa, ben, bu teklif kabul 
edilmiştir diyeceğim. 

Bu oylama sonucundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum, 
böylece, zannediyorum ki, Derviş Yunusun istediği insanlık barı
şma da Karamanlılar ve Karamanlıların konuğu olan dünyamızın 
seçkin bilim ve sanat adamları katkı sağlamış oldular. 

Hepinizden Allah razı olsun 
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