2020, Yıl/Year: 8, Sayı/Issue: 23, ISSN: 2147-8872
TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal
Geliş Tarihi /Date of Received: 05.09.2020
Kabul Tarihi / Date of Accepted: 15.12.2020
Sayfa /Page: 373-380
Book Review and Evaluation / Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme
Yazar / Writer:
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Özdarendeli
Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü
ctopcu@trakya.edu.tr

GRAMMATIKI TURETSKAYA, PERSIDSKAYA, KIRGIZSKAYA I
UZBEKSKAYA VE BU ESERDE TÜRKÇEYLE İLGİLİ VERİLEN BİLGİLER

1. 1875 yılında S. Petersburg’da
yayımlanan
Grammatiki
Turetskaya,
Persidskaya, Kirgizskaya i Uzbekskaya adlı
eser, Mihail Terent’ev tarafından yazılmıştır.
Korgenaral olarak ordudan emekli olan Mihail
Terent’ev (1837-1909) dört ciltten oluşan
İstoriya zavoevaniya Sredney Azii (1903-1906)
gibi eserlerle kazandığı oryantalist tarihçi
kimliğinin yanında, aynı zamanda bir dil
araştırmacısıdır (Bashanov 2005:234-235).
Mihail Terent’ev’e dil araştırmacısı kimliği
kazandıran çalışmaları; Russlaya azbuka dlya
şkol v Sredney Azii (1875), Rukovodstvo dlya
uçiteley k obuçeniyu v şkolah Sredney Azii
odnovremenno pis’mu i çteniyu po russkoy
azbuke (1875), Grammatiki Turetskaya,
Persidskaya, Kirgizskaya i Uzbekskaya (1875),
Hrestomatii
Turetskaya,
Persidskaya,
Kirgizskaya i Uzbekskaya - kniga vtoraya
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(1876) ve Kratkiy russko-turetskiy slovar’ s otdeleniem grammatiki (1912) (Alyoşin 2015) gibi
eserleridir. Bu eserlerden 1876 yılında yayımlanan Hrestomatii Turetskaya, Persidskaya,
Kirgizskaya i Uzbekskaya; 1875 yılında yayımlanan Grammatiki Turetskaya, Persidskaya,
Kirgizskaya i Uzbekskaya adlı eserin II. cildidir.
Grammatiki Turetskaya, Persidskaya, Kirgizskaya i Uzbekskaya – kniga pervaya (GTPKU)
adından da anlaşılacağı üzere Türkçe, Farsça, Kazakça ve Özbekçenin dil bilgisi özelliklerini içeren
bir kitaptır. 209 sayfa olan GTPKU, Önsöz (1-6), Türkçe (7-69), Farsça (70-118), Kazakça (119159) ve Özbekçe (160-209) ana bölümlerinden oluşmaktadır. Terent’ev, GTPKU için yazdığı
önsözde, o dönem için Rusya’da Türk ve Fars dillerinin lehçelerini konuşan yaklaşık 8 milyon
insanın bulunduğunu kaydeder. Tarihin Rusya’ya yaklaşık 8 milyon Doğu halkına Batı
medeniyetini öğretme görevi verdiğini belirtir.
Bu görevi yerine getirebilmek için okullarda okutulan dersler arasında, bu halkların dillerinin
öğretildiği derslerin de olması gerektiğini, böyle olmadığı gibi bu halkların dillerinin öğretildiği
okulların birbiri ardına kapandığını, bunun sebebinin de iyi öğretmen eksikliği olarak açıklandığını
yazar. Ancak ona göre asıl sorun iyi öğretmen eksikliği değil, öğretmenlerin elinde iyi kaynakların
olmamasıdır. Bu durum, onda eğitimin tüm gereksinimini karşılayacak ve aynı zamanda bu dilleri
öğrenmek isteyenlere, ihtiyaç duymaları durumunda kendi kendine dil öğrenme fırsatı verecek bir
kitap yazma düşüncesinin oluşmasına sebep olur. Terent’ev, böylesi bir kitabı yazmaya, 1865
yılında malzeme toplayarak başlar. Kitabı yazma sürecinde de Sacy, Fitzmyer, Chodźko, Senkovski
ve Mirza Kazım Bek’in eserlerinden oldukça yararlandığını ifade eder. Türkistan’a atanmadan bir
süre önce, Ural Kazaklarından bir Kazak’tan Kazakça öğrenmeye başladığını,İlminskiy’in
“Materialah” adlı eserde birçok şey bulduğunu, Türkistan’da görev yaparken Çağataycayı, diğer
adlandırmasıyla Özbekçeyi öğrendiğini yine önsözde belirtir. Kitap üzerinde çalışırken tanıştığı her
oryantalistin tavsiyesini dikkate aldığını, kitabın herhangi bir değeri varsa, bunun özellikle Baron de
Meson, Mirza Cafar Topçıbaşev, Budagov, Mirza Kazım Bek Abedinov, Mirza Şafi Gaştasbu,
Osman Efendi, Albay Sultan Cengiz Bukeev ve Ibragimov’dan kaynaklandığını ifade eder.
Terent’ev, kitabı hazırlarken hem anlaşılır olmasına hem de bir dili öğrenmek için gerekli
olan bütün konuları içermekle birlikte olabildiğince kısa olmasına dikkat ettiğini belirtir.
GTPKU’dan önce yazılmış olan eserleri, bir öğretmen yardımı olmadan dil öğretmeyi eksik
bırakacağı için her zaman transkripsiyona başvurmaları sebebiyle eleştirir. O eserleri bir öğretmen
kılavuzu olarak görür ve kendi kendine dil öğrenmek için uygun olmadıklarını düşünür. Kendisi,
yazdığı kitapta böylesi bir eksikliğin oluşmaması için, öğretilen dilin dil birimlerini -bir yazım
geleneği varsa- öncelikle asıl yazımlarıyla ve sonra hemen yanlarında Kiril harfleriyle yazmıştır
(1875:1-6).
2. GTPKU’da Türkçeyle ilgili bilgiler Turetskaya Grammatika adlı ilk ana bölümde
verilmiştir. Bu ana bölüm yazım, ses bilgisi ve isim çekimi (7-22), sıfatlar (22-23), sayılar (23-29),
zamirler (29-33), bağlaçlar (33-34), çekim edatları (34-37), zarflar (37-39), ünlemler (39), fiiller
(39-44), çekimler (44-57), kelime yapma / edatlar (57-67) ve cümle kurma (67-69) bölümlerinden
oluşmaktadır.
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2.1. Giriş olarak değerlendirilebilecek olan yazım, ses
bilgisi ve isim çekimi bölümünde öncelikle Türkçenin /
Osmanlı Türkçesinin yazımından kullanılan Arap grafiği
esaslı alfabede bulunan harfler tablo halinde verilir. Tablonun
ilk dört sütununda, sırasıyla harflerin ayrı, başta, ortada ve
sonda yazımları bulunur. Beşinci sütunda harflerin
işaretledikleri ses birimler Kiril harfleriyle belirtilir. Altıncı ve
yedinci sütunlarda ise sırasıyla harflerin Türkçe ve Farsça
adlandırmaları yazılıdır (Resim 1).
Alfabedeki harflerin özellikleri
anlatıldıktan sonra, yine yazımda
kullanılan harekeler üzerinde durulmuş
ve yazım örnekleri verilmiş. Bu yazım
örneklerinde Türkçe sözlerin o dönem
için önce asıl yazımları, sonra Kiril
harfleriyle transkripsiyonları, ondan
sonra da Rusça tercümeleri bulunur
(Resim 2).

Resim 1

Resim 2

Terent’ev; cinsiyet kategorisinin bulunmaması, niteleyicilerin niteledikleri sözlerin durum ve
sayılarına uymaması, isim ve fiil çekimlerinin tek olmasını dikkate alarak Türkçeyi neredeyse hiç
istisnası olmayan kurallı ve aynı zamanda sade bir dil olarak değerlendirir.
Türkçede isimlerin dilbilgisi değişikliklerinin
kelimelerden değişmeden sözün sonrasına, sesçil
uyuma uygun bir ekin ulanmasıyla sağlandığını ifade
edilip örnekler sıralanır (Resim 3).

Resim 3

2.2. Sıfatlar bölümünde, sıfatların derece kategorisi konusu üzerinde durulmuştur. Türkçede
derece
kategorisinin
daha
(
)
), en (
) sözleriyle yapıldığı
gibi, sıfatın ilk sesi veya hecesine /b/, /p/, /m/ veya /s/ ses birimlerinin ulanıp sıfatın başına
getirilmesiyle de ifade edilebildiği belirtilir (Resim 4).

Resim 4
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2.3. Sayılar bölümünde
Türkçedeki asıl sayı adları bir
tablo halinde verilir. Tablonun ilk
iki sütununda sırasıyla Rusça ve
Türkçe
yazımda
kullanılan
rakamlar, üçüncü sütunda bu
rakamların Arap grafiğindeki harf
karşılıkları
verilir.
Dördüncü
sütunda sayıların Türkçe yazım,
beşinci sütunda Kiril harfleriyle
transkripsiyonları bulunur. Altıncı
ve yedinci sütunlarda sırasıyla
sayıların Farsça adlarının Arap ve
Kiril grafiğiyle yazımları bulunur
(Resim 5). Bu bölümün ilerleyen Resim 5
paragraflarında sıra sayı adlarının –ıncı/-inci; -uncu/-üncü ekleriyle (
,
,
adlarının –ar/-er ve –şar/-şer ekleriyle (
adlarının ise söz öbeği biçiminde (
kaydedilir.

),

,
üleştirme sayı
), üleştirme sayı
) oluşturulduğu

2.4. Zamirler bölümünde esasta zamirler kişi zamirleri ve diğer zamirler olarak iki ana gruba
ayrılarak ele alınmıştır.
2.4.1. GTPKU’da Türkçedeki kişi
zamirlerinin kişilere göre sırasıyla “ben, sen,
o; biz, siz, onlar” olduğu kaydedildikten
sonra, esasta Rusça için belirlenmiş hâllere
göre bu kişi zamirlerinin çekimleri tablo
halinde verilir (Resim 6).
2.4.1.1. Türkçedeki iyelik ekleri,
Rusça’da kişi zamirinin ilgi hâliyle ilgili
olduğu için GTPKU’da kişi zamirleri
bölümünde ele alınmıştır. İyelik ekleri
kişilere göre verildikten sonra tablo halinde
örneklendirilmiştir (Resim 7).

Resim 6

2.4.2. GTPKU’da diğer zamirler yan
başlığı altında, başlık açılmaksızın ayrı
işaret zamirleri bu, şu, işbu ve o (

Resim 7

kangı,

nasıl,

),

soru

zamirleri

kim
);

ve ne (
dönüşlülük
zamiri
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) ve belirsizlik zamirleri kimsene, kimse, bir
şey

ve

filan

(

).
2.5. Bağlaçlar bölümünde, bağlaç
olarak değerlendirilen Türkçedeki dil
birimleri herhangi bir sınıflandırma
yapılmadan tablo halinde verilmiştir
(Resim 8).
–mI/-mU
(
) da bu eserde
bağlaçlar arasında gösterilmiştir.
Soru

eki

2.6. Rusçada çekim edatı olarak
kullanılan dil birimlerinin Türkçede Resim 8
karşılıkları olan bütün dil birimleri, -bunlar ister hâl eki olsun, ister çekim edatı olsun- çekim
edatları bölümünde ele alınmıştır. Çekim edatı olarak değerlendirilen dil birimleri yanaştıkları dil
birimlerinin bulunduğu isim hâlleri dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. –den ayrılma hâl eki, -de
bulunma hâli eki, -le vasıta hâli eki ile için, üzere ve gibi vb. çekim edatları
,
,
,
,
yalın haldeki sözlere yanaşan edatlar; göre, dek, degin ve kadar (
,
,
,
) yönelme hâlindeki isimlere yanaşan edatlar
ve berü, ötürü, sonra, başka, gayrı, evvel ve dolayı çekim edatları (
,
,
)
ayrılma
hâlindeki
isimlere yanaşan edatlar sınıfında değerlendirilir.
2.7. Zarflar bölümünde Türkçede her sıfatın kullanıldığı yere göre nitelik zarfları olabileceği
denilirken, ne kadar, kaç, çok, az, daha vb sözler (
,
,
,
vb.) miktar zarfları; nasıl, nice, evet, yok, mesela, böyle vb.
,
,
,
,
,
) görünüş zarfları; kaçan, şimdi, asla, erken, gündüz, gice vb.
,
,
,
,
,
) zaman zarfları ve nerede, nereye, burada, buraya vb. (
,
,
), yer zarfları olarak verilir.
2.8.

ey,

aferin,
maşallah,
,
ünlemler olarak değerlendirilir.

defol,
,

zinhar

,
(
(
,

(
,
,
) vb. dil birimleri Türkçedeki

2.9. Fiiller bölümünün başında Türkçedeki bütün fiillerin kurallı olduğu ve –mAk ekiyle
bittiği bilgisi verilip ölmek, almak, gülmek vb fiillerle (
,
,
) örneklendirilir. Ardından Rusçada bulunan иметь fiilinin Türkçede
bulunmadığı, bu fiilinin görevini Türkçede var ve –dır dil birimlerinin yerine getirdiği bilgisi
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verilip örneklenir: burada çay var mı?
suyu eyi mi dır?

,

2.9.1. Fiiller bölümünde bulunan Türemiş Fiiller alt başlığında, Türkçede -me- ekinin
olumsuz türemiş fiiller (görmemek
), -emeekinin imkansızlık fiilleri (görememek

), -il- ekinin edilgen

fiiller (görilmek

), -in- ekinin dönüşlü fiiller (görünmek
),

ekinin

-ış-

işteş

fiiller

(görişmek

) ve -dir- ekinin ettirgen fiiller (gördirmek
) vb. türettiği kaydedilir ve bu eklerin belirli bir
düzen içinde üst üste gelebileceği belirtilip örneklendirilir.
2.9.2. Fiiller bölümündeki Çekim alt başlığında ilk olarak sıfat fiiller konusu hakkında bilgi
verilir. Geniş zaman olumlu sıfat fiillerin oluşturulmasında -ar/-er/-ur/-ir (olur
, yazar

) ekinin; olumsuz sıfat fiillerin oluşturulmasında ise –z (olmaz
) ekinin; geçmiş zaman sıfat

, yazmaz

fiillerin oluşturulmasında -mIş (olmuş, olmamış
)ekinin ve gelecek zaman sıfat fiillerin oluşturulmasında -acak (olmayacak, gelmeyecek
) ekinin kullanıldığı belirtilir.
2.9.3. Terent’ev Türkçede fiillerin zaman ifade eder biçime sokulmasının sıfat fiiller üzerine –
im, -sin, -dır; -iz, siz (veya -seniz), ler eklerinin ulanmasıyla gerçekleştiği görüşündedir. Bu şekilde
sıfat fiillerden sonra kişi eklerinin ulanmasıyla oluşturulan zamanların çekimleri şu şekilde
verilmiştir.
2.9.3.1. Geniş zaman: Olumlu fiilin
çekimi olurum, olursun, olur-dır; oluruz,
olursunuz, olurlar (Resim 10) şeklinde yapıldığı
belirtilir.

Resim 10

Teklik 3. kişide bulunan -dır biçim
biriminin daha ziyade düşürüldüğü ve olur, bilir
biçimlerinin yaygın olduğu belirtilmiştir.
Olumsuz fiillerin geniş zaman çekimi Resim 11
olmam, olmazsın, olmaz, olmayız, olmazsınız, olmazlar (Resim 11) şeklinde yapıldığı belirtilir:
2.9.3.2. Geçmiş zaman: Eserde olumlu fiilin genel geçmiş zaman çekimi olmuşum, olmuşsun,
olmuş; olmuşuz, olmuşsunuz, olmuşlar
(Resim 12) şeklinde yapıldığı belirtilir.
2.9.3.3. Gelecek zaman: Eserde olumlu
veya olumsuz fiilin gelecek zaman çekimi
Resim 12
olacagım, olacaksın, olacak; olacagız,
olacaksınız, olacaklar (Resim 13) şeklinde yapıldığı ve ekin ünlü uyumuna girdiği belirtilir.
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2.9.3.4. Sürekli gerçekleştirilen
hareketleri bildirmek için –uyor ekinden
yararlanıldığı
bildirilip
örneklenir:
oluyorum,
oluyorsun

Resim 13

,

.

2.9.3.5. Basit geçmiş zaman: Eserde olumlu veya olumsuz fiilin basit geçmiş zaman çekimi
için –dim, -diñ, -di; -dik, -diniz, diler eklerinden yararlanıldığı belirtilip örneklenir: geldim
, geldin

vb.

2.9.3.6. Gereklilik kipi: Eserde olumlu veya olumsuz fiilin gereklilik kipi çekimi için –malı
ekinden yararlanıldığı belirtilip örneklenir: olmalıyım

, olmalısen

, olmalı

vb.

2.9.3.7. Şart kipi: Eserde olumlu veya olumsuz fiilin şart kipi çekimi için –sa ekinden
yararlanıldığı belirtilip örneklenir: olsam
vb.

, olsak

2.9.3.8. İstek kipi: Eserde olumlu veya olumsuz fiilin istek kipi çekimi için –a ekinden
yararlanıldığı

belirtilip
, ola

örneklenir:

olayım

,

olasın

vb.

2.9.3.8. Emir kipi: Eserde fiilin emir
kipinin birinci teklik kişisi olmadığı, diğer
kişiler içinse her kişi için ayrı ekin
kullanıldığı belirtilip örneklenir:
2.9.4. Eserde zarf fiiller eki olarak
değerlendirilen biçim birimler -a/-e yiye
iken

Resim 14

, -arak/erek okuyarak

, -magla/-megle görmegle

-dukça/-dükçe oldukça
, -p olup

, -iken okur

, -dukta/-dükte oldukta

,
, -alı/-eli olalı

, -ınca/-ince olunca
, -ıcak/-icek olıcak

verilir.

2.10. Kelime yapma / edatlar bölümünde Türkçe yeni hareket veya varlık adlandırmalarının
oluşturulma yolları hakkında bilgi verilmiş. GTPKU’da Arapça ve Farsçadan alınmış kelimelerden
veya Türkçe kökenli kelimelerden hareket adlandırması oluşturmak için yararlanılan yardımcı fiiller
, kılmak

olarak olmak
, etmek
yardımcı fiillerinin kullanıldığı kaydedilir.

, eylemek

Yeni kelime yapmak için kullanılan ekler, GTPKU’da Terent’ev tarafından herhangi bir
sınıflandırmaya tabi tutulmaz. Eserde yer alış sırasına göre yeni kelime yapan ekler şunlardır: 1. -le
güçle
geliş

, 2. –ma/me okuma
, ormanlık
, 5. –dık/-dik

, 3. –lık/-lik bilmeklik
, gözlik

gördük

,

6.

, 4. –ış/-iş
–ıcı/-ici okuyucu
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, 7. –cı/ci deveci

, 8. –ça/-çe Türkiçe

, 9. –ınça/-inçe ardınca
,

11.

–acak/-ecek

, 10. –ıncı birinci
asılacak

,

–cak/-cek

12.

, 13. –cık/-cik kitapçık
karcıgaz

, 14. –cıgaz/-cigez

, 15. –an/en bilen
, 17. –sız/siz akılsız

eyicek

, 16. –lı/-li akıllı
, 18. –daş yoldaş

.
2.11. Cümle kurma bölümünde Türkçe cümlelerin özellikleri, Rusça cümlelerle karşılaştırılıp
satır altı tercümeler yapılarak ve yüklem olan fiillerin hangi hallerdeki adlarla birlikte
kullanılabileceği açıklanarak anlatılır.
2.12. yüzyılın ortalarında Terent’ev tarafından yazılan Grammatiki Turetskaya, Persidskaya,
Kirgizskaya i Uzbekskaya adlı eserde Türkçe, Farsça, Kazakça ve Özbekçenin yazımı, ses bilgisi,
şekil bilgisi, kelime bilgisi ve cümle bilgisi hakkında bilgi verilmiştir. Bilindiği üzere GTPKU’nun
yazıldığı zamana değin, Türkçe binli yıllardan beri, genel itibarıyla Arap grafiği esaslı alfabeyle
yazılmıştır. Bu alfabenin sahip olduğu özelliklerden dolayı kelimelerin bilhassa ünlülerle ilgili ses
özellikleri yazıya yansıtılamamıştır. GTPKU’da Türkçe dil birimlerinin geleneksel yazımlarının
yanında, Kiril harfleriyle transkripsiyonlu yazımlarının da verilmiş olması, Batı Türkçesinin tarihi
ses bilgisi özelliklerini belirlemede önemlidir.
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