KAZAKÇA øLE TÜRÇENøN KARùILIKLI ANLAùILABøLøRLøöø ÜZERøNE
Ümran SINIKÇI
I. Giriú
ÇalÕúmanÕn konusu karúÕlÕklÕ anlaúÕlabilirlik ele alÕnan sorun ise dil ile diyalekt
arasÕndaki ayÕrÕmÕn saptanmasÕ.

Dilbilimde bir konuúma türünün diyalekt mi yoksa dil mi oldu÷unu belirlemek
için kullanÕlacak ölçüt karúÕlÕklÕ anlaúÕlabilirlik (mutual intelligibility) ölçütüdür. Bu
dillik ölçüt sÕradan bir kimsenin dil ile ilgili úu yalÕn sayÕltÕsÕna dayanÕr: “AynÕ dili
konuúan” insanlar birbirlerini anlayabilirler, ya da tersi olarak birbirlerini anlamayan
insanlar “ayrÕ diller” konuúuyorlar demektir. Rastgele seçilmiú ve karúÕ karúÕya
getirilmiú iki kiúi düúünülecek olursa, bu iki kiúi birbirlerini anlayabiliyorsa bunlarÕn
idyolektlerinin karúÕlÕklÕ anlaúÕlabilir oldu÷u yargÕsÕna varÕlÕr. Tersine bu iki kiúi
birbirlerini hiç anlamÕyorsa idyolektleri arasÕnda karúÕlÕklÕ anlaúÕlabilirlik yoktur denir.

Do÷al olarak, konuúup anlaúmak için karúÕ karúÕya gelmiú ua da getirilmiú iki
kiúinin idyolektleri her zaman böyle kesin bir yargÕya varmayÕ sa÷layacak biçimde aynÕ
ya da çok yakÕn ya da büsbütün farklÕ olmayabilir. Baúka bir deyiúle bu iki kiúi
birbirlerini arasÕra, bir dereceye kadar, úu ya da bu derecede bir güçlükle anlÕyor
olabilirler. Bu durumda yapÕlacak iú bu iki kiúinin idyolektleri arasÕndaki karúÕlÕklÕ
anlaúÕlabilirlik oranÕnÕ saptamaktÕr.

Bu çalÕúmada kiril alfabesiyle yazÕlmÕú iki metin, ana dili kazakça olan bir Kazak
tarafÕndan kazakça söyleniúlerini veren kendi alfabemize aktartÕldÕ. Metinlerden biri
kazak tarafÕndan okunuúuyla kasede kaydedildi. Bu metinler 0 türk dene÷e biri
okuúuyla biri de dinletilerek biri de okutularak anladÕklarÕ kelimeleri saptandÕ. Denekler
Türk Dili ve Ça÷daú Türk Lehçeleri gibi bölümler dÕúÕndaki ö÷rencilerden seçildi.

Ancak çalÕúma, hiç türkçe bilmeyen bir Kazak bulunamadÕ÷Õndan tek yanlÕ yani
Kazakça’ dan Türkçe’ ye úeklinde yapÕlmÕútÕr.

II. Lehçeler ve Kazakça
Kazakça Türk Lehçelerinden biridir. Kazaklar, Altay da÷larÕndan Ural’ a ve
Omsk’ tan Zerefúan vadilerine kadar olan geniú bir sahada otururlar.
Aksan’ Õn tanÕmÕyla lehçe dilin de÷iúik ülkelerde ve bölgelerde yine aynÕ dil
birli÷inden kimselerce konuúulan de÷iúik biçimidir. Türk lehçelerinin ses bilgisel yapÕsÕ
Ça÷daú Türk Lehçelerinde ortaya çÕkan sesbilgisel kurallarÕn hepsi tarihi özelli÷e
sahiptir. Lehçelerin sesbilgisel yapÕsÕnda fazla farklar yoktur. Türk lehçelerinin
sesbilgisel yapÕsÕnda iki yön vardÕr:
. ünlüler
2. ünsüzler’ dir.

Ünlüler sistemine göre Türk lehçeleri sekiz ünlü fonemin mevcutlu÷una göre
bilinir. Bütün ünlülerin kullanÕmÕ ancak kelimelerin birinci sisteminde karakteristiktir.
Eklerde ise a, e, Õ, i ünlüleri kullanÕlÕr.
Kazakça’ ya ünlü uyumu açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda büyük ünlü uyumunun tam
oldu÷u görülür.

Tekin’ e göre dil ile diyalekt arasÕndaki ayrÕmÕn saptanmasÕ ve belirlenmesi
dilbilimin en çok tartÕúÕlagelen ve çözümlenmesi çok güç olan sorunlarÕndan biridir. Bu
iki deyim uzun beri o kadar çok ve de÷iúik anlamlarda kullanÕlmÕútÕr ki bazÕ ayÕrt edici
özellikler bulunabilse bile bunlarÕ kesin çizgilerle ayÕrt etmek ve kullanÕlÕúlarÕ üzerinde
ortak bir anlaúmaya varmak hemen hemen olanaksÕz gibidir.

Bununla birlikte belirli bir dil ya da dil ailesi göz önünde bulundurulursa
birbirine benzer ya da yakÕn iki konuúma türünün (variety of speech) bir dilin
diyalektler mi yoksa akraba fakat ayrÕ birer dil mi olduklarÕ az – çok kesin çizgilerle
ortaya konabilir.

III. Verilen Çözümlenmesi
Ek’ te de yer alan metinler deneklere dinletildikte ve okutulduktan sonra
deneklerin bu metinlerden anladÕklarÕ sözcük sayÕsÕ tespit edildi. Her iki metinde de
deneklerin anlayabildikleri sözcükler hemen hemen aynÕydÕ.

YazÕlÕ olarak deneklere verilen metinde:

Deneklerden yalnÕz biri ilk tümceyi ve son tümceyi tam karúÕlÕ÷Õyla çevirmiútir.
BunlarÕn dÕúÕndaki tümcelerden 9 sözcü÷ü do÷ru olarak anlamÕútÕr. Bir denek ise yalnÕz
ilk tümceyi do÷ru olarak çevirmiútir. Di÷er tümcelerden ise 7 sözcü÷ü do÷ru olarak
anlamÕútÕr.

Tümce açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde di÷er denekler hiçbir tümceyi tam olarak
anlamamÕúlardÕr.
Bir denek çevirdi÷i  sözcü÷ün birini yanlÕú 0 tanesini do÷ru anlamÕútÕr.
Bir denek çevirdi÷i 5 sözcü÷ü do÷ru anlamÕútÕr.
Bir baúka denek çevirdi÷i 4 sözcü÷ün 3 tanesini yanlÕú anlamÕútÕr.
Di÷er bir denek ise çevirdi÷i 8 sözcü÷ün  tanesini yanlÕú anlamÕútÕr.
Di÷er 2 denekse çevirdikleri 7 sözcü÷ü de do÷ru anlamÕúlardÕr.

Dinletilen metinde ise okutulan metine göre denekler daha çok zorluk
çekmiúlerdir. Yine tümce açÕsÕndan de÷erlendirilirse hiçbir denek bir tümceyi bile tam
olarak anlamamÕútÕr.

Deneklerden biri 3 sözcük dÕúÕnda hiçbir sözcü÷ü anlamamÕútÕr. 3 sözcü÷ünde 2’
sini yanlÕú anlamÕútÕr. YanlÕú anlaúÕlan bu 2 sözcük di÷er denekler tarafÕndan aynÕ
úekilde yanlÕú anlaúÕlmÕútÕr.
Di÷er 9 dene÷

Dinletilen metinde do÷ru anlaúÕlan sözcüklerin sayÕsÕ  yanlÕú anlaúÕlan
sözcüklerin sayÕsÕ ise 7’ dir. Ve bu sözcükler tüm denekler de birbirine benzerlik
göstermektedir.

Bu metinlerde anlaúÕlan sözcükler genellikle Türkçe’ ye çok yakÕn olan
sözcüklerdir. Denekler bir fonem farkÕ ile Türkçe’ de bulunan sözcükleri tanÕmakta
güçlük çekmemiúlerdir.

Örne÷

IV. Sonuç
AnlaúÕlabilirli÷in özellikle de dinletilen metinde bu kadar düúük olmasÕ
Kazakça’ nÕn Türkler için bir diyalekt de÷il bir dil oldu÷unu söyleyebiliriz.

KazaklarÕn Türkçe’ yi anlama yeteneklerinin de böyle bir testle

ölçmemiú

olmamakla birlikte aúa÷Õ yukarÕ bu civarda olaca÷ÕnÕ tahmin edebiliriz.

Uygulanan metinlerdeki Kazakça tümcelere bunlarÕn Türkçelerini karúÕlaútÕran
bir okuyucu kazaklarÕn da Türkçe’ yi anlamakta en az bizim kadar güçlük çekece÷ini
tahmin edebilir. Bu durumda Kazakça ile Türkçe’ nin bir dilin diyalektleri oldu÷u iddia
edilemez.
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EK
Okutulan Metin:
Jana JÕln, jana küniz kutlÕ bolsÕn. TurannÕz bayra÷Õ men otanÕ bolmasÕn degen kastar tas
bolsÕn. Köktemdegi samal eú bitpesin. Agaútar bürúik jarsÕn. Jana künimiz beybitiúilik
pen süyispenúilik meyramÕ bolsÕn.
Ata ulÕstÕz ulÕ küni kuttÕ bolsÕn.
SöyÕkti nemerez.
Türkçesi:
Yeni yÕlÕn, yeni günün kutlu olsun. Turan’ Õn bayra÷Õ ve vatanÕ olmasÕn diyen düúmanlar
taú olsun. ølkbahardaki ÕlÕk rüzgar hiç bitmesin. A÷açlar tomurcuk açsÕn, yeni günümüz
barÕú ve sevgi bayramÕ olsun.
Ata (dede)i ulusun ulu günü (Nevruz) kutlu olsun.
Sevgili torunun.
Dinletilen metin:
Jap – jasÕl jaylaw askar tawlardÕn bawnayÕ, tigilgen ordalar, bakÕttÕ jüzder...Endi mine,
men de senin balalÕk úa÷Õna sapar úekkendey boldÕm. Ertegi, destandarÕnda÷Õ kalam kas,
piste murÕn, kümis manday suluw flar men ken ÕyÕktÕ, tepse temir üzer möert jigitter kol
ustasÕp ot üstinen erili – berili sekirip, meyram dÕ toylawda. Berinin jüzderinen kuwanÕú
izderi baykaladÕ. BarlÕ÷Õ da bir – birinin kolÕnan ustap, “birlik – birlik”, dep, ot üstinen
sekirüwde. Men de özimdi ustay almay sol jastardÕn katarÕna kosÕlÕp, “birlik – birlik”
dep sap tüzedim.
Türkçesi:
Yemyeúil yayla, yüksek da÷larÕn konu, dikilmiú çadÕrlar, mutlu yüzler... øúte úimdi ben
de senin çocuklu÷una yolculuk etmiú gibi oldum. Masal destanlarÕndaki kalem kaú,
çekirdek burun(lu), gümüú alÕn(lÕ) güzeller ile geniú omuz(lu). Tepinirse demiri koparan
mert yi÷itler el el ele tutuúarak ateú üstünden oraya – buraya atlayÕp, bayramÕ
kutlamaktadÕrlar. Hepsinin yüzlerinden sevinç izleri farkediliyor. Hepsi de birbirinin
elinden tutarak “birlik – birlik” diye ateú üzerinden atlamaktadÕrlar.
Ben de kendimi tutamayÕp o gençlerin arasÕna katÕlÕp “birlik – birlik” diye sÕrasÕna
girdim.

