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 ÖZET 
 Ş. Bektöre’nin “Tatarca Sarf Nahv” Adlı Kitabında Kullanılan Linguistik 
Terimlerin Özellikleri 
 Geçtiğimiz asrın ilk çeyreği Kırımtatar dili ve edebiyatı için oldukça önemli bir 
asır olmuştur. Dil siyasetindeki değişiklikler, asırlar boyunca kullanılan arap 
alfabesinden latin yazısına sonra da kiril alfabesine geçilmesi bir takım problemlere 
sebeb olmuştur. Bunlar arasında imla ve terminoloji, okullar ve yeni ders kitapları 
hazırlama gibi meseleler vardı. Bu sorunlar üzerinde B. Çoban-zade, Ş. Bektore, YA. 
Bayburtlı, A. Odabaş gibi bilim adamlarının büyük çalışmaları olmuştur. Biz de 
burada, önemli eserler yaratan şair, yazar ve eğitimci olan Şevkiy Bektore’nin “Tatarca 
sarf nahv” adlı eseri ve burada kullanılan linguistik terminolojinin özellikleri üzerinde 
duracağız. 
 Anahtar Kelimeler: Kırım Tatarları, Şevkiy Bektore, Linguistik, Terminoloji. 
 

FEATURES OF LINGUISTIC’S TERMS IN THE BOOK OF Ş. 
BEKTÖRE NAMED “TATARCA SARF, NAHV” 

 
 
 ABSTRACT 
The Characteristics Of Linguistic Terms Used In Ş. Bektöre’s Book Of “Tatarca Sarf 
Nahv” 
 The first quarter of previous century became an important era for Crimean 
Tatar language and literature. The amendments in language policies, such as 
displacing Arabic alphabet by Latin alphabet and later replacing it by Cyrillic 
alphabet, resulted in some problems. Among the problems, there were spelling, 
terminology, schools and preparing lecture books. About these issues, the scientists 
such as B. Çoban-zade, Ş. Bektore, Y.A. Bayburtlı, A. Odabaş prepared important 
studies. In this article, we focus on the work of Şevkiy Bektore,“Tatarca Sarf Nahv”, 
who is a poet, author and educationalist, and   the characteristics of linguistic terms 
used in this work.  
 Key words: Crimean Tatars, Şevkiy Bektore, Linguistics, Terminology. 

 
 

Bugünde - bugun qırımtatar tili ve edebiyatınıñ ilerilemesinen 
bağlı bir sıra meselelerni keçmişteki asabalığımıznı bilmeyip, oña  
qıymet kesmeyip, musbet ve menfiy hüsusiyetlerini ogrenmeyip, 
keregi kibi çezip  olamamız. 

 

                                                 
* Qırım Devlet Müendis-Pedagogika Üniversiteti Qırımtatar Ve Türk Tilşınaslığı 
Kafedrasınıñ Uyken Odcası. 
1 «Tatarca grammatika». Eski dersliklerde sarf  termini fönetika ve morfölogiya 

añlamlarını, nahv sözü ise sintaksis añlamını qavrap ala ediler. Zemaneviy 
dersliklerde grammatika termini em  morfölogiya, em sintaksis añlamlarını ifade ete. 
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Keçken as õrn õñ 20-30-nc õ seneleri q õrõmtatar tili ve edebiyat õnõñ 
tarihõ nõ ogrenmek içün �ù ayet muim bir devirdir. Belli ki, o y õllar 
qõrõmtatar tili ve hususan til �üõnasl õ�ùõ içün �ù ayet murekkep bir vaq õt 
edi. Til siyasetiniñ deñi �ümesi, as õrlar devam õnda qullan õlõp kelingen 
arab yaz õsõndan  latin yaz õsõna, soñra kirill yazõ sõna keçilmesi bir s õra 
çezilmesi �ùayet zarur ol �ùan problemlerni yarattõ . �ûularn õñ aras õnda 
imlya  ve terminölogiya meseleleri, ve bu meselelernen s õqõ ba �ùlõ 
ol�ùan mektepler ve diger oquv ürtlar õ içün  yañ õ derslikler az õrlav 
i�üleri edi. B. Çoban-zade [13; 14], �û. Bektore [3; 4] , YA. Bayburtl õ [1; 
2], A.Odaba �ü [7; 8; 9; 10; 11] ve diger alimlerimiz bu meseleler 
uzerinde baya �ùõ  çal õ�ütõlar. Bu insanlarn õñ tilimizni saqlap qaluv 
o�ùrundaki kure �üi �üimdi de aktualdir, ve bu devirde yapõ l�ùan ilmiy 
i�ülerni  ogrenmek bizler içün �ùayet faydal õ ve meraql õdõr. �ûun õñ içün 
de bu i �üimizni ozüniñ keskin qaleminen ciddiy eserler yaratmaqnen 
bir s õrada, q õrõmtatar  halq õnõñ medeniyeti ve tasil i �üleriniñ osüvine 
degerli isse qo �üqan istidatl õ �üair, yaz õcõ ve oca �ûevkiy Bektore ve on õn 
“Tatarca sarf, nahv”  2 [3] ald õ kitab õna bag õ�ülamakn õ niyet ettik.  

 
 Maqsad õmõz bu derslikte qullan õl�ùan lingvistik terminleriniñ 
hüsusiyetlerini  incelemeknen beraber, kitapn õñ tili ve mundericesini 
talil etmekten ibaret. 
 
 Belli ki, keçken as õrn õñ 20-nci seneleriniñ yar õsõna  qadar  
çõqqan eski grammatikalar arab yaz õsõnen yaz õlõp, olarda i �ületilgen  
terminler de arab al õnmalar õ edi. Amma  �ü u y õllar õ yazõnõñ latin 
yazõsõna keçirilmesi ilmiy terminölogiyan õñ da deñi �ümesini talap ete 
edi. Türk �üõnaslar arasõ nda bu mesele keni�ü  sürette munaqa �üalar ve 
ciddiy davalar �ùa yol açt õ.  Teklifler çe �üitli edi. Bularnõ ñ içinde közge 
çarpqan dört türlü aq õnt õ bar edi. Birinci gruppa alimleri terminlerni 
asõrlar devam õnda qullan õlõp kelingen arab ve fars tillerinden almaqn õ  
ve ileride ilmiy terminölogiyamõ znõ arab al õnmalar õ vastas õnen 
zenginle �ütirmekniñ tarafdarlar õ ediler, ekincileri arap sözlerinden 
vazgeçmeknen beraber, terminlerni avropa ve rus tillerinden 
alõnmasõnõ tevsiye ete ediler, uçünci gruppa eiyal õlar õ tilimizniñ çe �üit 
tõ�ü elementlerinden temizlenmesi ve �üimdiden söñ iç bir tilden söz 
alõnmamasõnõñ tarafdarlar õ ediler. Niayet, dörtüncileri episi türkiy 
tiller içün umumiy ilmiy terminölogiya yarat õlmasõ kerek, dep saya 
ediler. 
 
 �û. Bektore q õrõmtatar tilini arabça ve farsça sözlerinden 
arõnd õrõp, terminlerni oz tilimizden do �ùurmaq tarafdar õ edi. On õñ bu 
meselege münasebeti  1923 senesi ne �üir etilgen "Tatarca sarf, nahv" 

                                                 
2 Kitap arab yaz õsõndan kirill yazõ sõna Qurtmöllayeva Zure taraf õndan  transliteratsiya 

yapõldõ. Müellif Zure han õm�ùa buük minnetdarl õq bildire.  

Turkish Studies / Türkoloji Ara �ütõrmalar õ 
Volume 2/2 Spring 2007 

 



 

 

 

 

 

                                            Emine Ğaniyeva 

 
 
 
 
 
353 

adlı dersliginden añlaşıla. 
 
 Grammatikanıñ baş saifesinden Aqmescit civarındaki Totaykoy 
ocalar tehnikumı müdiriniñ muavini ve tatar tili ocası olıp çalışqan, 
Şevqiy Bektore kitapnıñ müellifi ve dağıtıcısı olğanını añlaymız. Kitap 
tatar oquv işleri, ilmiy heet (komissiya) tarafından tasdiqlanğan. 
Derslik Totaykoyde 1923 senesi neşir etilip, 110 saifeden ibarettir. 
 
 Kitapnıñ ilk satırlarında alim oz maqsadını boyle añlata: 
"Tatarlarnıñ da ozine mahsus bir tili, til qaideleri, qanunları, yahşı-
yaman oz tilinden tuvğan, tuvayatqan bir edebiyatı bolğanından biz 
şu tilniñ oz qaide ve qanunlarına kore bu kitapnı tizdik. " [3, s.1]3 
 
 Derslikte qullanılğan terminler sisteması müellif qırımtatar 
lingvistik terminölogiyasını yaratqanda  tilniñ içki imkyanlarından 
faydalanmaq istegenini açıq-aydın köstere. Ş. Bektöre eski 
grammatikalarda qullanılğan ve keniş halq tabaqaları içün 
añlaşılmağan  arabça  alınmalar yerine oz  işinde türkiy terminler 
qullanmağa tırışa ve sağır ses (tutuq ses), sağlam ses (sozuq ses), 
paynözilik (isimlerde teklik), koplik (isimlerde çoqluq), buluş (keliş), 
sözler qorantası (tamırdaş sözler), buyruqlar (fiilniñ emir meyili), 
bolacaqlar (kelecek zaman fiilleri), yoqluq (menfiy şekil), barlıq 
(musbet şekil), qoşamatlar (yalğamalar, affiksler), meçev sözler 
(nidalar) , almaş  (zamir), duraqlar (toqtav işaretleri), baş söz 
(mupteda) ve diger  bu kibi bir sıra yañı lingvistik terminler yarata.  
Fikrimizce, alim ogüne qoyğan vazifesiniñ ğ
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 Elbet de, Ş. Bektöreniñ terminler yaratuv uzerinde yapqan 
areketleri onıñ zamandaşları tarafından müzakere ve tenqid etildi. 
Atta Almaniya apshanelerinde bulunğan oca ve şair Noman Şeyh-
zade de bu müzakerelerge os issesini qoşıp, şaqa şeklinde şiir yaza: 
  Sarf-nahu" arabası tüşkende eske4, 
  Koründi de hucur o er kecke. 
  Alfabeñde "vav" larıñ bir antiqa, 
  Sığmasa da terimler bir mantıqqa. 
  "Meçev sözler", "candavurlar" - nasıl sözler? 
  Zaman bizge emir etti oların terkin... [12, s. 299] 
 
 Derslikniñ o devirde mektep ocaları ve talebeleri arasında keñ 
darqalğanını 1923 sene «Yeñi dünya» gazetasında aprel 19-da 
berilgen malümattan añlamaq mumkün: «Tatar kitaplarını bastırmaq 
içün Qırım Merkeziy İcra Kömiteti yanındaki sovet apparatlarını 
tatarlaştıruv komissiyası 16. 000 (on altı biñ) ruble verdi. Aqmescit 
maarif şübesi de 100. 000 (üz biñ) ruble verdi. Bunlarnıñ bir qısmına 
Ş. Bektöreniñ «Sarf, nahv» kitapları alınıp dağıtıldı» [6, 9 s.]. 
 
 Fikrimizce, derslikte termin olaraq qullanılğan sözler şimdiki 
künde qırımtatar lingvistik terminölogiyasınıñ problemlerini çezmege 
çoq yardım etmese bile, alimniñ terminler yaratuvda tilimizniñ içki 
imkyanlarını işletmek niyetinen yapqan areketleri  bugun qırımtatar 
ilmiy terminölogiyasınen oğraşqan alimlerimiz içün faydalı bir 
ornektir. Alim tarafından qullanğan ana fil (infinitiv, isimfiil), sözler 
qorantası (tamırdaş sözler), yasama isim kibi bir qaç terminni 
zemaneviy qırımtatar lingvistik terminölogiyasında qullanuvnıñ 
müzakeresi diqqatqa lyayıq, dep sayamız. 
 
 Derslikte qullanılğan til, bazı istisnalar esapqa alınmasa, 
zemaneviy tilimizge pek yaqın olğan, yengil oqulğan ve qolay 
añlaşılğan bir tildir. 
 
 Grammatika «Başlanğıç» («Kiriş»), «Tatarca sarf»  («Tatarca 
grammatika»), «Nahv» («Sintaksis»), «Ders ornekleri» ve  «Pitik» 
(«Netice») kibi qısımlardan ibaret. 
 
 «Başlanğıçta» Ş.Bektore til-lisan, ses ilimi (fönetika), imlya, sarf, 
cumle, nahv kibi terminlerniñ açıqlamalarını bere. 
 "Tatarca sarf" bölüginde ses ve arif añlamları, sozuq ve 
tutuqlarnıñ çıqqan yerlerine kore tasnifi, singarmonizm  kibi bir sıra 

                                                 
4 Yazğan kitabınıñ reklamasını yapmaq içün Ş. Bektore çift at ve araba alıp, bu 

arabağa "Sarf-nahu arabası” adını bere. 
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meseleler baqılğan soñ, sözlerniñ yedi çeşitiniñ (isim, sıfat, almaş 
(zamir), fiil, sayı adı, qoşamat (edat), meçev sözler (zarf ve nida)  
leksik ve morfölogik hüsusiyetleri talil etile.   
 
 "Nahv" bölüginde cumle,  cumleniñ asıl (baş) ve iyerçen (ekinci 
derece) müçeleri (azaları); duraqlar (toqtav işaretler); cumleniñ 
bulunları (çeşitleri); asıl (adiy) cumle-qoşma (murekkep) ve qısqa 
(keniş olmağan) cumle, uzun (keniş) cumle kibi meseleler baqıla. 
 Elbet de, işté berilgen nazariy malümat zemaneviy qırımtatar 
tiliniñ nazariyesinden biraz farqlanalar. Meselya, sözlerniñ söz 
çeşitleri ayıruv, fiilniñ gramatik kategoriyaları, cumlelerniñ tizimine 
kore çeşitleri kibi meseleler zemaneviy qırımtatar tiliniñ 
nazariyesinde başqaca añlatıla ve tasnif etile. 
 
 Buña baqmadan qaideler qısqa şekilde, qolay menimselgen 
tilnen berilgeni, müellifniñ bu kitap uzerinde çoq çalışqanını ve onıñ 
usuliy ustalığını köstere. Meselya, sozuq ve tutuq sesler  boyler 
añlatıla: 
 
 – Ağızdan çıqqanda tutulmay çıqqan seslerge "sağlam ses" 
(sozuq ses) deyler.  

- Ağızdan çıqqanda, ağıznıñ bir de bir yerinde tutulıp çıqqan 
seslerge "sağır" (tutuq ses)  deyler. 

 
 Fikrimizce, qaidelerni añlatuvda boyler saddelik ve qısqalıq 
mektepliler içün neşir etilgen zemaneviy qırımtatar tili 
dersliklerimizge yetişmegen bir hüsusiyettir. 
 
 Kitapta nazariy malümattan soñ bilgilerni pekitmek içün bir 
sıra süaller ve meşğuliyetler berilgen. Bu da müellifniñ ders 
añlatuvda bayağı tecribesi olğanınıñ isbatıdır. 
 
 Derslikniñ degerligi daa şunda ki, onıñ sönki qısmında 25 ders 
ornegi berilgen. Ş. Bektore ocalarğa hitap etip, kitapta olğan 
misallerni, teşkerüv-talillerni, meşğuliyetlerni  ve ders orneklerini 
qullanmalarını rica ete: 
 
 " ..siz yañğız kitabda bolğan misallermen toqtamañız, halq tili, 
qartlar sözi, halq türki ve masallarnıda, qoluñızda bolğan kitablarda 
kob misaller taparsıñız... Qaidelerni ezberlev, ezberletüvden fayda 
yokdır, añlav kerekdir. Misaller ustünde çoq, çoq teşkerüv – “tahlil” 
yasañız..” [3, 51 s.] 
 
 Fikrimizce, bu iş qırımtatar tili usuliyeti uzerinde yapılğan 
birinci adımlar olsa kerek. 
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 Şevqiy Bektore ocalarğa yardım etmek içün, oz grammatikasına 
kerekli misaller, ornekler, teşkerüv-taliller, meşğuliyetler, atta ders 
ornekleri kirsetkeni derslikniñ musbet taraflarıdır. 
 
 Boylece, kitap oz zamannıñ şaraitlerinde neşir etilgen derslikler 
arasında qırımtatar tiliniñ hüsusiyetlerini eñ tolu açıqlağan 
grammatikalardan birisidir. 
 
 "Tatarca sarf, nahv" kitabında Ş. Bektöreniñ til, qırımtatar 
tiliniñ ilmiy terminölogiyası, ders berüv usulları  ile bağlı fikirleri ve 
tüşünceleri aks ettirilgendir. Şunıñ içün bu grammatika oz 
zamanında halqnı tasilge çeküv, cemaatqa bilgi berüv vazifelerni 
becergen eñ qıymetli kitap olıp, bugun de tilimizniñ, 
terminölogiyamıznıñ tarihini ogrenmege yardım etecek, tedqiqatlarğa 
lyayıq olğan dersliktir. 
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