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ÖZET
Bir dilin söz varlı÷ının temelini teúkil eden temel söz varlı÷ı, her dilde
kuúaktan kuúa÷a aktarılarak yaúayan, insan hayatında birinci derecede öneme
sahip olan, insana ve çevresine ait önemli kavramları yansıtan sözcüklerdir.
Vücutla ilgili sözcükler, do÷ayla ilgili kavramlar, renk bildiren sözcükler,
hayvan adları, sayılar, en çok kullandı÷ımız fiiller, manevî kültüre ait dinle,
kutsal kavram ve kiúilerle, gelenek, göreneklerle ilgili sözcükler temel söz
varlı÷ını oluúturan unsurlardır.
Bu çalıúmada Kazan, Orenburg ve Samara bölgelerinden 1884’ten
sonra göç edip Eskiúehir ili Çifteler ilçesinin Osmaniye köyüne yerleúen
Kazan Tatar Türklerinin a÷zındaki söz varlı÷ı de÷iúimi ele alınmıútır. Kazan
ve çevresinden Türkiye’ye göç eden Tatar Türklerinin dil özellikleri/lehçeleri,
bu bölgede meskun olan O÷uz boyuna mensup yerli halktan önemli ölçüde
etkilenmiútir. Ses ve úekil özellikleri büyük oranda korunmakla birlikte,
özellikle söz varlı÷ı önemli ölçüde yerli a÷ızdan veya Türkiye Türkçesinden
etkilenerek de÷iúime u÷ramıútır.
Osmaniye Tatar Türklerinin temel söz varlı÷ındaki de÷iúmeler çeúitli
baúlıklar altında ele alınarak de÷erlendirilmiútir.
Anahtar kelimeler: Türkçe, Tatar, Türkiye, Osmaniye, söz varlı÷ı,
temel kelime.

WORD BORROWING AND VOCABULARY EXCHANGE
IN TURKISH DIALECTS: CASE OF OSMANøYE TATAR
DIALECT
ABSTRACT
The basic vocabulary which constructs the main vocabulary of a
language is the word that is transferred from generation to generation in every
language, has importance of first degree and reflects important concepts about
mankind and his environment. The words dealing with body, color, and
concepts about nature, animal names, numbers, and the most used verbs,
words of holy concepts and persons and traditions consist of basic vocabulary
of a language.
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In this study, the change in vocabulary of Kazan Tatar Turks, who
migrated from Kazan, Orenburg and Samara regions and inhabited in the
village of Osmaniye of Çifteler, Eskiúehir after 1884, was investigated. The
dialects of Tatar Turks who migrated from Kazan and its surrounding area
were affected by the local people who have been living in that region. Though
they still protect phonetical and morphological features of their language, it
was affected by the local dialect and Turkey Turkish.
The main changes in the vocabulary of Tatar Turks in Osmaniye village
were evaluated under several headings.
Key words: Turkish, Tatar, Turkey, Osmaniye, Vocabulary, basic
word.

Dil iliúkileri ve etkileúimleri, bir arada yaúama sürecinin
do÷urdu÷u kaçınılmaz bir sonuçtur. Baútan beri bir arada yaúayan
topluluklarda oldu÷u gibi, dünyanın farklı bölgelerinde yaúayan
topluluklar daha sonra bir arada yaúama durumunda kalınca,
birbirlerinin dillerinden etkilenirler.
Dillerin farklı lehçe ve a÷ızları olabilir. Türk dili de bugün farklı
co÷rafyalarda çeúitli lehçelerle varlı÷ını sürdürmektedir. 13. yüzyıla
kadar tek bir yazı dili olarak gelen Türkçe, bu yüzyıldan sonra
Kuzeydo÷u ve Batı (Güneybatı) Türkçesi úeklinde adlandırılan iki kola
ayrılmıútır. XV. yüzyıldan itibaren de Türk yazı dili, Kuzey (Kıpçak),
Do÷u (Ça÷atay) ve Batı (Osmanlı) úeklinde adlandırılan üç kol haline
gelmiú ve 20. yüzyıla kadar bu úekilde geliúmiútir. Co÷rafi farklılıklar,
boy özellikleri, göçler, savaúlar, komúuluk iliúkileri, edinilen yeni
inanç sistemleri ve dinler, girilen farklı kültür çevreleri gibi birçok
etkenle birlikte zaman ve mekân farklılıkları lehçeleúmede etkili
olmuútur.
20. yüzyıla üç farklı yazı diliyle giren Türkçe, 20. yüzyılda
de÷iúen dünya dengeleri sonucunda Sovyetler Birli÷i’nin kurulmasıyla
farklı bir yola girmiútir. SSCB’nin böl-parçala-yönet siyaseti
sonucunda Türk boylarına farklı alfabeler kabul ettirilmiú ve her boyun
konuúma a÷ızları yazı diline dönüútürülmüútür. Böylece suni bir yolla
yirmiden fazla Türk yazı dili meydana getirilmiútir (Buran-Alkaya
2006, XV-XVI).
Kuzey grubu Türk lehçelerinden olan Tatar Türkçesi, bugün
ço÷unlukla Tataristan Özerk Cumhuriyetinde, ødil-Ural bölgesinde ve
BDT’de konuúulan bir Türk lehçesidir. Çarlık Rusyasının ve Sovyetler
Birli÷inin uyguladı÷ı acımasız siyasete ba÷lı olarak Tatar Türkleri,
yüzyıllar içinde Türkiye, Avrupa, Amerika, Kanada, Avustralya,
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Japonya gibi dünyanın çok de÷iúik bölgelerine gitmek durumunda
kalmıúlardır (Öner 1998, XXVIII-XXXI).
Tatar Türklerinin göç ettikleri ülkelerden biri de Türkiye’dir.
Bugün baúta Eskiúehir ve Kütahya olmak üzere Bursa, Samsun,
Ankara, Aydın, østanbul, Trabzon, Sivas, Konya gibi Türkiye’nin
çeúitli illerinde yaúayan Kazan Tatarları bulunmaktadır (Ocaklı 2002,
897-904). Türkiye’de 4-5 bin civarında Tatar Türkünün oldu÷u
söylenmekle birlikte çeúitli belgelere göre bu sayı 10.000’i aúmaktadır
(Ocaklı 2002, 905). Siyasi baskılar yüzünden çeúitli dini ve milli
endiúelerle Türkiye’ye göç eden ve Eskiúehir ilinin Çifteler ilçesine
ba÷lı Osmaniye köyünde yaúayan Tatar Türkleri de Kazan Tatarlarının
bir bölümüdür.
Kazan, Orenburg ve Samara bölgelerinden 1890’lı’yıllardan
sonra göç edip Eskiúehir ili Çifteler ilçesinin Osmaniye köyüne
yerleúen Kazan Tatar Türklerinin (Özkan 1997, 4-5) a÷zına ait metinler
1984 yılında Fatma Özkan tarafından derlenmiú ve daha sonra Fatma
Özkan’ın bu çalıúması “Osmaniye Tatar A÷zı” adıyla 1997 yılında
TDK tarafından basılmıútır.
Kazan ve çevresinden Türkiye’ye göç eden Tatar Türklerinin
dilleri, bu bölgede meskun olan O÷uz boyuna mensup yerli halktan
önemli ölçüde etkilenmiútir. Ses ve úekil özellikleri büyük oranda
korunmakla birlikte, özellikle söz varlı÷ı önemli ölçüde yerli
a÷ızlardan veya ölçünlü Türkiye Türkçesinden etkilenerek de÷iúime
u÷ramıútır.
Bu çalıúmada daha çok temel kelimelerde görülen de÷iúiklikler
üzerinde durulacaktır. Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi her ikisi de
Türkçenin bir kolu olmasına ra÷men farklı co÷rafyalarda yaúama,
savaúlar, komúuluk iliúkileri, boy özellikleri vb. sebepler dolayısıyla
söz varlı÷ı arasında çeúitli farklılıklara sahiptir. Türkiye’ye göç eden
Tatar Türklerinin a÷ızlarında yüz yıllık bir sürede temel kelimelerin
bazılarında de÷iúiklik olmuútur.
Söz varlı÷ı, sözcükbilimin (lexicologie) bir dalı olup (Aksan
1998, 14) bir dilin bütün kelimelerini; bir kiúinin veya bir toplulu÷un
söz da÷arcı÷ında yer alan kelimelerinin toplamını (Korkmaz 1992,
100) içine alır. Söz varlı÷ı Türkçe Sözlük’te de “Bir dildeki sözlerin
bütünü, söz hazinesi, söz da÷arcı÷ı, sözcük hazinesi, vokabüler, kelime
hazinesi (Türkçe Sözlük 2005, 1807)” olarak tanımlanmıútır.
Bir dilin söz varlı÷ının temelini teúkil eden, “çekirdek
sözcükler”, “kalıt sözcükler” olarak da adlandırılan temel söz varlı
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yansıtan sözcüklerdir (Aksan 1998, 17). Temel sözcükler, bir dilin
varlı÷ını ve kimli÷ini temsil ederler (Buran 2001, 82). Vücutla ilgili
sözcükler, do÷ayla ilgili kavramlar, renk bildiren sözcükler, hayvan
adları, sayılar, en çok kullandı÷ımız fiiller, manevî kültüre ait dinle,
kutsal kavram ve kiúilerle, gelenek, göreneklerle ilgili sözcükler temel
söz varlı÷ını oluúturan unsurlardır.
Dilbilimciler bir dilin söz varlı÷ında yer alan temel sözcüklerin
2000 dolayında oldu÷unu söylemektedirler (Aksan 1998, 20). Temel
söz varlı÷ı dilde en az de÷iúikli÷e u÷rayan ö÷elerdir. Temel söz
varlı÷ına ait sözcüklerin 1000 yılda ancak % 19’unun de÷iúti÷i, %
81’inin korundu÷u ifade edilmektedir (Aksan 1998, 17).
Bir dilin söz varlı÷ını meydana getiren sözcükler, bir kavramın
yalnız o dildeki ses karúılı÷ını meydana getirmez, aynı zamanda o dili
konuúan toplumun kavramlar dünyasını, maddi ve manevi kültürünü,
dünya görüúünü, olayları ve kavramları algılayıú biçimini de ortaya
koyar. Yeryüzündeki varlıklar, kavramlar birçok yerde aynı oldu÷u
halde, bunların adlandırılıúı ve kapsamları dilden dile farklılık gösterir
(Aksan 1996, 7). Bu yüzden her dilin söz varlı÷ı kendi içinde de÷iúik
biçimlerde úekillenir.
Söz varlı÷ındaki farklılık yalnız de÷iúik kökenlere ait dillerde
de÷il, aynı dilin ayrı lehçelerinde hatta a÷ızlarında da görülür. Bu
ba÷lamda Türk lehçeleri de söz varlı÷ındaki çeúitlili÷i ve zenginli÷iyle
bir hazine konumundadır.
Dil iliúkileri içindeki kaynaklardan biri de ödünç kelimelerdir.
Ödünç kelime alıú veriúi daha çok aynı dil ailesi ya da aynı dilin çeúitli
katmanları arasındaki iç alıntılardır. Bu tür alıntılarda alınan kelimeler
ses, úekil ve anlam yönünden pek de÷iúikli÷e u÷ramazlar. Dillerin
beslendi÷i bu kaynaklar "dillerin hayat damarları" olarak
de÷erlendirilir (Karaa÷aç 2002, 103-104). Bu ba÷lamda yüzyıllar
içerisinde Türk lehçelerinin zamanla birbirlerini etkiledikleri ve
karúılıklı olarak kelime alıú veriúinde bulundukları görülür.
Türkiye Türkçesi a÷ızlarının yapısı ve söz varlı÷ı, genel
özellikleriyle O÷uz boylarına dayandı÷ı için, O÷uzca özellikler
gösterir. Fakat, Anadolu’ya yalnız O÷uz boyları yerleúmemiú, gerek
XI. Yüzyıldan önce gerekse daha sonraları O÷uzların dıúında kalan
di÷er Türk boyları da Anadolu’ya yerleúmiútir. Zeynep Korkmaz,
Bartın ve yöresi a÷ızlarında O÷uz, Türkmen ve Kıpçak unsurlarının
karıúıp kaynaúmasıyla bir tabakalaúmanın ortaya çıktı÷ını dil
verileriyle belirlemektedir (Korkmaz 2005, 162-178).
Türkiye Türkçesi a÷ızlarındaki dil verilerinden hareketle di÷er
Türk boylarının Anadolu’nun úekillenmesinde ve söz varlı÷ının
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oluúumunda önemli etkileri oldu÷u söylenebilir. Zeynep Korkmaz,
bugün Türkiye Türkçesinde görülen “bubay, gendüy, dav, avuz,
yalavuz, sovuk, hen (sen), hizi (sizi), cılkı, cırla-“ kelimelerini,
Anadolu’ya gelen Kıpçak Türklerinin varlı÷ıyla açıklar. Zeynep
Korkmaz, Anadolu’daki yer adlarından hareketle bu bölgeye Orta
Asya’dan Çi÷il Türklerinin bile gelmiú oldu÷u yargısına
varılabilece÷ini kaydeder (Korkmaz 1971, 21). Ahmet Buran da
Türkiye Türkçesi a÷ızlarında görülen ú/s farklılaúmasını Kıpçak
özelli÷i olarak açıklar (Buran 2007, 2107-2112). Bugün øzmit’ten
Artvin’e kadar uzanan sahil úeridinde özellikle øzmit, Bartın, Tirebolu
ve Artvin’de yo÷un olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde Kıpçak
Türkçesinin özellikleri görülmektedir (Karahan 1996, 181).
Türkiye Türkçesi a÷ızlarının oluúumunda O÷uzlar dıúındaki
boyların etkisi bulunmasına ra÷men, bu unsurlar O÷uz Türkçesinin
temel yapısında ve iúleyiúinde bir de÷iúme meydana getirmemiú, aksine
bu özellikler zamanla O÷uz Türkçesinin içinde erimiútir. Bu gün
Türkiye Türkçesi a÷ızlarının söz varlı÷ındaki çeúitlili÷in sebebi di÷er
Türk unsurlarının etkisiyle beraber, O÷uz boylarının kendi
bünyelerindeki a÷ız farklılıkları, iç göçler, zorunlu iskan gibi
sebeplerdir (Buran 1996, 3).
Türkiye Türkçesi a÷ızlarında çeúitli Türk lehçelerinin söz
varlı÷ına ait kelimeler de bulunmaktadır. Özellikle yakın zamanlarda
(XIX. ve XX. yüzyıl) Balkanlar, Kafkasya, Türkistan, Kazan, Kırım
gibi Türk dünyasının çeúitli yerlerinden gelen Türkler, Türkiye’nin
çeúitli bölgelerine yerleútirilmiú ve bulundukları yerlerde dil
bakımından müstakil adacıklar meydana getirmiú ve mensup
bulundukları lehçelere ait özellikleri devam ettire gelmiúlerdir
(Korkmaz 1971, 21-22). Leylâ Karahan, Batı grubu a÷ızlarının
sınırlarını ve diyalektolojik durumunu belirlerken bu bölgeye gelen
Türk topluluklarının kendi a÷ız özelliklerini koruduklarını ve yerli
halkın dilini fazla etkilemediklerini belirtir (Karahan 1996, 115).
Ancak, O÷uzca dıúındaki di÷er tarihî Türk lehçelerinin bugün
Türkiye Türkçesi a÷ızlarındaki etkisi düúünülürse, sonradan
Türkiye’ye yerleúen Türk boylarının a÷ızlarının da zamanla Türkiye
Türkçesi a÷ızlarına katkıda bulunaca÷ı söylenebilir. Nitekim Zeynep
Korkmaz, Güney-batı Anadolu’ya yerleútirilen Yörüklerin, artık yerli
a÷ızların eritici etkisiyle kendi a÷ız özelliklerini oldukça
kaybettiklerini veya kaybetmek üzere olduklarını söyler (Korkmaz
1994, XXXIX).
Türkiye’ye yerleúen Kazan ve Sibir Tatarları, Kırım Türkleri,
Kırgız, Kazak, Özbek, Karaçay-Balkar, Kumuk, Türkmen Türklerinin
a÷ızları üzerine akademik düzeyde bir çok çalıúma yapılmıú ve bu
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a÷ızların söz varlı÷ı ortaya konmuútur*. Çeúitli tarihlerde Anadolu’ya
gelerek farklı yerlere yerleúen bu göçmenler, Türkiye Türkçesi
a÷ızlarına birçok kelime vermiútir. Derleme Sözlü÷ü’nde
göçmenlerden derlenen bu kelimeler belirtilmiútir (Eren 1960, 296).
(Meselâ, kiyik: yabanıl/Kırım göçmenleri DS VIII, 2888; tepsemek:
oynamak/Rumeli göçmenleri DS X, 3886; tınç: rahat/Karaçay aúireti
DS X, 3914 vb. gibi). Ancak, Hasan Eren, Türkiye’ye yerleúen bu Türk
unsurlarına ait kelimelerin Derleme Sözlü÷ü’nde eksik oldu÷unu ve
bunlara ait verilerin tam olarak tespit edilmesi gereklili÷ini de belirtir
(Eren 1960, 296-297).
Tatar Türkçesindeki kelimelerin zamanla yerlerini Türkiye
Türkçesindeki karúılıklarına bırakması aslında karúılıklı bir lehçe
iliúkisidir. Sonuçta ortada bir dil de÷iútirme olayı yoktur. Bir dilin iki
lehçesinin kendi içindeki yer de÷iútirmesinden ibarettir. Osmaniye
köyünde yaúayan Kazan Tatar Türklerinin söz varlı÷ı da geliúen süreç
içinde Türkiye Türkçesinin etkisiyle bazı de÷iúikliklere u÷ramıú ve
temel kelimelerin bir kısmı Türkiye Türkçesiyle ifade edilmeye
baúlamıútır.
Söz varlı÷ındaki de÷iúmeleri ele aldı÷ımız Osmaniye Tatar a÷zı,
Kazan Tatar Türkçesinin bir a÷zıdır (Özkan 1997, 61). Dolayısıyla
bugün Osmaniye Tatar a÷zında Türkiye Türkçesiyle de÷iúen kelimenin
karúılı÷ı olarak günümüz Tatar Türkçesindeki karúılı÷ı verilmiútir. Söz
varlı÷ındaki de÷iúme gösterilirken madde baúı olarak önce Türkiye
Türkçesine de÷iúen úekil verilmiú, parantez içinde bu úeklin bugünkü
Tatar Türkçesindeki karúılı÷ı gösterilmiú ardından da Türkiye
Türkçesine de÷iúen úekil metinde geçti÷i úekliyle ya cümle halinde ya
da kelime grubu úeklinde sayfa numarasıyla birlikte gösterilmiútir.
Osmaniye Tatar a÷zında meydana gelen söz varlı÷ı de÷iúmeleri
için temel kelimeler esas alınmıútır. Bu kelimelerin insan hayatında en
çok yer alan ve günlük dilde en çok kullanılan kelimeler olmasına
dikkat edilmiú ve de÷iúikli÷e u÷rayan kelimeler yirmi üç baúlık altında
gösterilmiútir. ønceleme için gösterilen örnek cümle ve kelime
gruplarındaki sayfa numaraları Fatma Özkan’ın “Osmaniye Tatar
A÷zı” a÷zı adlı eserine aittir.
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OSMANøYE TATAR AöZINDA DEöøùøKLøöE
UöRAYAN TEMEL KELøMELER

1. Organlar
dudak (Tat. irơn): doda÷ın, közün, aúın boyadı (s. 71)
kalça (Tat. bot): alçamdan vırdılar (s.103)
karın (Tat. korsak, ơç, karın): çáy bilen arnıbıznı doydırıp (s.
84)
2. Tabiatla ølgili Kelimeler
çam (Tat. narat): çam ormannarında bıla (s.131)
çay (dere) (Tat. kơçkơne yılga): o çaynıñ tigi ya÷ında (s. 81)
çimen (çiremlơk): topra istine, çimenge (s.133)
kurak (Tat. korı, yavımsız): havalarnıñ ıra
 kitken seneleri
(s.134)
tarla (Tat. kır, basu): tarlalarıbız bar (s. 82)
3. Yiyecek, øçecek ve Beslenmeyle ølgili Kelimeler
biber (Tat. borıç): domatesi, biberi, so÷anı (s. 74)
börek (Tat. pirog, bökken) : çi bürekler piúirebz (s. 125)
ceviz (Tat. estơrxan çiklevơgơ): ni bılsa fındı, fıstı, ceviz (s.
79)
çekirdek (Tat. könbagıú): çikirdekler satalar (s.108)
çorba (Tat. úulpa): it çorbası salabız (s.110).
domates (Tat. pomidor, tomat): domatesi, biberi, so÷anı (s.74)
fındık (Tat. çiklevơk): ni bılsa fındı
, fıstı, ceviz (s. 79)
fıstık (Tat. pơste): ni bılsa fındı, fıstı
, ceviz (s. 79)
hamur (Tat. kamır): peremeçnin amırına açık amır oúabız (s.
79).
hoúaf (Tat. kompot): ikmek, uúaf bıliy (s.125)
karabiber (Tat. kara borıç): arabiber, tız ıyabız (s.110)
kıyma (Tat. farú): ıymasın ázirlerbz (s.116)
köfte (Tat. kotlet): köfteler yasap (s. 99)
pancar (Tat. çögơndơr): abiyimner pancar igeler (s.109)
pirinç (Tat. dögơ): pirniç pilavı (s.125)
portakal (Tat. eflisun): limonnar, porta
allar oyıp (s. 80)
reçel (Tat. vareni): reçil kıvamına kilesiye kadar (s. 110)
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hısım akraba (Tat. tugan-tumaça): ısım a
raba yanında s
leúmezler (s. 76)
komúu (Tat. kürúơ): omúular da kitire (s. 77)
konu komúu (Tat. kürúơ-kolan): andil gecelerinde ya÷lı piúirirge
onu omúu÷a (s. 77)
misafir (Tat. kunak): misafir kildi mi (s. 76).
nesil (Tat. buwın): üçüncü nesil (s. 82)
niúanlı (Tat. yereúơlgen): niúanlımı öriym (s.108)
sülale (Tat. tokım, buwın, dinastiya): ases sülƗlem (s. 82)
tanıdık (Tat. tanıú): tanıdı
, akraba malaylar filan kireler (s. 71)
yabancı (Tat. çit, çit kiúi): yabancılar taraldıktan sınna (s. 71)
8.3. ønsan Ömrü ve Faaliyetleriyle ølgili Olan Kelimeler
ameliyat (Tat. operatsiya): amelyetkBap kittiler (s.103)
büyük (Tat. zur, olı): büyükler yanında gençler otırmaz (s. 76)
durum (Tat. xel, exvel): bu durum÷a tüúürdügüz (s.126)
dü÷ün (Tat. tuy): köy dü÷ünü istemiy (s.100
fiyat (Tat. beye, xak): gübrelerniñ fiyatları (s.133)
genç (Tat. yaú): büyükler yanında gençler otırmaz (s. 76).
hastalık (Tat. avıru, çir): miña bir hastalı
 kildi (s.104)
hayat (Tat. tormıú): kilinnerniñ hayatları daha zor (s. 76)
hediye (Tat. bülek): bala÷a hediye kitireler (s. 98)
ıslık (Tat. sızgıru): ıslı
 çalalar ızlar÷a (s. 108)
istek (Tat. tơlek): üz isteyigiz ble mi? (s. 91)
mektup (Tat. xat): mektupları kile (s.115)
nadas (Tat. tuñga sörü): nadas itebz (s.132)
niúan (Tat. yereúü): niúan ta÷ıp aytabız (s.123)
ses (Tat. tavıú): ses tavuú çı÷aran kiúiler (s.130).
úenlik (Tat. úatlık, beyrem tantanası): úennikler yasap kaytabız
(s.115)

8. 4. ønsanın Duyu ve Duyguları413 TD.0013 Tc0 Tw[((s.1.337 TD[(m)187(ük)12.7(le
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hırka (Tat. biúmet): ciketniñ veya hır
anın cơninnen aratabız (s.
71)
ilaç (Tat. daru): ilaç fazlara ƥatsañ (s. 132)
kapak (Tat. kapkaç): apa
 apatabız (K21, 110)
kapı (Tat. iúơk): ız ya÷ı apını apatalar (K21, 72).
kolonya (Tat. odekolon): olonya blen (s. 77)
kumaú (Tat. tukıma): bir umaú iteklig (s. 99)
mendil (Tat. kulyavlık, tastımal): marama, tastımal, mendil (s.
125)
örtü (Tat. yapma, yapkıç): aúana örtileri yasiybız (s. 102)
para (Tat. akça): para ıçırma oyını (K21, 71), para yo (s. 105)
salıncak (Tat. tagan): salınca
lar ırıp (s. 115)
tepsi (Tat. padnus): amırnı tepsinin zorlıƥında (s. 110)
terlik (Tat. baúmak): terlikler yasiybız (s. 102)
tren (Tat. poezd): tirenge minmek (s. 78)
12. Dinle ve ønançla ølgili Olan Kelimeler
cami (Tat. zur meçơt, cemig): camilar÷a da muabile÷e kiTeb z
(s. 77).
hoca (imam) (Tat. mulla): ucalar ayrı bıla (s. 77)
müslüman (Tat. mösơlman): müslüman kiúiler dip mini berdiler
(s. 78)
13. E÷itim øle ølgili Olan Kelimeler
e÷itim (Tat. megarif): e÷itim durumu nasıl idi (s. 96)
okul (Tat. mektep): o
ılƥa kilsin (s. 109)
ilkokul (Tat. baúlangıç mektep): ilko
ılnı ırıhüük’te oıdım (s.
109)
ortaokul (Tat. urta mektep): ortao
ul filan yo (s. 74).
ö÷retim (Tat. ukıtu, bơlơm): yani bir e÷itim, ö÷retim (s. 96)
ö÷retmen (Tat. ukıtuçı): lise öyretmeni (s. 82)
talebe (Tat. ukuçı, student): ız talebelerge (s. 109)
14. Zamirler
o (Tat. ul): o yıldızlarnı körgen bıla (s. 71)
kendi (Tat. üz): biraz kendimizi topladık (s. 128).
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bazı (Tat. kaybơr, begzı): cezalardan bazıları (s. 72), bazısı balık
piúire (s. 108)
hepsi (Tat. barısı): ıristiyan yasadı alarnın hepsiñ (s. 91)
herkes (herkơm): herkes kiúisine öre (s. 72), herkez anı tarif
iTe (s. 72)
herúey (Tat. bar nerse): samawarı, çınya÷ı, herúeysi (s. 93)
kimisi (Tat. kaybơrsơ, bơrersơ): kimisine ezan eyttirdik (s. 71).
kimse (Tat. hiçkơm): kimsesi de yo÷Biken (s. 80)
úey (Tat. nerse, ni): oyunnarıbızdan bir denesi de úey (s. 72),
neyse bir úey yapmadılar (s. 85)
15. Sayılar
buçuk (Tat. yarım): bir bıçı
 teneke un (s. 76), se÷at sigiz pıçı
ta
(s. 103)
16. Temel Renkler
beyaz (Tat. ak): beyaz pamuçu boldımıydı (s. 76)
kırmızı (Tat. kızıl): ol úkeyler ırmızı bula (s. 73).
siyah (Tat. kara): ya÷a siyahların (s. 132)
renk (Tat. tös): rengini eyte (s. 72)
17. Soru Kelimeleri
acaba (Tat. elle): úyge kiliú tarihi acaba, aç tarihinde? (s. 92)
hangi (Tat. kaysı): hangi vasıta blen kildigiz (s. 91)
kaç (Tat. niçe): aç balañ bar (s. 111)
nasıl (Tat. niçơk, nindi): mınnan nasıl çıan (s. 90)
18. Sıfatlar
bazı (kaybơr, begzı): ba÷zı kiúiler (s. 81)
belirli (anık, bilgơlơ): bilirli bir raamı bar (s. 134)
belli (Tat. bilgơlơ): belli miktarda para sırıybız (s. 72)
bir sürü (Tat. úaktıy): bir sürü iú bar (s. 74)
birkaç (Tat. bơrniçe): bir aç senedir (s. 74)
çeúit (Tat. tör, törlơ törlơ): çeúit çeúit amırları bıla, her
türlüsünden tabi (s. 73)
de÷iúik (Tat. törlơ): de÷iúik e÷lenceler bar iken (s. 101)
fazla (Tat. küp, kübrek): mında fazla bahçe yo (s. 74).
geniú (Tat. kiñ): gƗyet keñiú (s. 91)
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ilk (Tat. bơrơnçơ): avılnıñ ilk mollası (s. 95)
koca (büyük) (Tat. zur, kiñ): ǀca bir yir (s. 103)
öbür (Tat. tơgơ, ikơnçơ): çiúmeniñ öbir ya÷ında (s. 93)
pahalı (Tat. beyelơ, kıybat): gübre biraz pahalıra (s. 133)
parça (Tat. kisek, ölơú): parçala÷a bülebiz (s. 122)
topal (Tat. aksak): aya÷ı topal buldı (s. 127)
ucuz (Tat. arzan, oçsız): gübre ezgine ıcızra (s. 133)
uzak (Tat. yırak): ıza tan kilgen (s. 115)
yorgun (Tat. arıgan): min yor÷un idim (s. 81).
yuvarlak (Tat. tügerek): yuvarla
 bir yirge (s. 134).
19. Zarflar
arada (Tat. kaybơr vakıtta): biz de arada kitsek kitebz (s. 109)
aynı (Tat. bơr uk, úul uk): til aynı da, lehçe baúa (s. 87)
baya÷ı (Tat. úaktıy): baya÷ı bir sene mi filan (s. 92)
beraber (Tat. bơrge, bơlen bơrge): beraber ikibiz biyitdik (s. 76)
bir úey (Tat. bơrnerse, bơrni): min biúey diyemiym (s. 106)
böyle (Tat. bolay, mondıy): ına gecesinde böyle e÷leniriz (s.
72).

bu úekilde (úulay, úundıy, úul kilơú): bu úekilde it beliúini
yasiybz (s. 110)
çok (Tat. bik): çok muntazam tügil (s. 83)
ekseriyetle (Tat. küpçơlơk bơlen): ekseriyetle abile ayrılı ları
da bar (s. 87)
epeyce (Tat. úaktıy): ipiyce çalıúannan sora (s. 85)
gayet (Tat. úaktıy, citerlơk derecede): Tatarlarnıñ lehçesi ƥayet
ince (s. 87)
hakikaten (Tat. çınlap, çınnan da): haƥiƥatan azbarda at yo (s.
85)
hemen (Tat. bik tiz, úunda uk, tizden): hemen turdık (s. 85)
hemen hemen (Tat. diyerlơk): hemen hemen hepsi bar (s. 134)
hep (Tat. gơl, devamlı): eveli hep ıyıdan tarta dırıy (s. 111)
hep beraber (Tat. barı bơrge): ige kirebz hep beraber (s. 71)
her gün (Tat. kön sayın): her kün cıyın yasiylar (s. 100)
herhalde (Tat. mögayın, ixtimal): Ufa’dan bi yok heralda (s.
88)



  

HUL HULGL U KH HV LHUUH
G LVU  7UNLVK U 7UNL

H  6 UL !""#

,0

-

&.&/&

hızlı (Tat. tiz, tiz tiz): ızlı ızlı balası bilen úep úep yerigenner
(s. 117)
ilk önce (Tat. baúta, iñ ơlơk): ilk önce Kur’an-Kerim kile (s. 100)
ilkin (Tat. aldan): ava kitebz ilkin (s. 131)
ince (Tat. yuka, nơçke): incegine ceyebz (s. 110)
iyice (Tat. eybetlep): iyce aranlı bılaca (s. 72)
katiyen (Tat. bơrkayçan): attiyen malaylarnı kitirmiyleriyi (s.
108)
kere (Tat. mertebe, tapkır, kabat): üç kerede bilmese (s. 72)
nasıl (Tat. niçơk): nasıl ise, bir bir aber kilmedi (s. 84),
ne úekilde (Tat. nindi, ni revơúlơ): ne úekilde teúekkül ve teessüs
ittiklerini (s. 83)
orda (Tat. tơgơnde, úunda, anda): tam bir sene orda yattı (s. 86).
önceden (Tat. borınnan, borıngıdan): önceden bir Sa  bilen Su 
digen (s. 99)
öte (Tat. tơgơ, ikơnçơ) : öte yanda ùeh Ruh’a kadar dayanıyor (s.
82).
öyle (Tat. alay, úulay, úundıy): tari öyle br fendir ki (s. 83)
sefer (Tat. yulı, tapkır): bu sefer øzmir’de isyan çıtı (s. 87)
serbest (Tat. irơklơ, buú): selbes alabız (s. 107)
úimdi (Tat. xezơr): úimdi min, ayda mevlid bılsa (s. 77).
taha (daha) (Tat. daha kelimesi kelimenin sonuna “-rak/-rek” eki
getirilerek karúılanır: tizrek gibi.): kimnin ismi taha tiz silinse (s. 72),
bizniñ turƥan yiribz taha aru (s. 82).
tamamen (Tat. temam, bötơnley): Tatar milliyetçili÷in tamamen
aúılama÷ istiybz (s. 130)
yavaú (Tat. akrın, akrın gına): yavaú yavaú ardaúım
Abdurrahman blen (s. 84)
20. Edatlar
beri (Tat. birlơ): Hacı Huiskitar’dan kilgennen beri (s. 107)
do÷ru (Tat. taba): kötige do÷rı kitkenin (s. 89).
önce (Tat. ơlơk, alda): irtán bılmadan önce (s. 73)
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sonra* (Tat. soñ): onlar geldikten sonra (s. 97), annan sura (s.
103)
21. Ba÷laçlar
ancak (Tat. tik, lekin, fekat): anca körirli bıla tabi (s. 72)
bile (Tat. xetta, da): haberim bile yo (s. 103)
hani (Tat. bit): min hani biraç senedir mında úeetmim (s. 74)
iúte (Tat. mơne): türlü türlü iúte úaalar, cezalar, yırlatabız (s. 71)
neyse (Tat. yarar indơ): neyse uzatmıyalım (E55, 81), neyse bir
úey yapmadılar (s. 85)
sadece (Tat. barı, tik, gına): sadece  yasama tügil (s. 73)
tabi (Tat. elbette): anca körirli bıla tabi (s. 72)
veya (Tat. yeki): ciketniñ veya hıranın cơninnen aratabız (s.
71)
veyahut (Tat. yeki): bir balası bolmaƥannar veya
ut askerlikke
kitelmiy kalƥan (s. 85)
yahut (Tat. yeki, yeise): otız yahud ırı Ɨne adar (s. 92)
zaten (Tat. asılda, çınında): zaten hocalar da haber yibergen (s.
109)
22. Ünlemler
evet (Tat. eyơ): úol iúte úol, ávát (s. 94), evet (s. 95)
he (Tat. eyơ): he, omonist çıançı, çar vaıtında (s. 91)
yav (Tat. ya, ye): yav úılay úılay ouduk (s. 81)
buyur (rexim it): buyur digenner (s. 125)

23. Temel Fiiller
abdest al- (teharet alu): aptesler alınıp (s. 73)
akla gel- (Tat. iske kilü, iske töúü): sonundan a ılına kile (s. 81)
aktar- (Tat. küçơrü, añlatu): min sizge a tarırƥa çalıúiym (s. 99)
ara- (Tat. ơzlew): biz indi at ariy, at zlep yeri÷en va÷ıtda (s. 86).
avun- (Tat. yuwanu): mektup bilen awunabız (s. 115)
ba÷ıúla- (affet-) (Tat. gafu itü): ba÷ıúlap, çı÷arıp yibergenner (s.
126)
*

Bugün Tatar Türkçesinde “sonra” kelimesi edat olarak çok seyrek kullanılmaktadır.
Sonranın yerine yaygın olarak “son” edatı kullanılır. bk. Ercan Alkaya, Kuzey
Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yay., Elazı÷ 2007, s. 575-586.
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bahset- (Tat. süz alıp baru, söylew): biraz da ızr ølyes’den
bahsitm (s. 73).
bak- (karaw): ezrek ba
am (s. 103).
bayramlaú- (Tat. beyrem itü): büyüklerle bayramlaúıyoz (s. 97)
besle- (Tat. asraw): neste bulsa özibz besli dıriy (s. 74)
bırak- (Tat. kaldıru): dedemni mında bıra÷alar (s. 82).
biç- (Tat. uru, çabu): iginnerni biçeler (s. 109).
çalıú- (Tat. ơúlew): ipiyce çalıúannan sora (s. 85), üzim çalıútım
(s. 124).
çalıú- (Tat. tırıúu): min sizge atarırƥa çalıúiym (s. 99)
çevir- (Tat. eylendơrü, ornaw): mescitniñ ornın daú bile çevirip
(s. 95).
da÷ıl- (Tat. taralu, tarkalu): guberlerden soñra da÷ılƥannarına
iyez dler (s. 89).
dayan- (tat. çıdaw, sabır itü)-: babamın hasretligine
dayanalmıym (s. 115)
do÷(ur)- (Tat. tabu): aynanam minim bilen birge birsin
do÷urdu (s. 76)
dolan (Tat. eylenơp çıgu)-: orduƗhnıñ içinde dolandı (s. 86)
dön- (Tat. kaytu): min annan dönüp aytdım (s. 85).
düúün- (Tat. uylaw): düúündüm min de (s. 78), ni oıyaca÷ın
tüúünüp (s. 81)
e÷len- (Tat. vakıt ütkerü, küñơl açu): ına gecesinde böyle
e÷leniriz (s. 72)
emzir- (Tat. imơzü): balalarnı ... emzirmezler (s. 76)
geç- (aú-) (Tat. aúu, ütü): bilirli bir raamı bar, anı kiçelmiysiñ
(s. 134)
geç- (tat. ütü, uzu): aradan yedi sene kiçken (s. 126)
geç- (zaman) (Tat. uzu, ütü): kiçen sene (s. 134)
görevlendir- (Tat. vazıyfa birü): birsini görevlendire (s. 100)
göster- (Tat. kürsetü): bzni de gösterdi (s. 85)
harca (Tat. akça tuzdıru)-: pastanege kitip harciybız (s. 73)
haúla- (Tat. parda pơúơrü, kaynatu): alarnı aúlaƥaçtın ap kitebiz
(s. 73)
ıslat- (Tat. çılatu): ıslatıp ol taúların istine oyasıñ (s. 112)
ıslık çal (Tat. sızgıru)-: ıslı
 çalalar ızlar÷a (s. 108)
iç- (sigara) (Tat. tartu): sigara içmez (s. 76)
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iste- (Tat. tơlew, soraw): istegen kiúi (K21, 71), kızlar öyni
istemiler (s. 75)
kapat- (Tat. yabu): ız ya÷ı apını apatalar (s. 72).
karıú- (Tat. butalu, katıúu): ázir, tabi arıútı (s. 78)
karıútır- (Tat. bolgatu): kükey bile unnı arıútırıp (s. 79)
kız- (Tat. açulanu): ebiyim de kilgen malaylar÷a ıza iken (s.
101)
kirala- (Tat. arendaga alu): ögiz arabalarnı kiralap (s. 93)
konuú- (Tat. söyleúü, söylew): aynana aynata yanında
onuúmazlar (s. 76)
kur- (tözü, salu): anda bir cemiyet ır÷annar (s. 74)
namaz kıl(dır)- (Tat. namaz uku): namaz ıldırasıñ (s. 72)
ol- (Tat. bulu): bereket parası olara abul itile (s. 73)
otur- (Tat. toru, yeúew): azir, Çifteler’de otırabız (s. 78)
rende(le)-(Tat. kırgıçta kıru): rendeliybz (s. 116)
seç(il)- (Tat. saylanu): bir dene bir úey seçile (s. 72)
sev(iú)- (Tat. yaratıúu): seviúerek ayıhan bilen iylendik (s. 114)
sula- (su sibü, sugaru): sular÷a baúlıybız (s. 132)
sür- (Tat. kazu): tarlalarıbıznı sürüp (s. 84)
sürdür- (Tat. ozaytu, devam ittơrü): aynı mında÷ı adetni alar ta÷ı
eybetini sürdüreler (s. 74)
úaú- (Tat. aptıraw): úaúannar mınar÷a (s. 126)
tartıú- (Tat. bexesleúü): köyniñ bütçesin tartıúıp (s. 101)
temizle- (Tat. çistartu): tara bile tarap, temizlep (s. 84)
terk et- (taúlaw, kaldıru): dördinci sınıfda2tergBitdim (s. 130)
mıybız (s. 71)
tı- (Tat. kirtü): yabancı malaylarnı tı
u÷raú- (Tat. úögıllenü): çiftçilik bilen o÷raúalar (s. 109)
üzül- (borçılu, intơktüv): min üzendim, yıladım (s. 114)
vur- (öldür-) (Tat. atu, ütơrü): avcılar dik kilgenni vuralar (s.
131).

yap- (Tat. yasaw, iúlew): neyse bir úey yapmadılar (s. 85).
yaúlan-(Tat. kartayu, olıgayu): biraz yeúlendiktán sınra (s. 79)
yat- (Tat. yoklaw): bir aúam úeyde yattı (s. 81)
yerleútir (Tat. urnaútıru)-: bir iúke yirleútirdiler (s. 89)
yetiútir- (Tat. üstơr-): yaz küni yetiútirebz (s. 74).
yüz- (deri) (Tat. tunaw): terisin de yizip satabız (s. 131)
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zorla- (Tat. mecbur itü): ıristiyanlıa zorliy baúlaƥan (s. 91)
Temel kelimelerde görülece÷i üzere, Kazan ve çevresinden
Türkiye’ye göç eden Tatar Türklerinin lehçelerinde yüz yıllık bir
zaman diliminde temel söz varlı÷ı önemli ölçüde de÷iúmiútir. Yalnız
yukarıda verilen örnekler; yaú, cinsiyet ve e÷itim durumuna göre
farklılıklar göstermektedir. Temel kelimeler, özellikle gençlerde veya
erkeklerde daha çok de÷iúime u÷rarken kadınlarda ve bulundu÷u
yöreden dıúarıya çıkmamıú kiúilerde daha az de÷iúikli÷e u÷ramakta
veya her iki lehçedeki biçimiyle kullanılmaktadır.
Osmaniye Tatar a÷zındaki kelimeler, yerlerini
Türkiye
Türkçesindeki karúılıklarına bırakmakla birlikte, bazı kelimelerin
zaman zaman Tatar Türkçesindeki úekliyle de kullanıldı÷ına úahit
olunmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılara ba÷lı olarak ikili bir kullanım
görülmektedir. Bu durum iki lehçelilik oldu÷una iúaret etmekte ise de,
de÷iúmenin yönü Türkiye Türkçesine do÷rudur. Mesela, Tatarcası
“avıl” olan ve metinde “úimdi awılda çanı (s. 81)”, “awıl yerinde (s.
83)” örneklerinde geçen “köy” anlamındaki kelime, bir çok yerde
Türkiye Türkçesindeki “köy” kelimesiyle de÷iúmiútir. köyde çerez
filan ... alıb aúıylarBiken (s. 73), “köyde ezir ilokul bar (s. 74)”,
“ öyde ö÷rendik (s. 83)”, “köyde büyüklerle bayramlaúıyoz (s. 97)”,
“köyniñ ileri kilgennerni (s. 99) vb.
Yine birçok kelimenin ikili kullanımına rastlanmaktadır. Mesela
TT. “kapı”, Tat.T. “iúơk”: ız ya÷ı apını apatalar (s. 72), aysısı
eúigden, aysısı terezeden çı÷ıp (s. 85); TT. “kırmızı”, Tat. T. “kızıl”:
ol úkeyler ırmızı bula (s. 73), kızıl ögiz (s. 117); TT. “eniúte”, Tat.
T. “cizni”: bizniñ eniúte Fikret (s. 81), alarnıñ yizneleri Abdurrahman
Molla (s. 88) vb. Hatta zaman zaman aynı metinde, aynı kiúi tarafından
kelimelerin ikili kullanıldı÷ı görülmektedir. Mesela, TT. “o”, Tat. T.
“ul”: o yıldızlarnı körgen bıla (s. 71), ol eyte iúte (s. 72); TT. “önce”,
Tat. T. “alda”: irtán bılmadan önce (s. 73), kilin kitmeden alda (s. 73).
Bazen de aynı cümle içinde ikili kullanıma rastlanır. TT. “konuú-”,
Tat. T. “süyleú-“:
aynana aynata yanında onuúmazlar; ısım
araba yanında sleúmezler (K57, 76)”; TT “ses”, Tat. T. “tavıú”: ses
tavuú çı÷aran kiúiler (s.130)
Tatar Türkçesindeki kelimelerin Türkiye Türkçesine dönüútü÷ü
örnekler kiúiden kiúiye de de÷iúiklik göstermektedir. Özelikle
gençlerde ve erkeklerde kelime de÷iútirme daha fazlayken,
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bulundukları yerden dıúarıya çıkmamıú yaúlı kiúilerde ve özellikle de
kadınlarda daha azdır. Mesela 21 yaúındaki bir genç kız “ına
gecesinde böyle e÷leniriz (s. 72) örne÷inde “böyle” zarfını kullanırken,
aynı kelimeyi 89 yaúındaki yaúlı bir erkek Tatar Türkçesiyle “bılay” ve
“mundıy” olarak kullanmaktadır: bılay iteb z (s. 85), mundıy
mıntazam uram (s. 94). Yine 19 yaúındaki birisi “büyük” sıfatını
“büyüklerle bayramlaúıyoz (K19, 97)” kullanırken, 46 yaúındaki birisi
aynı kelimenin Tatarcası “zur”ı kullanmaktadır: “ızımın iñ zo
orsın
østanbulƥa birdim (s. 111).
Bununla birlikte Tatar Türkçesindeki söz varlı÷ı de÷iúmesi
yukarıdaki örneklerde görüldü÷ü gibi yalnızca gençlerde ve erkeklerde
de÷il, her yaú grubunda ve cinsiyette görülebilmektedir. Ama yaúlıların
ve kadınların lehçelerini daha çok muhafaza ettikleri söylenebilir.
Aúa÷ıda de÷iúik yaú grubu ve cinsiyetten verece÷imiz metin örnekleri
söz varlı÷ı de÷iúiminin niteli÷i konusunda bir fikir verebilir.
1. Abdulhamit Polat, Erkek, Yaú 89: aytaçtın kine tǀrı iyge
barsam, minim at azbarda tıra. Ni buldı! ø sin kitkennen sora kilip
eyttiler, malaylar, harman yirinde siniñ atıñnı beylep kitkenner, dip
haber bơrdiler de, annan arı Abdurahman kitip alıp kildi, dedi ániy
rahmetlik. Bu at úulay tip Yunandan utulup aytdı (s. 86).
2. Rabiâ Aymergen, Bayan, Yaú 58: Báyrám kildi mi didi,
çitke kiterge bik ıyın bıla balaayım, didi. Bizniñ bir Pakize kilin
bariyi. ørtip tıra dıriyi, hemen kiterge arap tıra dırıy. øndi kite baúladı
mı etiyniñ özi yaúlana dırıy, yaúlana baúlıy. Mine, balam kite dıriy,
mine bılar ázir ƥına indi báyrámni yaúamiyça kiteler. øndi minimki de
úılay bıldı, balaayım, mine sin de iylendirirsiñ de çitten alırsıñ. øndi
üzimniñ Tatar tilimi de ınıttım, kilinge Tirkçe siyliym, balalar÷a Tirkçe
siyliym dip (s. 107).
3. Özcan Yafay, Erkek, Yaú 30: Köyibzde eweli baú,
milliyetçilikni, Tatar milliyetçili÷in tamamen aúılama÷ istiybz. Biraz
da ani yabancılar bar, tıútan kilgenner bar. Alar bizniñ köyniñ bu
milliyetçili÷in bızalar. Alarnı da bu köyniñ úartlarına uydurma÷
istiybz. Tabi köyde kerek bazi binalar bar, öyretmen iyleri falan
yasalacak. Hoca iyi bar, alar yasalaca. Bılarnı yasar÷a tırıúacƗz (s.
130).
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4. Hediye Akçin, Bayan, Yaú 19: Babalarıbız camiye gidiyo,
kiteler. onlar geldikten sonra, beyremleúebiz. Sofralar, sofranı
ezirliybz.

øpteúleribiz

kle.

Biz

çı÷abız.

Köyde

büyüklerle

bayramlaúıyoz. Bayramlaútıktan soñra, bir iyde toplanıp hepibz
oynıybız, tawga felan çı÷abız (s. 97)
Yukarıda yalnızca birer paragraf olarak alınan örneklere dikkat
edilirse yaúlı olan kiúilerin konuúmalarında söz varlı÷ının daha az
de÷iúti÷i görülebilir. Birinci ve ikinci metinde “harman, rahmetlik ve
hemen” gibi birkaç kelimenin de÷iúti÷i görülürken üçüncü ve dördüncü
metinlerde gençlerin konuúmalarında söz varlı÷ının önemli oranda
de÷iúti÷i görülmektedir. Mesela üçüncü metinde “köy, milliyetçilik,
tamamen, aúılamak, istemek, yabancı, hani, uydurmak, tabi, ö÷retmen”
ve dördüncü metinde “baba, cami, sofra, büyük, bayramlaúmak, hep”
gibi örnekler, genç nesildeki söz varlı÷ının de÷iúme oranını gözler
önüne sermektedir.
Genç neslin konuúmalarındaki de÷iúim söz varlı÷ıyla sınırlı
de÷ildir. Ses bilgisi ve úekil bilgisi bakımından da önemli de÷iúiklikler
görülmektedir. 4. metinde 19 yaúındaki bayanın konuúmalarında geçen
“gidiyo, geldikten, büyüklerle, bayramlaúıyoz, toplanıp, oynıybız”
kelimelerinde görülece÷i üzre, e>a (beyrem>bayram), i>e (kil->gel-),
u>o (tuplan->toplan-, uyna->oyna-), k>g (kit->git-, kil->gel-) gibi ses
de÷iúmeleri ve yine úimdiki zaman ekinin Türkiye Türkçesindeki –yor
ile karúılanması (gidiyo, bayramlaúıyoz), -gAn sıfat-fiil ekinin –døk
olması (geldikten) ve Tatarca “belen” edatının “-le” ile karúılanması
(büyüklerle) gibi úekil bilgisi de÷iúiklikleri de de÷iúimi göstermesi
bakımından önemlidir. Fatma Özkan’ın dördüncü nesil olarak ifade
etti÷i kiúiler, artık Türkiye Türkçesine adapte olmuú durumdadırlar
(Özkan 1997, 5).
ønsanlar topluluklar hâlinde yaúarlar. Toplu hâlde yaúayan
insanlar arasında bildiriúim kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Nitekim, dil de
insanın bu ihtiyacından do÷muútur. Aynı toplumun üyeleri arasında
iletiúim ve bildiriúim nasıl bir ihtiyaç ve gereklilikse, topluluklar,
milletler arası iletiúim ve bildiriúim de bir ihtiyaçtır. Tarihte aynı
co÷rafyayı paylaúan, iç içe ya da yan yana yaúayan topluluklar
arasında, komúuluk, ticaret, turizm ve kültürel iliúkiler dolayısıyla dil
iliúkileri de gerçekleúmiútir (Buran 2006, 21).
Türkiye’de konuúulan Tatar a÷zının söz varlı÷ına bakıldı÷ından
yaklaúık 100 yüz yıllık bir süre içinde Tatar Türkçesinin söz varlı÷ının
ve bu ba÷lamda temel kelimelerin de de÷iúti÷i görülmektedir. Tatar
Türkçesindeki kelime yerini Türkiye Türkçesindeki kelimeye
bırakmaktadır. Bu gayet do÷al bir süreçtir. Çünkü bir dil veya lehçe
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ancak kendi tabii ortamında konuúulursa varlı÷ını ve geliúimini devam
ettirebilir. Dil iliúkilerinde etkileúmenin yönü daha çok, yönetenden
yönetilene, merkezden taúraya, güçlüden zayıfa, üretenden tüketene
do÷rudur (Buran 2006-2007, 43-44). Dolayısıyla bu kural Türkiye
Türkçesi ile Tatar Türkçesi arasındaki iliúkilerde de iúlemektedir.
Türkiye’de yaúayan Tatarlar, Osmaniye Tatar örne÷inde oldu÷u
gibi, azınlıkta olmaları, kendi co÷rafyalarından ve do÷al ortamlarından
uzak bulunmaları, Türkiye’deki okullarda okumaları, büyük úehirlerde
yaúamak istemeleri, Türkiye Türkleriyle evlenmeleri, e÷itim, iú, ticaret,
askerlik gibi yollarla Türk toplum hayatına etkin bir úekilde katılmaları
gibi birçok durumdan ötürü, söz varlı÷ını de÷iútirmekte ve giderek
Türkiye Türkleri içinde erimektedirler.
Osmaniye Tatar Türkçesi metinleri üzerinde yaptı÷ımız
incelemeye göre 309 kelimenin de÷iúikli÷e u÷radı÷ı tespit edilmiútir.
Yukarıda gösterdi÷imiz de÷iúen kelimeler aslında bu kadarla sınırlı
de÷ildir. Metinlerin sınırlı olması ve belirli konulara yer vermesi
dolayısıyla de÷iúen kelimelerin daha çok oldu÷u söylenebilir. Ayrıca
Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi aynı dilin iki lehçesi oldu÷u için
temel kelimelerin büyük bir bölümü aynıdır. Dolayısıyla söz varlıkları
büyük ölçüde ortaktır.
Türkiye Türkçesi ile Tatar Türkçesi farklılıklarına ra÷men,
aslında, aynı dilin iki koludur. Sonradan oluúan yüzlerce yıl farklı
co÷rafyalarda de÷iúik etkilere maruz kalarak yaúama zorunlulu÷u bazı
farklılıkları meydana getirerek lehçeleúmeyi do÷urmuútur. Bugün Tatar
Türkçesiyle beraber özellikle Rusya içinde bulunan di÷er Türk
lehçelerinin Rusça içinde eridi÷i ve Türkçenin ortadan kalkmaya yüz
tuttu÷u düúünülürse, Tatar Türkçesinin en azından Türkiye Türkçesi
içinde erimesi ve sonuçta Türkçeden kopmaması sevindiricidir.
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