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Bilhassa altay dilleri üzerinde

mutahassıs

1

olan macar' alimi Ligeti

hakkında
(Magyar Nyelv mecm. XXXIV, 3 -,4. cüz, mart - nisan, 1938, s. 65 - 76) ,
neşrettiği makale türk dilciliğİnİ yakından alakadar eder. _ Ehemmiyetine
binaen aynen tercüme edilen bu makalenin transkripsiyonu hakkında
aşağıdaki noktaların tavzihine lüzum görülmüştür.
Lig e t i 'nin, makalesinde kullandığı fonetik transkripsiyon harflerini
aynen almağa, maalesef, imkan bulunamadı. Macaristan 'da ilmı ve bilhassa !isan! eserler neşriyatında her alimin kullandığı ve hadd-i zatında
b~zan aynı sesi bir kaç türlü gösteren f()netik transkripsiyon harflerİni,'
tamamen işaret mümkün olduğu halde, matbaalarımızda bunu temin etmek'
şimdilik kabil değildir. Bizde henüz kabul edilen' ilmi transkripsİyon
alf~besi ise, fonetik ihtiyaçları göz önünde bulundurmadığından, bu sahadaki ihtiyaçların ancak bir kısmını karşılayabilmiştir. Bu itibarla bumakaledeki fonetik harfler için m'uharririn misal aldığı mehazlardaki~esıerin
bizce, gösterilmesi mümkün karşılıkları bulunmuş, makalenin asıl ve mahiyetini değiştirmeyen bu fonetik transkripsiyon formülünü - ki P raf.
Dr. Ra h m e t i Ara t 'ın delalet ve kıymetli yardımları ile tesbit edil~
miştir -- kullanmakta mahzurgörülmemiştir.
Tercümede kabul edilen harflerle asıl makaledeki fonetik harflerin','
cetveIi :
i - ii V.S.: ii v.s. (uzun vakaller)
2 - e : ö. (açık e)
3 - J: ~ (özbekçe, kapalı e ile i arasında telaffuz edilen uzun vokal)
4 - l : ~ (çuvaşçada)
5 - 1 : ~ (kısa l)
6 - '{ : ;} (çuvaşçada)
7 - i : i (çuvaşçada)
8 -ö, 8 ': ö, "6 (türkmencede)
9 - ;;: ortasından çizilmiş ö işareti (çuvaşçada)

i. a j o s 'un üç sene evvel türkçede uzun vakaller meselesi
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Türkçede -uzun: vakaller

10 .....:.. ii:g (uzun u),
11-'::'" ii: ~,( kazancada u o)
12 - u: g (açık lt)
13 - ü: il (türkmencede)

,14 -

15 16 17 -
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ay -V.s.: ai, v.s.
ğ: r (arapça: t)
b: x( arapça :,
~: q (arapça: J)

t>

, Tayyip ,Gökbilgin

B ö h t i i n g k 'in yakut lehçesi hakkındayazdığı eserin inHşarından beri;
türk lehçelerinin k ı sa vokallerine, (a, I , U, Ü, e, i, o, ö) mukabil, ,yakutçada bazı kelimelerde u z u n vokaller, (ii ,1, ,1 ,ii, il) veya
diftonglar (ie, uo, üö) bulunduğu malumdur. i B ö h t i i n g'k yakut lehçesi,'nin fonetiğindeki bu başkahğı izah ederken, mişer (nijninovgrod) şive
,sinde buna:mumasil görünen uzun vokallere işaret etmiş, fakat bu şayan-ı
dikkat biri birine muvazf hadiseden daha şümullü bir netice çıkarnıamıştı.
Bö h t i i n go le 'ten somi yakutçadaki bu uzunluğu İzah etmeği bir çoklflrı '
tecrübe etmişlerse de" tatm'in edici tek bir izah buimaları mümkün olamamıştı;' zira bu husustaki' delillerini bugünkü türk lehçe ve şiveleri
, yard~riıı ile' ispat etmek hiç bir suretle kabil değildi. 'Koybal, karagas;
irtişşivelerinde veöibekçede 'müşahede edilen tek tük misallerle izah
- edil~meyecek olan uzun vokallednmevcudiyetini busuretIe -şüpheye
duşürmüşler ve münakaşamevzı.iu haricine atmışlardı. NetiCede bugünkü
'tÜrk lehçe ve şivelerindeki vokal sisteminin, bazı değişik}ikler müstesna,
: muh;:ıfazakar olduğu v~umumiyetle en eski türkçe de tasavvur edilebilen
hali aksetttrdiği hakkında bir telakki meydana gelmişti.
Bu suretle bir çıkmaza girmiş olan meselenin tetkikinde son zamanlarda umulInadık bir değişiklik husule gelmiştir., Budeğişiklik -ilk istifade
edilebih:;cek türkmence lugatlerin- hazırlanmasıdır. O vakit türkologlar
, hayretle gördüler ki, bu büyük ve çok mühim, fakat şimdiye kadar tama.,nien meçhul kalmış türk şivesinde de uzqn ' vokallere tesadüf olunmaktadır. ~
diğer

O. Böhtlingk, Obe,. die Sp,.acheder. fakaten, StPb g ., 1851, s. 133, 135 ve .143 :,
Efganistan ,seyahatimden evvel, kısa türkmen eserlerinin zaten bulunacağını hesap
,ea~rek, A. P. Pot s el u e v s k i y 'in Ruko'IJodst'IJo dlya iZl1.çeniya t12rkmenskogo yazıka
. ,(Aşgabaat; 1929. ) iıiivanlı eserini temin etmiştim. Ele alir almaz, türkmencede uzun vokal, lerin sistematik bir şekilde bulunduğu ve yakutçadaki uzun vokallerle münasebattar oldUğu
'"dikleatimi celbetmişve-bundan da'mayıs 1936 da üniversiteiıiİı türkiyat enstitüsünde bahset-,
- miştim. Aynısenenin sonbaharında Prof. N ıl m e t h G y u ı a 'ya Efganistandan yazdığım bi~
, mektupta türkmen ve yakut lehçelerindeki uzunluklarm biripiri ile münasebetini daha kat'i
'bir şekilde' bildirmiştim. Efganistandaki türkmenlerin dilinde de ayrıca uzun vokallere
'rastlanmakta ve, tesbit ettiğim gibi, rus kaynaklarının veri~tileri ile tamamen tatabuk,
.et.ınektedir., M. R ii :ı_ii n e n de, aynı suretle; _1937 ilk baharında in~işar eden, fakat an- .
',cak aynı' sene sonlarında, Efga,nistandan dönüşümde gördüğÜm Üb~,. -die langen Vokale
-dertü;'kischen Lehnwörter.im Vngarfschen (FUF, XXIV, 246-55) ı.i~vanlı makalesinde
türkmence _ve yakutçadaki uzunlukların bir birleri ile ın'ün~~ebettar olduiuhU tesbitetmiştl.
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Bu hususta bİr iki kelimeye münhasır mevzii bir mesele ile değil, bilakis
bütün kelimelere şamil olan kısa ve uzun vokaller sistemi ile karşı karşıya bulunduğumuz görüldü. Yalnız yakutça ve türkmencenin mukayesesİ
bile, tesadüfi veya sapa bir istikamette teşekkül etmiş b:r hadise karşı
sında olmadığımızı açıkça göstermektedir. Yakutçada da türkmencede
de büyük mikyasta ve tamamen aynı kelimerde kısa ve uzun vokallerİ··
görüyoruz. , .
Bahis mevzuu olan kelimelerin yakutçada mevcut olmadığı ahvalde
de kısalık veya uzunluğ'a işaret edebilmeleri, türkmencedeki bu verintiJerin (mu'ta) ehemmiyetini bir kat daha artırmaktadır.
Türkmence ile sayıları büyük bir. derecede çoğalan yakutçadaki'
ait malzemeyi bu mesele bakımından tetkik ederken, yukarıda
zikredilen muhtelif lehçe ve şivelerdeki tek tük, uzunlukların devamlı
ve müselsel olduklarını veya yakut-türkmencedeki verintilere tetabuk ettiklerini gördüm. Şimdi sayılacak şivelerde, bazı kelimelere münhasır .
olmak üzere, uzunluklar görmekteyiz: Karagas, soyon, koybal, salbini, mişer (nijninovgrod), tatar, tura, tümen, kurdak, tobol, karakırgız,
özbek i (kıpçak tipi), özbek III (Hive), türki (Kaşgar v. s. ) ... Şayan-ı
dikkattir ki, münşi dili tesmiye edilen ve mesela L'e C o q 'un neşrettiği:
Ll Kitabi gibi edebi türk dili de uzun vokaııerin yazılı ş ve okunuşunun
çok büyük nİesbelte olduğunu aksettiriyor. Daha garibi tamamen kısa
vokallerden ibaretolduğu zannedilen kazan şivesinde W e i i 'in, plaklara
alınan metinlere dayanarak, bazı uzun vokaller göstermesidir. Diğer
taraftan' bunlar öyle kelimelerdir ki, yukarıda zikredilen şivelere göre de
bu şekilde olmaları lazımdır.
uzunluğa

Tecrübe için ayrılmış fazla mikdarda uzun vokalli malzemeyi bazı
türk lehçe ve şivelerinde mukayese ve kontrol ederken, uzun vokalin
tek tük olarak dahi bulunmadığı,. bir kısmında bazı fonetik şekillerde'
hususi ve farklı bir halin müşahede edildiğini gördiim. Bu itibarla, uzun
vokal bulunmayan oğuz şivelerinde (Anadolu, Azerbaycan, Kırım 1),
kaybolan uzun vokalin yerinde, mesela kelime sonundaki sadalı koIiso. nantlar ( sonore ) görmekteyiz (sonorlaşma hadisesi): - t >- - d, - ç >-- c .
. Bu hadise, en fazla, bugünkü şivelerde aynı fonetik şekilde bulunan"
çift kelimelerde göze çarpmaktadır. Mesela: aç- "açmak": ae "aç"
< aç i ot "ot"': od "ateş" < öt.
.
Türkçede gösterilebileck olan uzun vokallerin çuvaşca tezahürleri
daha şayan-ı dikkattirler. Burada bir çok busılsi hallerle karşılaşıyoruz.
Bu hususta söylenilecekJer yukarıdaoğuzcadan alınan misallere raptede-
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'bilmek için, uzun vakalle başlayan kelimeler üzerinde duralım.. çuvaşcada
bu gibi'vaziyetlerde, bugünkü tasvsifi' nokta-inazardan v- yahut y"
protezini buluyoruz. Mesela: us' - ;,açmak": vıs' - "acıkmak" < iiçlizi
,;at": yat "ad, isim" <: iii.
'
'Şu halde, şimdiye- kadar söylediklerimizi hulasa edersek, uzun vokallerin izinin, ya tam bir:' sistem halinde veya eski eserlerinde buluı::ıabilen
tek tük kelimeler olarak, bütün büyük şivelerde bulunduğunu (pseudouygur, oğuz, kıpçak, türki, yakut) görüyoruz. Daimi bir temas neticesinde husule gelen bir karşılıkolcımayacak, derecede bir birinden uzak,
bulunan şivelerde bile bu halerastlanmaktadır. Türk şivelerinin bir kismında tamamen veya kısmen kalmış ohm uzun vokallere, şivelerin diğer
kısmında aynı' hadiseyi başka, mesela oğuz dillerinde kelime sonundaki
vakalli sadahlaşma (sonorlaşma hadisesi) ve çuvaş lehçesinin müteaddit la, bakadan mürekkep husus! teşekkülü gibi, fonetik vasıtaların, hissettirmesi
daha büyük bir ehemmiyet verdirmektedir. Bu vaziyet karşısında hakikatte .her hangi eski bir türkçe fonetik hadisesi ile karşılaşmış olacağımızı,
'dı;>layısiyle tek tük kelimelerde bile müselse! bugünkü uzunluğu ve buna
diğer vasıtalarla olan aksÜı'ameIi düşünmemek mümkün olmuyor.
Eğer buistidlal yerinde ise, bu takdirde yalnız bugünkü şive ve
ağızlarda değil, fakat eski dil 'yadigarlarında da, farzedilen bu eski
türkçe uzun vokallerin izlerinin btdunması icap edeceği düşüncesine vasıl
olmamamız imkansızdır.

, Evvela türkmen şivesi, ile yazılmış yadigarları düşünebiliriz. Zira bu
uzun vokallere bugün de bol bolrastlanmaktadır. Ancak bu
'şivede yazılmışeski dil yadigarlarına bugün, maal'esef, malik degiliz.,
"Epeyce muahhar olan ve özbek, çağatayedebi şiveleriniri imlası, tesiri
altında kalan M a h d u m 'K u i! gibilerin eserlerinden' ise; artık istifade
'
edemeyiz.
Şu halde öyle eski bir metin, aramamız lazım ki, bu, itibari imlanın
, ,teşekkülünden evvele ait olsun,' Bu suretle XI. asra ait M ah m u d
K a ş g ari 'ye müracaat ettim. Üç nushalık İstanbul tablOda gördüğümüz
, Ka ş go ari türkçe kelimelerdeki' vokaııeri kısmen harekeliyor.' kısmen
vokal işareti ile (plene) gosteriyor. Bu günkü türk şivelerindeki uzun
, ve kısa vokalli kelimeleri K cl Ş g a rf 'ninkitablOdakilerle mukayese ettiğim vakit, hayretle gördüm ki, K aş g ari' bu günkü uzun' vokalleri vokal
işareti ile gösteriyor, kısaları ise, sadece harekeliyor. Bilhassa bu uzatmayı gösterenhadise at "beygir", iit"isim" tipindeki çift' sözlerde çok
şayan-ı ,dikkattir. K aş g a rf türkçe kelimeleri arap usulüne göre cezirler ve paradigmalara (faCala v.s.) ayırıyor. Bu itibarla uzun' ve kısa
şivede
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vokallj kelimeler kendiliğinden bir !iraya.gelmiş bulunuyor. Kaydedilmelidir ki, cezirleri aynı olan ve aynı uzunlukta bulunan kelimelere, Ka ş
g ari 'nin kitabında, vokalle veya konsonantla başladıklarına, fiil veya isim
olduklarına göre, başka başka yerlerde tesadüf olunmaktadır. K a ş g ari
uzunluk ha,kkında ayrıca da bahsetmektedir. Fakat yalınız uzun vokalli
şekil kısa vokalliye . nazaran, msL.bir lehçe farkını . gösterdiği (bezek
"süs" rv bezek i beçtmeg "peçenek~' rv beçeneg ı glgaÇ "ağaç" rv gıgaç),
veya kısa ve uzun telaffuz arasında bir kararsızlık (bir "bir" rvbir ı
bzrt "esirin efendisine hizmeti"rvbirt i tlJrt "dört"rv tört ı saglıg "sağlık"'"
saglıg) müşahede edildiği vakit .... ı şay'an.ı dikkattir ki, K a ş g a ri 'de,
uzun vokalli şeklinin kısa vokalli şekle tahavvül eden kelimelerin adedi
epeyce çoktur. Bu, uzun vokaııerin kısalmasının XI. asırda artık tamamen
cereyan etmekte olduğunun barİz bir delilidir. Türkçedeki uzun vokaller
1 K a ş ır arı 'nin maruf naşirİ C. B r o c 'k el m a n n (Mitteltürkischer Wortschatı&,
Bibliothec/l Oriizntalis Hangarica 1. Bp., 1928.) uzunluğu gösterme meselesi ile kısaca
meşguloldu (ıV-V. s.), bir, birt, yriJaç kelimelerinde Kaşgari 'nin uzun vokalleri gös •.
terdiğinikabul etmekle beraber, kararsızlıklar ve ihtilaf gördüğü için, gene plene yazısı
ile, onun kısa vokalleri işaret ettiği neticesine varıyor. Mamafih B r o c k e i m a n n "in
bu hususta ki K a ş g art 'den aldığı misalieri sıra ile gözden geçirelim:
.

ı. bir "bir""'" bir. Bu kelime 1,267.85 de (tap-mün) iki köklü konsonant ile başlayan, kısa
vakalli kelimeler arasında roloynuyor. Fakat K a ş g a rı 'ninkaydetliğine göre, bir'i buradan
çıkarmak ve manlçüş faslına koyarak uzun vokalle telaffuz etmek (yazmak değil), yani
birolarak, mümkündür. Manlçüş fasıllarında gösterilen kelimeler daima uzun vokal ihtiva
ediyorlar (msı. 1, 45-50: üp, üp-in) K ii Ş g ari 'nin bu kaydı, aynı zamanda ·manlç.iiş
faslının plene yazı ile olan vokallerinin uzun telaffuz edilmesi. icap ettiğinin bilvasıta bir
işaretidir. 2. birt "esiri n efendisine hizmeti" "'" biri. Bu kelimeye evvelki fasla ilave edilen
üç köklü, konsonantla başlayan isimler arasında raslanıyor. Burada ·da K a, ş g ari biri
şekline mukabil biri 'in (ve i telaffuzunun) daha doğru olduğunu söylüyor. Kaydedelim ki,
ayııı fasılda diğer kelimelerle münasebettar olarak da böyle notları görüyoruz; mesela
törf, dört, derken tart telliffuznnun daha' doğru olduğunu söylediği gibi ... B r o c ke: m a n n
birt 'te uzun vokal' olduğunu tasdik ediyor, fakat birt "'" bi;'t'ten sonra müteakiben doğrudan
dpğruya. bahsı geçen fört"'" tart için hayretle aoruyor (M W. 215): "Welche Aussprache
meint K., wenn er, sagt. es sei besser mit waw: tw7rt?" 3. jıiJaç "ağaç" "'" jiğaç. XI.
asırda 'imla farkının lehçe farkını bildirdiği muhtemel değildir. 4. tap-mün'e kadar olan
lcelim~ler grupunu, birC'-'bir den bahsederken, gördük. B r o c k e 1 ro a n n 'ın, bu nevi .kelimelerdeki uzun vokallerin işareti olan ali!, vav, ya' yı bu grupta da yazabi!iriz dediği K a ş
gari hakkındaki yeni kaydı, bir"",blr'de konkret olarak gördüğümüz aynı kararsızlık ve
·ihtilata 'dellilet ediyor. - 5. B r o c k e i m a n n 'ın son kaydı, bir faaılda olan. kelimelerip.
ne tam manası ile iki köklü, ne de tam bir üç köklü olmadığını, fakat telimuzları kısa '
ol~uğu için, daha ziyade iki köklüler arasında yazılmak lazım geleceğini bildiriyor Bu
{aaılda (III. 140) hepsi üç fiil bulunuyor: yir- "hakir görmek", yar- "açmak, çevirmek", yil.
"yenilemek": Bittabi bu kayıt bu üçkelimede de uzunJuğ~n kararsız ve mütehalif olduğunu
gösteriyor. Bunn, ayrıca K a ş g arı 'nin başka bir yerinde (lll. 44,48) . kısa vokaJli kelimeler arasında da rol oynamasıuda görüyoruz.

.....
Türkçede u;un v~kaııer

İiıeselesinin tetkikinde K a ş g ariesas olmak üzere, harekelenmiş bütün
"türk hlgatlerini ve metinlerini, bu meyandal b n M u h a n n a 'yı, eski
osmanlıca dil yadigarlimnı v.s. 'yi bahis' mevzut1 edeceğim.

Türk dil bilgisinin birinci derecedeki. vazifesi muhtelifi<aynaklarda
bir halde bulunan- uzun vokaıır kelimelerin metodlu bir şekilde
toplanması ve bilahara hangilerinin en eski" türkçe şekli aksettirdiğini,
hangilerini, gene çok eski olmakla beraber, daha muahhar kıyas yolu
· ile vücuda gelmiş şekiller addederek, mevzuun haricinde telakki etmek
lazım geleceğini münakaşa .etmesidir. Mesele bundan sonra da ikiye, ilk
veya ikinci, üçüncü v.s. hecelerde uzunlukların tetkiki safhaıcirınaayrılıyc;>r.
dağınık

". Bu kısa "makalede mevzuu yalnız ilk hecedeki- uzun vokaBere tahsis
ve, meselenin bazı·safhalarını tamamen izaha çalışmaksızın, aşağıdaki ·bir
" kaç misal üzerinde tetkikini ·tecrübe edeceğim. 1

2. Uz u n ve k 1 S a vokalli çift kelimeler:
K., yak., tkm., miş., kur. (Prob. IV, 316), özb; (NyK. IV, 316)
"isim" losm., azerb., krm. ad i çuv. yalı yukarıda zikredilen bütün
" şivelerde at, " at" çuv. U/.
K., İM., miş., tklli. öl "ateş" i osm., azerb.; krm. od i yak. uot
• çuv. vut i K., İM., yak. , tkm. ot "ot".

cit

K. aç- "acıkmak" aç "aç" i tkm. açı yak. as i çuv. vıs'-, vız'r- i K.,
tkm., osm .. aç-"açmak" i yak. as- J çuv. us'-, us' •.
K., bar "var" var (oğuz şivesindeki şekli, B r o c k e i m a nn'ın
neşrinde yoktur, krş. i, 46: 13) i yak, tkm., kur. (Prob. IV, 133) bar i
eski osm. var (Vamb. 38) i türki.. bar, war (Hartmann: Ksz. V,
173 ) i çuv. pur- i K., yak., tkriı. bar- "gitmek" i kur. bar, bar- (Prob.
:1 Misallerimi şu lehçelerden aldım: K ii ş g a ri (K.), İbn M u h an n a, (iM.); yakut
" (yak., B ii ii t ii n g k ve Pek a" r s k i i ıiı.gatlerinden) ; "türlcmen,( tkm., P o c e i u ev s k i y'in
zikredilen kitabından ve A A i i e v-K. B o r i e v, Russko-turkmenskig slovar, Aşhabat,
1929 Ingatinden); koyhal, lcaragas, soyon, salbini, komandur ( koyb., karag., soy., salb., knd:;
C as 't: r e n - S c. h i e f n e r, Versuch einer kojbaUschen und karagassischen Şp~achlehre,
StPbg.;" 1857): nijninovgrQd şivesi (ngd.; tercüme de mişer: miş.] B ö h t i i ng k 'in yakutça
gramerinden); tura, kurdak (tura, kur.; Ra d i o H, Proben der Volkslitteratur der türkischen
· Stiimme Süd-Sibil'iens, IV., StPbg.,1872.); özbek (özb., Hive; B u d e n z, NgK. 1 V, 316 ve
K. M e n g e s, Drei özbegische Texte, Der Islam XXI, 145 s.; Efganiatan'da kıpçak tipin"deki özbek şivesini qongrat veya qatagan koluna nazaran kendi topladığım kelimelerden
zikrediyo"r ve bit- * ile gösteriyorum); Kazan şivesi (kaz., G. We i 1, Tatarische Texfe,
nach den in der Lautabteilung der StaatsbibZiothek befindlicheıı ÇJriginulplatten. B~rlin
Leipzig, 1930); türkı (M. Hartmann, Ein türkischer Text ausKaşgar,: KSz.V, 161 S.;
A.. von L e C o q, Ostt.ürkischeCedicltte and Erziihlungen, KSz. XVIL, 50 S.;" Ayn.
mil .• Das Lı Kitabi, KCsA, ı. 439 s., LK.).
.
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IV, 127v.s.) türki· var-, war-, bar- (H art m a n n, agn. esr.) i osm. var- ı
çuv.· pır~.
K., kur. (Prob. IV, 151 ), selç., iaş"taş" ı tkm.. daş i yak. tas i karag.
tayş i çuv. f'ş'ull K. taş "dış" i tkm. daş i yak. tas i çuv. tuZ.
K. baş, baş, "çıban" i tkm. baş i yak. has ı karag. bagş i K. baş, baş
"baş" i tkm., karag. baş i yak. bas.
K. çı~- "rutubetlenmek" i tkm. çığ "çiğ, şebnem" i yak. sik <: ? mog.
çigig i K., tkm. Çl~~ "çıkmak".
.
Şu aşağıdaki misaller bizzat hakiki uzunluğu gösteren· kelimeler.
dendirler:

K., tkm. yaz "bahar, yaz" i yak. sas i· kur. yas (Prob. IV, 150)
çuv. s'ur.
Tkm. miş. ~al- ."kalmak" ı K. Jal- ve !ç.aıı yak. bal- i çuv. yuı-.
K., tkm., kur. (Prob. IV, 129) !ç.an "kan" i soy., koyb. kan ı yak.
ban i çuv. yun.
K., tkm, !ç.ar "kar" i yak. barı çuv. yur.
K., tkm., miş. !ç.aş "kaş" i yak .. bas.
K., !ç.as, !ç.az "ağaç kabuğu" i koyb. kas; bu kelime bu iki yerden
maada diğer bütün türk şivelerince tanınmıyor, fakat şu· samoyed, daha
doğrusu fin-ugur şekillerle krş.:
Samoy. kas (O.), kasu (T.), kaza (K.), sesa (Yen.);? fin-ugor:
zürj. katşi, f. kosku, koskus, mac. hars (S e t al a. Die Verwandschajt,
jSFOu. XXX, 5: 44; Pa a s o n e n, Beitriige: KSz. XV, 126; ts ira i: MNg.
XXiV, 298).
K., tkm. !ç.az "kaz" i yak. bas i karag. kas i çuv. bur.
Koyb. sareb, sarıg, sarab "sarı" i tkm. sarı i kur. sarı (Prob. IV, 129)
i K. sarığ i yak. arağas.
Tkm. edik "çizme" i soy; edek i karakır. öytük (KSz. II, 115) i tura
itik (Prob. VI.; 86) ı kaz. itik (W ~ il, 52) i K. etük.
K. !ç.ın,!ç.m "kın" i tkm. !ç.ın i yak. kın i çuv. yini ıı türk.> samoy.
şen, şen (O.) şen, şen (K.).
K. tış, {{ş "diş" i yak. lls ı tkm., karag. diş i ? çuv. şzL
K. iıt, tit "kızıl çam, pinUs larix" i yak. tit.
K., yak., tkm. bil, "bel" i özb. (qongr.*) bil.
K. bir; bir "bir" , tkm. bir, fakat ön bir "on bir" i yak. blr.
K. blr- "vermek". birt "esirin efendisine hizmeti" daha doğrusu birti yak. bier- i tkm. ber- i özb. b~r (qongr.*), bier-. (qataq.*); özb. b€r(Hive, M e n g e s) i karag. ber -, ber - i miş. ber -. .
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K., miş. blş "beş" i yak. biesf tkm. beş i karage beyş i özb. b€ş
(qongr.*)1 kaz. bls' (W e il. 49) bulgar kitabelerinde bielem "beşinci~'.
K., tkm.,miş. bfşik "beşik" ı karakır. beşik (KSz. II, 114 ) i karag.
bed'ik bed'ek i koyb. bizek, blzik i knd., salb. bezek i kur. biljik (Prob.
IV, 136) i özb. (qongr.*) beşlk i yak. bisik.
K. iş "arkadaş, dost" i karage eyş i. kaz. ls' (W e i ı 6).
Karag. eys "kurum, is" i yak. ls i K. iş i kott lt.
K. klb "suret,resim" kibi, kibi "olarak, gibi" i yak. kieb Iseıç. gıbi..
K. kiş "samur" i yak. kis ii türk .. > samoy; şi, sı (O.), şili (K.), siZe
(K.),.ki (T.) ..
K., baraba (Prob. LV, 1), tura (Prob., IV, 86), kur. (Prob. IV, 127)
tl- "söylemek, demek" i yak. die - i tkm., koyb.,. k~rag., miş. di.; i kaz.
di· (W e i i 3).
.
K. tfz "diz" i tkm. dizi çuv.t'ş'ir-,t'ş'zr-.
K., tkm., miş. yö~ "yok, hayır" i yak. suob ı kaz. yü~ (W e i i 69)·
çuv. s'uk.
K., tkm., miş.,seıç. yöl ;,yol" i yak. suol ı koyb. t{öZ, i'oll kaz. yül
(Weil,89)çuv s'ul.·
K, tkm" miş., türki (LK.) ön "on" i yak. uon i kaz. ün- (We il 21)
i çuv. vun, vunnz..
, Miş. töl- "dolmak" i . yak. tuol- i tkm. döl i kaz. tül- (We il 16)
ı K. fol-.
K töz "toz" i krş: mog. toğusun.
.
K, koyb., türki (LK.) k8k "mavi, gök" i yak. küöb i tura (Prob. IV,
100), kur. (Prob.· IV, 136), miş .. kilk Iseıç. giJk i tkm. giJk i kaz. kük
(W e i i 19) i özb.( qongr*.) kiJk ı sarı uyg. kğk i çuv. kzvak.
K. kiJI "göl" i yak. küöl i tkm. kiJI i miş., kaz. (We i ı 60) kill i çuv .
. kül, küzi.
K. kiJn "gön, işlenmemişderi" i tkm. giJrzltura (Prob. IV, 107); kur.
(Prob. IV, .141) kiln ii mog. köm ı samoy.. ko b, kop (O.).
Tkm. kiJrik "körÜk" i yak. küört .1 kur. kil - "şişmek" (Prob. IV, 153) i
K. körük.
K.. iJI"yaş" i tkm. iJI, hiJI i yak. üöı.
K., türki iJz "öz, kalp, iç" ı yak. iiös i tkm., özb. (qongr*.) iJz i kur.
(Prob. IV, 127), tura (Prob. IV, 90) ils i kur. ilys (Prob. IV, 153) i
özb. (qatag*~) iJyz i miş. ilzek i kaz. üz (W e i ı 15 nı mog·. öber, öbesün.
K. siJk - "sövmek" i yak. üöb - i tura (Prob. IV, 98), miş silk - i tkm.
s8k - \i mog.. sögege-.
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K., türkj (LK.), selç. SQZ "söz" i tura ( Prob. IV, 97 )" kur. (Prob. IV,
129) sils i özb.( qongr.*) saz; özb.(Hiv.e, Menges) saz i miş. silz i
tkm. söz i ? yak. ös.
iart "dört" i yaK. iüört i tkm. dart i miş. dart ı.
kaz. dürt (W e i i 49) koyb. tart; tört i tura (Prob, LV, 89), 'kur. (Pi-ob.
IV, 131) tilrt i özb. (qongr.*') tart ı çıi.v. tlvaDı, tlvaitl.

K., tört, daha

K.,

taş

yak. tüös

doğrusu

(B r o c k'e i m a n n tüş okuyor.) "göğüs" i karag. tögş dögş i

I· tkm.

d~ş~

K., tkm. büz,,,buz"
sön, môsün.

i yak. büs, müs i çuv.

pır

II mog. mölsün" möii-.

tüz, "tuz" i yak. tüs i tkm. düz i çuv. tlvar ii mog. dabusun.
üç, "uç, tepe" i tkm. ÜCl losm., azerb. uc i çuv. vis', vizi.
kilç " güç, kuvvet" i yak. kils i tkm. gügç.
silt, "süt" ı yak. ilt i tkm. sügt i eski osm., azetb. süd.
K, kaç., soy., karag., yak. tiln, "gece" i karag. diln i tkm. dügn.

K.
K.
K.
K.

K., özb. (Hive.: Ngk. IV, 316)

tilş" uyku,

rüya"

i karag

.iügş

i tkm.

dügş ı yak. tilI ı çuv. iiıik, töıök.

K. ilç, üç "üç" i karag. ügş i türki.ilç, ilş (LK.,
XVIII, 90) i çuv. viz'i vis's'i ı yak. üs i tkm. üç~
K. il!, ild (oğuz), "delik"

i yak. ilt"

L e C o q, KSz_

< * hüt.

Bu misallerden de anlaşılıyor ki, uzun vokal bulunan lehçe ve şive
lerde 1. Uzunluk kelimelerin bazı gruplarında, istisnasız bir şekilde, bütün
dillerde muhafaza edilmiştir. 2. Uzun vokalIi şekil diğer başka bir grupta
bazı lehçelerde kısa vokalli ile münavebe ile kullanılıyor. 3. Nihayet bir
üçüncü grupta topl~mabilen kelimelerde de, yakutça (üs "üç" birden
fazla heceli kelimelerde bu kısalma hemen hemen umumidir: bisik" beşik"
aragas '"sarı"), türkmence (şöz "söz" göz, "göz" gör-, "görmek") veya
K aş g arı (sang, "sarı" tol- "dolmak") gibi lehçelerde aslen uzun vokalli
bazı kelimelerin kısalması meydana gelmiştir. Bilhassa K a ş g ari 'de aç*ça
görülüyor ki, uzun vokallilerİn kısalması eskiden beri cereyaneden bir
haldir. Bu kısalma ameliyesi bu gÜn de devam etmekte, bazı şiveler de
ise, artık temamen sona ermiş bulunmaktadır.
'
3. Uzun vokallerin tanınması bizi ti,irk dilinin fonetik tarihi ve' alfay .
dilleri mukayeseli dil bilgisinin bazı meselelerinİlı halline yaklaştırrnakta- "
dır. Bunu izah edecek umumi mahiyetieki bir meseleye işaret etmeğe
müsaade edilsin.
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Ram s t e cl t yukarıdaki listede mevcut, taş "taş" için altayesas di. lindeoriginal olarak * tal' şeklini kabul ediyor. ı Kelimenin sonundaki l' nin
palatal karakteri, türk lehçe ve şfvelerinde bir taraftan taş şekli diğer
.. taraftan l' nin tesiri altında sözbaşındaki t' de palatalleşmiş olarak çu;'vaşça t'ş'uZ ve moğulca çilag~n şekillerini meydana getiren bir cereyanı
tahrik etmiş, imiş. Ram s t e d t altayesas dilindeki çuvaş - mog~ r '"'-1
turkçe z vaziyetind~ de palatal r' 'yiasli tip kabul ettiği için, _türkçe tuz
"tuz" kelimesiriin çuvaşçadaki inkişafını da. bu suretle izah etmek lazımdır~
Ram s te dt'e göre bu vaziyet iki tipi temsil eden iki misalde şu suretledir:
taş

alt. *lal' "taş"<
.
_ ,,*,t'al' >çuv. tL ş' uZ, mog.

çi/ağun,

tuz
*1
'
t
"/
lt
a .. ur ".uz"
'*tuyr > *tuyur > çuv. tl'Var.

Bu izah şüphesiz ki, çok manalıdır, fakat bütün· sıra .meseleye tatmin
edici bir cevap teşkil· edemiyor. Mesela ner ne de Z'nin palatalleştirme
tesirinin kabul edilemeyeceği ve tamamen umumi türkçe" tuzçuvaşça
.tlvar ile mutab'akat eden türkçe kök " İnav: i, gök":> *köyk> *köyük >
çuv. kzvak inkişafını nasıl izah edece~iz? *siarı:> çuv. şurz"-JIDog.şira 'da
ki ş eğer mutasavver esas altay d~linde· bulunan *sar'z(g) kelimesindeki r
.. nin palatalleşen tesiri altında husule gelmişse, niçin bu kelime umumi
türkçedeki tuz "-J *tur"a göre olması lazım gelen *sazıg- yerinesarıg
şeklinde yaşamaktadır? Umumi türkçe de taş'ın çuvaşça rpukabili t'ş'g i
: Olduğuhalde, aynı fonetik ş~kilde bulunan taş·· "dış" ın mukabilinin 19I
"olmasının sebebi· nedir? Eğer birinin başındaki. t 'yi mefruz. Z palatalleş
tir~işse, niçin diğer kelimedeki t 'yi yapmamıştır?
_ Bu inkişafıri r' ve" l' tarafındandeğil, uzun vokallerin palatalleşmi ş
. olmasından neş'et ettiğini 'tasavvur edersek, bütün bu güçlükler ortadan
kalkar. 2 Palatalleşmeği Ra m s t e d t 'in kullandığı manada kabul' ettiğimi
ilave edeyim.
"
.

.

ı G.

J.

Ra m s te cl t, Zur Frage nach der Stellung de; Tschuwassischen, JSFOu .

XXXVııI., 1: 13-9, 31-2 ve

Die Palatalisation in den altaischen Sprachen (Annales
Academiae Scieniiarum Fennicae B" XXVII, 1932), 249-50.

2 Altayeadaki mukayeseli malzemenin bir kısmını' göz önünd~ biılunduruDea, en eski
türkçede i diftonglu şekillerini kabul etmemizi"mkansız değildir. Bu hal çok erkend~n
- -bir çok türk lehçe ve şivelerinde uzun vokaııeri doğurmuş, çuvaşçada ise, doğrudan doğruya
, DU .şekil yukarıda gösterilen" şekilde iDkişaf "etmiş olacaktır. Muhakkak ki, mesela altay
ana dilin"deki topis "toz"dan bilahara *toys, *ıogz* ("'t09r) meydana geımiştir. Şu ha\de
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Burada bahis mevzuu olabilecek misalleri toplarsak, görürüz ki,
labial ve illabial vokaller başka başka türlü palatalleşmişlerdir ii
( e, 1, ı)' dan ia (ie, ii, iı), ö, ö, ü, il den ise oi" öi, ui, üi 01. muştur. İşte bir kaç misal:
iis "kakım" (K.) :> çuv. *fas :> ygs.
iii, "ad; İsim" :>çuv. *fat :> lJat (fakat ai "at" :> çuv. ut).
tiiş "taş"; *iiil:> çUv. "'fial :> *tşal :> tlş'gl (fakat taş "dış", "'tal >·çuv. tul).
siirıg "sarı" :> çuv. *sfarı(g) :> *şarı :.> şurl.
siiz "çamur"; *siir :> çuv. *siar :> ·şar :> *şur.
'~iin. "kan" :> çuv. biin:> *Man > yun.
~iinat "kanat" (tkm.) :> çuv. *biinat > *Manat :> *yanat :> s'unat.
~iiL- "kalmak" :> çuv. *biil :> *bial :> yuZ
~iir "kar" :> çuv. *biir :> *Mar :> *yur.
~m "kın" :> çuv. bın:> !Jim :>yfnf.
~öyug "koyu, sık" (karag.) :>çuv. *böyu(g) >- Moyu:> yıvı.
İlk hecedekiu z u n ii için verilen misalieri tetkik ettiğimiz zaman
görüyoruz ki, büyük bir kısmında yakutça ve çuvaşçada (veya yalnız
birinde) mukabili ı' dır :
iiy "ay, kamer" "-' yak. ıy.
iirı~ "zayıf" (koyb.) "-' çuv. ırban i yak. ır - "zayıflamak" .
yiir ,,yar, sahil", "-' yak. sır i çuv. sııran.
~iinat "kanat" "-' yak. kznat.
siig "sıhhatli" r....; çuv. sıvı.
tiimır "gök" "-' yak.tımır i çuv. izmar.
liina "dana" (tkm.) "-' çuv. tma
Bu hadise ile münasebettar olarak yal~Jz bir delilimiz var. Bu da
çuvaşçada a ::> 1 tahavvülünün bugünkü şeklinde ancak bu dilde li >
çi, si :> şi değişmesi nihayete erdikten sonra vukua geldiğidir. çuvaş-·
en eski türkçe hareket noktası bu olmak Hızımdır: toyz ve bundan türk şivelerinin bir
çoğunda toz,muahharan kısalarak, toz olmuştur; çuvaşça da bu halde * toyr hareket noktasıdır, fakat altayana dilindeki şekle o kadar yakın olan tivar'ı her halde hususı bir şive
halinde yaşamakta iken, iktisap etti. Yalnız şu kadar var ki, bazı ahvalde, böyle bir irca
ameliyesine bizzat altay mukayeseli dilciliği itiraz etmektedir: mesela türkçe taş, * tal
"taş" tipinde altay ca bir. *tiflal'ı tasavvur etmek mümkün değildir. Fakat cay-i sualdir ki,
moğulca boor, bor "kil" "'" türkçe bor (K., tkm., özb. bor; yak. buor) gibi hallerde altayca
bir * bofler şeklini kabul edebilir miyiz? Moğulca karşılığı olmayınca, mücerret kalan türkçe
yolf "yok" grupunda ise altay ca bir yopilf şeklini keyfi bir hareket noktası ittihazetmek
cür'etkiir ve sebepsiz bir iş olur: Bu itibarla, şimdilik yukarıda zikredilen bütün misaııerde
en eski türkçede uzun vokalli şeklin mevcudiyetini daha uygun görüyorum. Bu meselede
son sözü bittabi müstakbel inceden inceye tetkikat söyleyecektir.
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ça - yakutçadaki l -< a tebadülünün uzun vokaller meselesi ile. alakasını,
an'cak; ihtiyatla zikrediyorum. Zira bir çok misallerden bir kısmında uzun .
~okalit bu' gün için, göstermiyorum., Ram s t e dt· l 'yı, bunu takiben gelen
1, 1, r veya y'nin tesirine hamlederek, İzaha çalışıyor; fakat bu izahtarzı
. sarih olarak tatmin edici değildir;, çünkü evvelki kelimelerdeki hadiselerin hiç birinin bulunmadığı gıp- "kapamak, yakalamak" "-' /f:.ap-1}ıt- "sertleşmek, katılaşmak" "-' l[.at- ı szv'ig "yakın" "-' yağu/f:. i ima . "dana" "-' .
tana i sıp- "bağlamak" "-'sap-I sıv "sağ, sıhhatli'" "-' sag gibi bu çuvaşça mukabillerin <> halde sebebi nedir?
.
Mesele ne şekııde olursa olsun, türkçe sarıg "-' mog, şira kelimelerini
doğrudan doğruya. bu a > i tebadülü ile izah edeceğim. Çuvaşça ve
moğulcada aynı

II.

surette

olan bu nevi kelimeler

menşelerine

nazaran biri birinden
, şur "çamur" şur'i "sarı ,beyaz" doğrudan doğruya *#al, *sfar, ·siarı(g) şekillerinden meydana gel_o
miştir; moğulcada i'se, *tala-(gun) "taş", *sarui, *saruga "toprak, çamur"
.*sara " sarı " şekillerinden evvela *tzla-(gun), sırui, (sıruga) ve sıra oldu.ve
bu şekilde epeyce bir zaman da yaşadılar; ancak muahhar, ikinci bir ti>
çi, si > şi tebadülüile; aynı za~arida bu' günkü şekillerini aldılar.
esaslı

ayrılıyorlar. Çuvaşça i'ş'uZ "taş"

Labial vokaller için .burada

şu

misalleri

vereceğim:

*ös "kavak" > çuv. *oys ~ *oyus> 'iv'is.
töz "toz" (k.) "-' *toyz "-' *toyuz "-' *lovuz " krş. mog. togusun -<
*topusun.
k5bek "göbek" (tkm. g5bek) >çuv. *köybe (k) >- ""köyübe.> k'ivaBa
k5k "gök, mavi" > çuv. köy k :::> *köyük > k'ivak ii mog. köke <

. 'türk; kökün sonundaki ses için
l[.ılmça

> kilinça, kilinçe

krş.

uyg.

/f:.zlınç

"suç, günah"> mog,
.

k5z "köz, ateş halinde kömür" (K.); *k5r (krş. osm. kör) > çuv .
. köyr *köyür:::> kzvar.
*öyz"-' *öyüz "-' ·övüz ~ krş. mog. öbes-ün <::
*öpes-ün

.o""r ""
/
oz "oz, k en d'"
ı ;
...

M

. *öyr:::> *öyür:::>'*övür >çuv. *zvar > var II krş.
mog. öber, öger <:: ·öper.
t5rt "dört" > çuv. *tögrt > *töljürt.> tıvaDı.

*t,!yz "-' ·tuguz ,,-,' *t.uvuz II krş. mog; dabu·sun
(üz: "tuz"; *tür (. . .
.....
. . . . . ' . . . . <::·dapu~·un
*tuyr > ·tuyur > tuvar :::> çuv. t'fvar.
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Yalnız

yukardaki bir kaç misali dikkate. almakla da çuvaşça ve monihai kelimelerin tetabuk ettiğinin farkına varınz. Bununla beraber
bundan gene müşterek bir çuvaşça ve moğulca inkişaf manası çıkarmak
hata olur. Çuvaşça şekilleri en eski telakki etmek bile bahis mevı;uu
olamaz: Bumeselede birinci kriteryumumuz çuvaşça -g- > -v- tebadülüdür, ki bu, çuvaşça piva- "boyamak" -< buga- 'nın da ispat ettiği gibi,
çok muahhardır (*kögk > *kügk macar dilininçuvaşçadan gelen kelimeleri arasında da mevcuttur: R. kegk > kek); bu söz original kelimelere
dahil olsa idi, en eski türkçe bolla-' daki LI - 'nin çuvaşçada - r - 'ye tekabül etmesi lazım gelirdi.
Çuvaşça ve moğulca kelimelerde, bundan başka muhtelif devirlere,
muhtelif bilavasıta sebeplere irca edilebilen konvergens birinkişafla.
karşılaşıyoruz. Çuvaşça kelimeler en eski türkçe şekillerin kıyasi bir
şekildeki inkişafları, moğulcalan ise, türkçeden ziyade altay dillerine
yakın olan en eski moğulca şekillerin akisıeridir1er. T oplanan ve tetkik
edilen misalIere dayanarak, en eski türkçede bir heceli, uzun vokalli
şekilleri *5z "öz", *töz "toz", *tiiş "taş", belki de *ögz, *togz V.s. gibi
haller de kabul edeceğiz. ı En eski moğulcada ise, bugünkü bildiklerimize
göre, ayni halde *ö{Jes, *ö{Jer "öz, kendi" ve *to{Jus "toz" şekillerini tasıiv..
vur etmemiz lazımdır. Altay an.a dilinde en eski. türkçe ve en eski moğulca şekiller daha uzun, en .eski moğulca ile umumiyet itibariyleaynı
müşterek bir şekle rastladılar. Altay ana·dilindeki bu io{Jus ;,toz, toprak"
kelimesinin bir müştakkı bugünkü türkçedekitopra~ tarançıde topa
"aynı" kelimesidir; tıpkı moğulcadaki togurug <: *to{Jurag gibi. -Bununla
beraber bugünkü türkçe toz ve toprak ancak altayana dili vasıtasıile
biri biri il~ münasebattardır, en eski tür~çeye ayn, iki muhtelif söz olarak
ğulcada

girmiştir.
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diftonglu

şeklin

tasavvurunun da ortaya

'çıkmayacağı

en eski türkçedeki

uzun~,'

'lukları ayri grupa alıyorum; zira altayana dilindeki mukabili de basit, dİftonglu olmayan

(-i, -Il)

bİr

uzun vokaldİr ..

