DEGİŞEN TORK DÜNYASıNDA W. RADLOFF'UN

"TORK DİALEKTLERİ SÖZLÜGÜ DENEMESİ"
ADLI ESERİNİN öNEMİ

1837-1918 yı1lan arasında yaşamış olan ünlü Alman Türkologu
W. Radloffun oIjinal ve Almanca

adıyla

"Versusucb

Elnes

Wörterbucbes der Türk-Dlalekte"l sözlügü Türk lehçelerini
karşılaştırmalı olarak
aşılamamış

olan eserin

kurulmasıyla birlikte
sözıügünün

ele alan bir eseridir. Bu degerli ve henüz
bagımsız

Türk Cumhuriyetlerinin

önemi bir kat daha

içinde bulundurdugu dil,

artmıştır.

W. Radloffun

edebiyaİ,maddi

ve manevi

kültür malzemeleriyle bir hazine özelligt de vardır. Eserin bu sebepten
dolayı da ayrı bir

deger taşıdıgl söylenebilir.

w. Radlofun Türkoloji ile ilgili tek eseri elbette bu sözlük degildir.
Bunun

yanında

Almanca adlanyla: Proben der VolksUteratür der

türkiscben 8tamme (1866-1907); Pbonetlk der nördllcben
Türrkspracben (1882); Aus 8lblrlen Lose Blatter aus dem Tagebuch
elnes relseden Llngulsten (I-II), 1884); Das türklscbe 8prachmaterlal
des Codex Cumanucus (1887); Kutadku Blllk Facslmlle der
ulgurlscben Handschrlft der K.K. HofblbUothek in Wien (1890); Das
Kutadku Bilik des YusufChass Hadschlb aus Balasagun (1,1891, II,
• Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
1 Willıelm Radloff, Versusuch Elnes Wörteıbuchesder Türk-DlaIekte,
Gravenhage, 1960, N c.

1900-19 ıo) gibi eserleri de

vardır.

Radlofun. gerek Türkoloji ve

gerekse Türkoloji dışında btrçogu kitap ve makale olmak üzere toplam
149 adet eserin1n oldugunu bellrtmek gerekir
Türkoloji ve bilhassa Türk dialektleri ile ilgili oldugu için Türk
DialektIeri Sözlügü Denemesi

adlı

eserini yeniden gündeme getinnek

istedik. Bunu yaparken eserin 1960 Gravenhage

baskısını ele aldık.

Bilindigi gibi bundan önce eser bir. sonra ise birkaç kez basılmıştır.
Sözlügün bu baskısı Omeljan Pritsak'ın Önsöz'üyle başlıyor.( Mit
elnem Vorwort von Omeljan Pritsak) Bu önsöz 23
vardır.

sonra W. Radloff'un kendi önsözü

Bu

kısım

kısımdan

(Kullanılan

ıhre

sonra" Die buchstaben uncl

Transkripsiyon AlfabeSi)"

Daha

iki dU1e ve biri

yazılmıştır.

Almanca digeri Rusça olmak iki sütun olarak
tutan bu

sayfadır.

7 sayfa

Ausprache

başlıgıyla başka

bir bölüm

gelmektedir.
ı;YKBbI
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DIE BUCHSTABEN UND IHRE AUSSPRACHE.
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adet), sonra konsonantlar (35 adet)

/l,

sıralanmış

Önce vokaller (17

ve

çeşitli işaretlerle

Bu bölümden sonra "Abkürzungen
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il

alfabesi

haı11er verilmiştir.

kısım

'I',

M.

kullanılan translaipsiyon

bölümü gelmektedir. Bu

Y)'. y.

lı lı, ii, J j, J ./• .j j, Jİ ıi, P p, .1 .ı, 1. ı.

Burada çeşitli özellikleriyle
gösterilmiştir.

ii, Iıl

Consonııntrıı:

W w, 1\1

Eserde

ich folgf'nde IJodl-

Vocal,·:

A ii. ıi, E c. ;-) a. () o, O ii, O 0, e

K kı K K, X X ı

h;ıhc

beuiehnl'n,

i,Iabf'n "ogell'l'ndel:

f1yl;Hbl:

Kısaltmalar)"

da diger bölümler gibi iki dile

verilmiştir. Kısaltmal:l1:

(Almanca. Rusça) ve iki sütun olarak
kısmından sonra asıl

başlamaktadır. BUindigi

oluşmaktadır. Bu

büyük ciltten
halinde

sözlük

yazılmış.

gibi eser dört

ciltlerin sözlük bölümleri iki sütu::'.
ayrı

her sütuna ayn

numara

verilmiştir.

Eseri;>.

m~'

cilti vokallere ayrılmıştır Buna göre 1. cilt A- Y haıilerini içine alma1::1.1
olup 1914 sütun (957 s.)

edilmiştir.

ciltin sonuna ilave

sayfalık

2304 sütun (1152 s.) ve 98
oluşmakta

harflerinden

66

sayfalık

2.cilt K-h harflerini içine

sayfalık indeks 'kısmı.

sütun (907 s.) ve 64
alıp

tutmaktadır. Ayrıca

indeks bu
alıp lSl~

3.cilt J- 'f harflerini içiIlC

indeks

kısmı.

4.

clJt~l ~Y[

olup 2230 sütun (1115 s.) ve 107 sayfaI}l.;:

indeskten ibarettir. Toplam olarak 8262 sütun (4131 s.}+ 335 s.
indeks kısmı= 4466 s.
Sözlükte Abakan. Azerbaycan. Altay. Baraba.
Karagas. Kazan.
Küerik.

Kızıl.

Tobol, Tuba.

Kırgız. Kara-KırglZ. Kumandı. Koybal.

Lebed.

Mişer.

Turalı.

Tümen-Tatar. Uygur gibi Türk

büyük-küçük

Başkırt.

şive

ve

Osmanlıca. Mogoka.

Sagay,

agızlanna

Şor.

yer

Kmm,

Kuman. Kaçar,

Sayan. Tarançi. Tara. Teleüt
verilmiştir.

topluluklannın

Bunun

yanında

Mançuca. Ermenice gibi dillere de yeri geldikçe

deginihniştir.

Her cildin sonunda o ciltte geçen

Osmanlıca.

çagatayca ve

Tatarca kelimelerin indeksi alfabetik olarak Arap ve Kiril harfleriyle
verilmiştir.

kısımda

Radloff bu

açıklamada şöyle

okunmasında

"Türk

Şiveleri

çıkan Osmanlıca.

indeksini

başlamadan yaptıgı

diyor: " Arap harfleriyle

kullanımım kolaylaştırmak için

ortaya

indekse
Sözlügü

yazılmış

metinlerin

Denemesı" adlı

edebi eserlerde

bir

eserin

farklı yazılımlarla

çagatayca ve Tatarca sözcüklerin alfabetik

hazırladım".
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CUtlerin sonunda verileri indeksten bır örnek

W. Radlo1run

hayatı

ve (özellikle Türkoloji

sahasında)

eserleri

üzerine yapılan çalışmalar da mevcuttur. Ülkemizde yapılan
çalışmalar arasında yer alan Ahmet TEMİR'tn yayınladıgı eserde2
Radloffun söz konusu eserinin Önsöz'ü Türkçeye çevrilmiştir. Biz
önemli gördügümüz bazı kısımlannı bu önsöz tercümesinden aynen
aş8gıya alıyoruz.

2.Ahmet 1EMİR. Türkoloji Tarlhinde Wllhem Radloff Devri, Hayatı
bmı KltI1lll-E8erleri. Ankara. Türk Dil Kurumu Yayınlan 1991. 191s.
+ Resimler ve Haritalar.
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Radloff çalışmasına nasıl ve
yılında

"1859
başladıgım

şekilde başladıgını şöyle açıklıyor:

esas Altay'daki Türk lehçelerini incelemeye

zaman. ta

baştan

itibaren

kalmayıp,aynı zamanda

kaydetmekle

kullanılabilsin diye.

edebiyatını

halk

imkan nisbetinde

sözlük malzemesi meydana getirmeye de
için kolayca

yalnız

çalıştım.

genişçe

bir

Metinleri anlamak

bu sözlügümü alfabe

sırasına göre

tertiplemiştim. tık araştırdıgım Altay ve Teleüt agızlan. elbette ki
bunun temelini teşkil ediyordu..."3
agızlannı

"Kazan'da. elbette Volga

Böylece sözlügünmü burada bu

incelemek

agızlardan.

imkanını buldum.

Troyanskiy'nin ve

Kayyum Nasiri'nin sözlüklerinden. Altayca gramerden. Vambery'nin
araştırmalanndan ve

çagatayca
kelimelerle

genişlettim.

Budagov'un sözlügünden

aldıgım

Kazan'da Karay'lann dilini incelemeye

başlayınca. birçok Osmanlıca sözleri

de

aldım ve

bunlara Bianchi ve

Zenker'in sözlüklerinden aldıklarımı ilave ettim.... ,,4
"...Petersburg'da Uygurca Kutadku Bilik,

Kıssa-i Rabguzi

~

,"" 'i~J"' Codex Comanicus ve çagatay edebiyatının en eski

eserleri üzerinde

çalışmaya başladım: Kınm agzı

araştırmalanını sürdürdüm.

inceledirn.

Karşılaştıgım her

Litvanya ve
yeni sözü

üzerindeki

Volınya Karaylannın

fişlere geçiyor,

dilini

önce lehçelere

göre sıralıyor. sonra da sözlüge alıyordum".5
Radloff sözlügün yayınlarımasmakarar vermesini

tt •••

Nihayet elimdeki malzemenin

oldugunu

hatırlatan dostlanma

5 a.g.e. s.l03
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belirtiyor:

neşrine başlamanın bir

hak verdim.

3 a.g.e. s.101
4 a.g.e. s.102

şöyle

vazife

İstenilen mükemmellige

nasılsa

ulaşamayacaktı.

Böylece sözlügümü "Yenuch elne.

Wörterbuches der Türklsehen Dla1ekte-

Opıt

.loft;rya tyarUJdch

nareçı)'" adı altında şimdiden yayınlamaya karar

verd1m. Bu ünvan

iddiasında bulunmadıgmı

dahi. sözlügümün mükemmellik
göstertr...o,.6

Eserin d1zU1ş1n1 ve tuttugu yolu ise şu şekilde anlatmaktadır:

"Sözler. Herr Schierner'in teklif etttgi
d1z1lm1ştlr.
sırasmı

şekilde

Bunu. en iyi çözüm diye degil

alfabe

sırasına

(şımdi olsaydı.

tercih ederdim). dördüncü bir

işlemeyi.

göre

Rus alfabe

çok zaman

1steyecegtnden göze alamad.ıgım içm böyle bıraktım". 7
"Etimlojik
kök+kök

bagıantıyı.

şeması

türetme için kök+ek.

birleşik

ile gösterdim. 1ürlü lehçelerdeki sözler

sözler için
karışık

bir

hale sokuldugu için. ait oldugu lehçeyi parantez içinde belirttim.
Lehçelerin

karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için.

lehçelerdeki

kardeş şekillerine işaret

zorluk çekmeden akraba

her sözün diger

ettlm. bOylece okuyucu. hiç

şe1dllert kolayca ayınp

takip edebilecektir..."

"Maddelerin tertip sırası ŞÖyledir: Once en solda esas söz gelir. Söz flil
ise emir kipinde olup (v) harfi ile belirtilın1ştır. sonra ( ı içinde.
lehçe, sonra da Uygurca. Arapça.
kullanıldıgı

tarzda

İbranı,

alındıgl

Ermeni ve Yunan har1lertyle

transkripsiyonu

verilmiştir.

Uygurca

transkr1psiyon Kutadku-Bilik'ten. Arapçalar osmanlı ve ç~atay yazı
dilinden

alınmış.

Ermenice ve Yunancalar.

Ermeni ve RumIara. ünlüsüz

Osmanlıca konuşan

ıbraniceler KınmKaraylanna, ünlüler

IJtvanya ve Yolunya Karaylarma aittir. Komanca sözler. bazen Codex
Comanicus'ta oldugu gibi latin harfleriyle de
adından sonra

türetme

şeması ve
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Lehçe

dJger lehçe ve kardeş d1llerde veya

alındıgı yabancı d1llerde karşılaştırma

6 a.g.e. s.l03
7 a.g.e. s. 103-104

verilmiştir.

gelir. Bundan sonra ı

kapatılır.(

i içindekiler en saga kaydın1mıştır. Yine sola kaydınlmış olarak birçok
misal ve lehçe üzerine kesin bilgilerle Rusça ve Almanca

açıklamalar

gelir".8
"Naklen zikretmeyi

kolaylaştırmak maksadıyla.

yapraklardaki

rakamlar sayfalara göre degil, sütunlara göre sıralanmıştır'.9
Prof. Dr. Hasan EREN. WIlhelm Radloff ve Türk

Dlalektlerl Sözlülü adlı yazısında 1b eserin önemini şöyle
belirtmektedir:
"Ancak son 60-70 yıl içinde büyük bir gelişmeye tanık oldugumuz
Türkoloji alanında RadlofTun Versuch elnes Wörterbuches der Türk

Dlalecte

adlı

amtsal sözlügünün aşılamadıgı açık bir gerçektir".

"Radloffun sözlügü Türk diyalektleri
karşılaştırmalısözlük

asıllı

alanında çıkan

ilk

denemesi degildir. Ondan yirmi yıl önce Ermeni

Rus Türkologu Lazar Budagov, Sravnitel'nyj slovar turecko

tatarsk1h nareçiy adlı eserini yayımlamışlı ( i. 1869. II. 1871).
"Lügat-i Türki"

başlıgı altında çıkan

bu sözlük birçok

bakımdan

RadlofTa örnek olmuştur" II Pof.Dr. Hasan Eren. bu makaleSinde
sözıügün

önemin1 belirttikten sonra sözlükteki birçok

eksiklikleri.

yanlışlıkları

tutarsızlgı.

ve özellikle çagatayca verilerde

yapılan

hataları örnekleriyle göstermiştir.

Radloffun 52
eserolarak
kapsamlı

yılını

verd1gi bu sözlük hiç

kullanılmaktadır. Türk

başka

bir sözlük henüz

kuşkusuz

hala kaynak

lehçeleri ile ilgili daha
çıkmamıştır.

Türk

geniş

ve

dünyasının

8 a.g.e. s. 104
9 a.g.e. s. 104
10 Prof. Dr. Hasan Eren. Wilhelm Radloff ve Türk Dialektleri
Sözlügü. Türk Dili S. 444, Aralık 1988. s. 336-354. (Türk DiU'nin bu
sayısı Wilhelm Radloffa
ayrılmıştır).
ı ı Eren a. g. e. s. 336-337
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alındıgmda eserin

bugünkü durumu göz önüne
kat daha

artmış bulunmaktadır.

Birçok ilmi

kullaru1dıgı gibi.

kaynak eser olarak

dialekt ve lehçeleri üzerine

degeri ve önemi bir

çalışmalarda

sözlük

bundan sonra da özellikle Türk

yapılacak çalışmalarda

daha çok

kullarulacagınısaruyonız.

Eserin daha önce karan
Standart Türkiye Türkçesine

alınmasına

ragmen

şimdiye

kadar

çevtri1emern1ş olması Türk. dünyası için

(bilhassa Türkiyede

yaşayan araştmcılar için)

bir kayıptır. Ancak geç

kalınmı.ş sayılmaz.

Bir an önce eser Rusça ve Almancadan

başka

Standart Türkiye Türkçesine de çevrilirse. sözlükten özelUkle Türk
dialektleri ile ilgili

karşılaştırmalı çalışmalarda

yararlanılmış olacaktır.

önemli

çalışması

çevrilmesi,

Radloffun Türkoloji ile ilgili belki de en

olan bu sözlügünün Standart Türkiye Türkçesine

aYrıca

Anadolu ve Rumeli

şekilde hazırlanması. derlemneSi

böyle bir sözlükten yola
hazırlanması en

daha büyük ölçüde

önce

planlı

bir

sonra da böyle bir sözlügün hatta

çıkarak bir

içten dilegtmızdir.
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agızlannın

dialekt

haritasının ülkemizde

de
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