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Burada tanıtaca~mız kitap Modern Türkçe ya da Türk dilbilimi 
(Turkish linguistics) alanında yapılan en son betimlemeli 
çalışmalar hakkında bilgiler veren ve bu alandaki güncel 
ta,rtışma konularını özetleyen yazılardan oluşmaktadır. 

Kitap on sayfalık bir 'Giriş' ile '(1-10) başlıyor. Giriş bölümünü 
kitabı yayıma hazırlayan H. Boeschoten ile L. Verhoeven birlikte 
kaleme almışlar. Burada, Modern Türkçenin tanımı yapıldıktan 
sonra 'Türkiye'de dil durumu', 'Türkiye dışında Türkçe' ve 
'Türk dilbilimi' konularına kısaca deg-iniliyor. Giriş'in en 
önemli kısmı bence Modern Türkçenin tanımı ile ilgili olarak 
ileri sürülen görüştür. Boeschoten ile Verhoeven Modern Türk 
yazı dilinin temelinin 'İstanbul şivesi' ya da 'İstanbul' da 
aydınlarca konuşulan Türkçe' oldug-u görüşüne karşı çıkarak 
1928'de yapılan yazı devrimi ile ortaya çıkan 'Cumhuriyet 
Türkçesi'nin 20. yüzyıl Osmanlıcasının yazıçevrimli bir biçimi 
oldugu görüşünü ileri sürüyorlar (s. 1). Onlara göre, 1928 öncesi 
yazı dili ile 1928 sonrası yazı dili arasında yalnız şu farklar 
vardır: 1. Sesbilimi bakımından, 1928'de kabul edilen Latin alfa
besi ile yazım ya da yazımın yansıttıgı söyleyiş Dog-u Rumeli 
şivesine yakındır (örnegin bu yazımda geniz Inlsi ile kapalı lel 
ünlüsüne yer verilmemiştir); 2. Biçimbilimi ve sözdizimi 
bakımıarından Osmanlıca ile Modern Türkçe arasında fark 
yoktur (biricik fark Farsça izafet yapısının yeni dilde işlerligini 
yitirmiş olmasıdır); 3. Söz varlıg-ı ve söz yapımı bakımından 
Modern Türkçede dramatik degişmeler olmuştur. 

Kitapta 'Giriş'ten sonra şu yazılar yer almaktadır: ı. Harry 
vander Hulst ve Jergen van de Weijer, Topics in Turkish Phonol
ogy (11-59), 2. Jaklin Kornfilt, Some current issues in Turkish Syn
tax (60-92), 3. Birgit Nilsson, Turkish Semantics Revisited (93-112), 
4. Ludo Verhoeven, Acquisition of Turkish in a Mon"O- and Bilin
l1ual Setting (113·149), 5. Hendrik Boeschoten, Aspects of Language 
Variation (150-176). Kitaba, ayrıca, oldukça zengin bir kaynakça 
eklenmiş (177-193). 

Bu yazıda ben, ilgim ve alanım gereg-i, daha çok kitabın birin
ci bölümünü oluşturan ilk yazı üzerinde duracag-ım. Hulst ve 
Weijer tarafından kaleme alınan bu bölümde Türkçenin ünlü ve 
ünsüz fonemleri, hece yapısı, vurgu, ünlü türemeSİ, sözsonu 
ünsüz ötümsüzleşmesi, giderici uzunluk, ünlü kısalması, ünlü 
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uyumu ve ünlü-ünsüz uyumu gibi konular ele alınmış. Genelikle 
iyi yazılmış olan bu bölümde katılmadığımız bazı görüşler ve 
yargılarla birtakım yanlışlar da bulunuyor. Bunların en 
önemlileri üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

1. Türkçenin ünlü fonemleri bahsinde bence önemli bir eksik
lik vardır ki o da ön la/dan hiç söz edilmemesidir. Hemen belir
teyim ki daha çok Arapça ödünç sözlerde bulunan bu ünlü fone
miktir, yani anlam farkı yapar: kalp 'false' : kalp [karp] 'heart', 
harp 'harp' : harp 'war', halk 'people' : halk [hark] 'creation', harf 
'letter' {krş. zarf 'envelope'}, dikkat 'attention' (krş. dik kat) vb. 
gibi. 

2. Arapça ve Farsçadan alınmış kelimelerdeki uzunünlülerle 
ilgili olarak bir yerde şöyle bir yargıda bulunuluyor: 'Long vow
els do not occur before voweI-initiaI suffixes' (s. 12).Bu yargı ya da 
kural doğru değildir. Örneğin, meuzu [mevzu:Jkelimesinin uzun 
ünlüsü kelime ünlü ile başlayan bir ek aldığında da uzunluğunu 
korur: nıeuzu:-u," meuzu:-a, nıeuzu:un vb. gibi. Konu, doğalolarak, 
konuşurun kültür düzeyi ya da 'Osmanlıcaya vukufu' ile ilgili-o 
dir: Bir konuşur konu yerine nıeuzu, dize yerine mısra [m.ısra:] 
diyorsa, bu durumda ondan meuzuu değil nıeuzu:u, mısraı değil 
nusra:ı demesi beklenir. 

3. Ünlü uzunluğunun Türkçede fonemik olduğunu kanıtlamak 
için sakin [sa:kin] 'quiet' ve sakın 'beware' kelimeleri örnek ola
rak verilmiş. Bu kelimeler tam bir çift oluşturmuyar (kin: kın), 
Daha iyi örnekler kolayca bulunabilirdi: adet 'number' ve adet 
[a:rletJ '·custom', aşık 'knuckle-bone' ve aşık [a:şık] 'lover', takın 'put 
on' ve takın [ta:kın] 'of the arch' vb. 

4. Türkçenin ünsüz fonemlerinden söz edilirken, bazı 
ünsüzlerin, özellikle Ikg linin, öndamaksıl yansesleri (kı g' 1') 
bulunduğuna değiniliyor.Bazı dilciler, örneğin Underhill ve 
başkaları, /kı gl 1'/yi fonem olarak kabul ediyorlar. Bölümün ya
zarları bunların fonem sayılabilmesi için yeterli kanıt bulun
madığını ileri sürüyor ve yalnızca /k' arı 'profit' : /karl 'snow', 
hal [hal'] 'condition' : bal 'honey' kelime çiftlerini örnek veriyor
lar (s. 13).Oysa /ll ve 11'1 zıtlığı için daha iyi örnekler verilebilir
di: bol 'abundant': bol [bol'] 'a kind of drink', sol 'left': sol [sol'] 
'so1', kalp 'false' ve kalp [karp] 'heart', vb. gibi. /kı ve /kil zıtlığı 
için de başka örnekler bulunabilir: hak 'right' ve hak [hakI] 'en
graving' vb. gibi. Ancak 19i ve IgII için böyle kelime çiftleri bulu
namaz. 

5. Kelime vurgusu bahsinde, kelime ek aldıkça vurgunun son 
heceye kaydığından söz edilirken Lewis'e0967:23) atıf yapılarak 
şöyle deniliyor: 'All polysyllabic suffixes in Turkish are repo·rted 
to be exceptional.Main stress falls either on the syllable preceding 
the suffix, as in akşa 'm-leyin 'at evening' or on the first syllable of 
the suffix itself, as in yap-a'rak 'by doing' (s. 18). Hemen belirtey-
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im ki vurgunun "son heceye kayması kuralına uyan çok heceli 
ekler de vardır.Orneğin, gereklilik eki -mAlI, gelecekzaman 
eki -AcAk ve güç yeterliği eki .;Abil- bunlardandır: git-meli' 'he 
must go', gid-ecek' 'he will go', gid-ebilir' 'he can go' vb. gibi. 

6. Kurala aykıri. olarak vurgulanan 'öz ve yabancı yer ve kişi 
adları bahsinde, Sezer 1983 ile Barker 1989'dan örnekler alınarak 
adı geçen araştırıcıların vardığı sonuçlar şöyle dile getiriliyor: 
'In this set of words, stress never falls on the final syllable.lf the 
antepenult is heavy and the pEmult is light, stress falls on the pe
nult; otherwise it falls on the penult.' (s. 22).Bu genellemelere 
katılma~. güçtür; Ç.ünkü bu genel kurallara aykırı birçok yer adı. 
vardır. Orneğin, U sküdar, Avrupa ve Afrika yer adlarında vur
gu, aynı yapıdaki Ankara yer adından farklı olarak, antepenult 
değil, penult Üzerindedir. Bunun gibi, Görerne türündeki Etiler 
yer adında vurgu penult değil, antepenult üzerindebulunur: 
E'tiler. Yine, Pitolemi türündeki yer adı Selimiye'de vurgu penult 
değil, antepenult üzerindedir. Kamçatka türündeki İskitler yer 
adında da vurgu antepenult. üzerinde bulunur.Ayrıca, Farsça 
kökenli +(l)stan ekli- yer adları ile vurgu son hece üzerindedir: 
'Bulgaristan, Yunanistan,Macaristan, Türkistan, Moğolistan vb. 
gibi. Yukarıdaki genellemelere aykırı bu örnekler gösteriyor ki 
Türkçede öz ve yabancı yer adlarında vurgu konusu henüz tam 
anlam~yle çözümlenmiş olmaktan uzaktır. 

7. Dnlü türemesi bahsinde, Türkçenin sesbilimsel yapısına 
aykırı ünsüz çiftleri ile sonlanan kelimelerde iki ünsüz 
arasında türeyen ünlüden söz edilirken vakit - vakti, hacim -
hacmi, kabir - kabri ve kavim - 'kavmi örnekleri veriliyor ve 
şöyle deniliyor: 'Notice that the suffix vowel is always front here. 
To account for the alternation, Clements & Sezer (1982) posit final 
opaque consonants, that is, consonants pre-associated to. a feature 
which participates in the harmony process.'Cs. 26). İlk cümleden 
bu gibi örneklerde söz sonundaki iki ünsüz arasında türeyen 
ünlünün her zaman Iii olduğu gibi bir anlam çıkıyor. Oysa, ilk 
hece ünlüsünün la! olduğu birçok durumda türerne ünlünün /ıl 
olduğu biliniyor: sabır 'patience' < sabr, tavır < tawr, nazını < 
nazm vb. gibi. Bu gibi durumlarda türem~ ünlünün (dolayısiyle 
de ek ünlüsünün) niteliğini belirleyen etken söz sonu 'opaque' 
ünsüzler değil, Osmanlıcadaki söz içi ya da sözbaşı baskılı (em
phatic) ünsüzlerdir Csabr'da sad, tawr'da tı ve nazm'da zı). 
Sözsonu ünsüzünün etkisi yalnız vakit örneğinde görülüyor: 
Arapça kökenli bu kelime de sondaki ünsüz çiftinin ilk üyesi 
aslında artdamaksıl /qi olduğu halde ikinci üyesi normal, hatta 
normalden de yumuşak bir ltı' dir. Bu ünsüzle sonlanan hecele
rin la! ünlüsü ön ıardır; bu nedenle bu gibi kelimeler eklerin ön 
ünlülü türlerini alır: saat, saat-i, dikkat, dikkat-i, sıhhat, sıhhat-i 
vb. gibi. Arapça kökenli qabr ve qawm gibi kelimelerin ünlüsü 
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de, sözbaşındaki Iql ünsüzüne ragmen, Osmanlıcada ön la! ile 
söyleı;ıdiginden ünsüz çiftini çözen katma ya da türerneünlü /ıl 
degil, Iii olur. 

8. Sonseste ünsüz ötümsüzleşmesi bahsinde, tat 'taste' ve kap 
'container' kelimelerinin sonundaki It/ ve Ipi ünsüzlerinin bir 
ünlüden önce ötürnlü ldl ve Ibtye dönüştükIerine (tad-ı, kab;'ı) 
dikkat çekilerek şöyle deniliyor: 'For words which show the voice
lass stop' - voicad stop alternation, the undarlying form s hava a 
voiced stop. Final devoicing doas not operateon fricatives or soo
orants (e.g. kız 'girl' , köy 'village')'. Artsüreli dilbilimi 
açısından yanlış olan bu açıklama eşsüreli dilbilimi açısından 
dogru sayılır. Ancak, ikinci cümledeki yargı için verilen köy 
örnegi konuya uygun degildir; çünkü sonses ıkı Türkçede ıyı ile 
degil, s. 37'de de belirtildigi gibi, 10/la nöbetleşir:' gök 'sky' - gög
ü [gölÜ], yürek 'heart' .... yüregi [yüreli] vb. gibi. 

9. Giderici ünlü uzunlug-u bahsinde, hece sonundaki !hı 
ünsüzünün özensiz ya da hızlı konuşmada kaybolup önceki 
ünlüyü uzatabilecegine· (mahsus .... ma:sus, Mehmet ... Me:met vb.). 
işaret edildikten sonra (s. 29), ishal .... isal örnegi verilerek şöyle 
deniliyor: 'A special word must be said about the case ishal .... isal. 
One might expect CL (yanigfderici uzunluk) to take place here ... 
but it does not, according to the data in Sezer's artiele.' (s. 31). Bu
rada şaşılacak ne var, anlıyamadun. İkinci hece başındaki Ihl 
soluksul ünsüzü hızlı ve özensiz konuşmada yutulup kaybolur ve 
ikinci hece bu kez Isı ile başlar; dolayısiyle de giderici uzunluk 
oluşmaz: müshil - müsil 'purgative', ıshak -lsak, Ethem - Etem 
vb. gibi. 

10. Yine giderici uzunluk bahsinde, şimdiki zaman eki -
Iyor'un sonundaki Irl'nin düşmesi ile bu uzunlugun 
gerçekleşmedigine işaret edilerek şu örnekler veriliyor: gülüyor 
... güZüyo, gülüyorsun - gülüyosun, gülüyorum ... gülüyoum (s. 32). 
Söylemeğe gerek bile yoktur ki Irfsiz biçimlerden ilk ikisi tek
lifsiz konuşma diline aittir ve daha eski uzun ünlülü gülüyo:, 
gülüyo:sun biçimlerinden gelişmiştir. Sonuncu gülüyoum 
biçimine gelince, bu ancak Iri ünsüzünü söyleyerneyen, onun ye-

. rine ıgı söyleyenlerin dilinde bulunur. Tüm paradigma Anadolu 
agızlarının çogunda şöyledir: gülüyom j gülüyo:sun, gülüyo:, 
gülüyoruz .... gülüyoz, gülüyo:sunuz, gülüyo:la: vb. Bir kelimesinde
ki Ir/nin düşmesi ile Iii ünlüsünün uzamadığı dog"rudur. Gerçek 
şudur ki Iri ünsüzü Anadolu agızlarında· daha çok geniş 
ünlülerden sonra düşer ve bunları uzatır: va: < var, ehdiya: < ih
tiyar, ve:~sin < versin, gittile: < gittiler vb. gibi. 

lL. Unlü kısalması bahsinde, (Arapça-Farsça alıntılardaki) 
asli uzun ünlülerin Türkçede kapalı hecede kısaldıkları, açık 
hecelerde ise yeniden uzun olarak belirdikleri şu örneklerle 
gö steriliyor: 
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saman sama:nı samandan 'straw' 
hayat haya:tı hayattan 'life' 
nıerak mera:kı meraktan 'curiosity' 
seva:p seva:bı sevaptan 'pious deeo' 
usul' usu:l'ü usul'den 'method' (s. 37) 

175 

Dördüncü sıradaki seva:p örnegi bir dizgi yanlışı olmalıdır. 
tık sırayı oluşturan örnekleri de buradan çıkarmak gerekir; 
çünkü sama:nı örnegi yanlıştır. Bu örnek yalnızca Sakla sama:nı 
gelir zama:nı sözünde ve zania:nı kelimesine tam uyak olsun diye 
medrese mollalarınca uydurulmuş bir söyleyiş biçimidir. Saman 
kelimesi Arapça ya ,da Farsça olmayıp Türkçedir ve aslında son 
hecesindeki lai ünlüsü degil, ilk hecesİndeki lai ünlüsü uzundur 
(krş. Trkm. sa:man). 

12. Sonses /k/nın I'/Jfla nöbetleşmesi bahsinde, layık [l'a:yık] 
kelimesindeki Mnın yabancı ek ünlüsünden önce düşmedigine 
örnek olarak la:yık-i: 'deservedly' diye bir kelime veriliyor (s. 
38). Oysa, ne' Osmanlıcada ne de Türkçede böyle bir kelime yok
tur. Osmanlıca layıkı vechile deyimindeki layıkı kelimesinin so
nundaki /ıl Türkçe 3. kişi iyelik ekidir. 

Ayni bahiste, sonses ./kfnın yardımcı ekler-et- ve -01- önünde 
de düşmedigine deginildikten sonta la:yık-ol- 'deserving', yasak
et· 'prohibition' örnekleri veriliyor ve şöyle deniliyor: 'Ohserve 
that both categories of suffixes (yani yabancı ekler ve ünlü ile 
başlayan eta, ol- yardımcı eylemleri) are also exceptional with re
spect to vowel harmony, and that their presence bleeds such rules 
as final devoicing: adet 'number', aded-i: 'numerical' (and not 
*adet-i:)' (s. 38). 

Oysa layık 01- ve yasak et· gibi örneklerde sonses Ikfnın 
ötümsüz kalmasında şaşılacak bir şey yoktur; çünkü ol- ve et· 
araştırıcıların adlandırdıkları gibi 'yardımcı ekler' degil, isim 
ve sıfatlarla birleşik oluşturan 'yardımcı eylemler'dir. Uyuma 
girmemeleri de bu nedenledir. Alıntı kelimelerdeki sonses /kı 
'nın yabancı ekler önünde ötümsüz olarak kaldıg"ı da (huku:k-i: 
'legal', sa:dık-a:ne 'faithfully' vb.) bilinen bir gerçektir. Son ola
rak, adet 'number' ve adedi: 'numerical' .örnekıeı:~nin niçin ve
rHdigini anhyamadıgımı belirtmek isterim. Otümsüzleşme 
yalnız sonses durumunda gerçekleştigine göre adet « Ar. 'aded) 
ve aded;.i: örneginde kurala aykırıhk degil, uygunluk vardır. 

13. Ünlü uyumu bahsinde müellifler Modern Türkçedeki ünlü 
uyumu için yeni bir yorum ya da açıklama yöntemi öneriyorlar. 
Amaçları uyuma aykırı kelime gövd~lerini istisna olmaktan 
çıkarıp Türkçenin eşsüreli uyum kuralları içinde çözümlernek. 
Modem Türkçede ünlü uyumuna aykırı ünlü, dizileri ile kurul
muş pek çok iki heceli kök kelime bulundug-u bir gerçektir. Bu 
durum karşısında Türkçede iki heceli kök kelimelerde ne da
mak ne de dudak uyumunun bulunmadıgı söylenebilir. Honan~ 
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dalı genç dilciler bu görüşe katılmıyorlar. Onlara göre ünlü uyu
mu kurallarına aykırı köklerde hangi ünlülerin bulunabileceği 
ya da bulunamayacağı oldukça basit bir formüle indirgenebilir. 
Buradan hareketle iki araştırıcı bir tablo düzenlemişler. (s. 45). 
Bu tabloya göre, örneğin i~i ve i-e ünlü dizileri kurala uygundur; , 
i-ü dizisi dudak uyumuna aykırıdır ama dilde bulunur (ti{üs vb.); 
i-a dizisi de damak uyumuna aykırıdır ama dilde bulunur (insan 
vb.). i-u ve i-o dizileri ise hem damak dudak 
aykırıçlır ama dilde bulunur (billur, kilo vb.); damak uyumuna 
aykırı i-ı dizisi ile lolve löl ünlülerinin ilk heee dışında buluna
mayacağı kuralına aykırı i-ö ünlü' dizisi ise tabloda 'not attested 
as an exception' anlamına gelen yıldızla işaretlenmiştir. i-i-ı di
zisi için aklıma yalnızca bir yer adı olan Kidı'dan başka bir şey 
gelmiyor ama. i-ö dizisi için çok yaygın olan likör örneği var. 
Bunlar gibi, yddızla işaretlenmiş e-ü, e-ö, Ü ... Ö, ü-a, ü~o, ü-u, ö-a, 
ö-u, a-ü, a-ö, u-ü, u-ö, u-o, o-ö ve o-o ünlü dizilerinin herbiri için 
Modern Türkçede örnekler vardır: etüv, terör, tümör, rüzgar, 
külot, sütun, rötar, rötuş, kapsül, aktör, kupür, suflör, futbol., 
{ornıüZ, şoför, doktor vb. gibi. Ünlü uyumlarına aykırı bu çok 
sayıda örnek karşısında varılacak tek sonuç bence şudur: 
Gelişme sonucu uyumdan çıkmış öz kelimelerle (anne, inan-, 
hani, hangi, kardeş, şişman vb.) pek çok alıntı kök keHmede 
ünlü uyumu yoktur. Modern Türkçede ünlü uyumu yalnız keHrn:. 
enin son l1ece ünlüsü ya da öndamaksıl Ik' 1'/ ünsüzleri ile ekler 
(dqğal ~larak, uyuma giren ekler) arasında işlerliğini korur. 

14. Unlü uyumuna girmeyen ekler bahsinde, elements & Sez
er'den alınarak yalnız -Iyor, +gen, +istan ve -Adur- için örnekler 
verilmiş (s. 55-56). Bunlara +Daş (dindaş, meslektaş vb.), +leyin, + 
(Omtrak, +ki, -Abil-, -Agel- ve -Ayaz- gibi ekler de eklenmeliydi. 

Yine bu bahiste, Kardeştuncer'in (982) uyuma girmeyen ekle
rin gerçek ekler sayılamıyacakları yolundaki görüşüne 
değinilerek şöyle deniliyor: 'For example, in Kardeştuncer (1982) 
the point is made that Iyor/,is not a suffix but a compound compo
nent, i.e. a stern. If Kardeştuncer is right, the problem noted by An
derson (yani Türkçede ünlü uyumunun. soldan sağa tek yönlü' ol,. 
arak işlediği, ancak uyuma girmeyen ekledn bu kuralı 
zayıflattığı görüşü) does not arise' (s. 56-57). Türkçede şimdiki za
man eki -Iyor'un/yor/hecesinin aslında yorur 'walks' biçiminde 
bağımsız bir kelime olduğunu bilmeyen. yoktur. Ekin ilk hecesi 
de aslında asıl eyleme eklenmiş ulaç eki -A'dan gelişmiştir: 
EAT gel-e yorur > geleyor > geliyor. Ama bu gerçek, -Iyor'un 
bugün ek olmadığı anlamına gelmez. Eşsürelidilbilimi 
açısından -Iyor bugün bir gövde değil, uyuma girmeyen öbür ek
ler (+Daş, +leyin, +ki vb.) gibi bir ektir. 

15. Ünsüzler ve ünlü uyumu bahsinde, ıyı ünsüzünün kendin
den önceki kök ve gövde ünlülerini daraltmasına (saklayın ...., 

http://www.turkdilleri.org



TANITMALAR 177 

saklıyın) ve düzleştirmesine (üşüyün .... üşiyin) değiniliyor (s. 57). 
Ancak, bu olaylar için yalnızca -(A)ylm2 -(y)In ve -All ekli 
örnekler verilmiş. Bunlara -(y)A, -(yYAn, -(y)AcAk vb. gibi ek
ler almış örnekler de katılmalıydı: hoplaya zıplaya·.... hoplıya 
zıplıya, başlayan ,... başlıyan, başlayacak ,... başlıyacak, yürüyüş ,... 
yü riy iş, koşmaya ,... koşmıya, çeşmeye .... çeşmiye vb. gibi. ıyı ünsüzü 
kelimeyi ünlü uyumundan çıkaran söyleyişlere de neden olur: 
yapmayın .... yapmıyin, korkmayın .... korkmıyin, sormayın .
sormıyin vb. gibi. Bundan başka, yazıda söz edilmeyen büzülme 
(contraction) olayı da ünlü uyumuna aykırı biçimler dog-urur: ol
mayacak [olmıyacak -- olmi:cak] vb. gibLAncak, bu son örnekler 
bizi Türkçe standart söyleyişin ne olduğu ya da nasılolması ge
rektiği sorununa götürür. BiliIidiği gibi, standart Türkçe 
söyleyiş kuralları henüz tam olarak saptanmış değildir. 

16. Ünsüz-ünlü uyumu bahsinde, aslında öndamaksıl olan 
sonses /klnın bu niteliğinin ancak ünlü ile başlıyan bir ekten 
önce belirdiği söylenerek şu örnekler veriliyor: 

infil'ak infil'a:k'i 'explosion' . 
ittifak ittifa:k 'i 'alliance' 
imsak imsa:k'i 'fasting' 
eml'ak eml'a:k'i 'real estate' 

Hemen belirteyim ki ilk iki örnek konuya uygun değildir; 
çünkü Arapça kökenli infilak ve ittifak kelimelerinin sonsesleri 
aslında öndamaksıl /kIL değil, artdamaksıl /kıdır ve bu kelimel
er doğalolarak art ünlülü ekler alır: infil 'a:k-ı, ittifa:k-ı. 

Sonseste artsıllaşan öndamak ünsüzü /klınin bu niteliğinin 
bir ekten önce belirdiği yolundaki yargı da bence doğru değildir. 
Osmanhca bilen aydınların iyice azaldığı Türk toplumunda im
sak, emlak gibi kelimelerdeki sonses /kı kelime ek aldığında da 
artdamak fkJsı olarak kalır: imsa:k-ı, imsak-ta, eml'a:k-ı, emi 'ak
çı vb. gibi. Bu, bir ön ünlü komşuluğundaki artdamak ünsüzü /kı 
nİn sonseste ve bir ekten önce öndamaksıllaması olayına koşut 
bir gelişmedir: zevk[zevk'] « Ar. zawq), zevk '·i (zevk-ı değil). 

Kit&bın ikinci önemli bölümünü Jaklin K·ornfilt tarafından 
yazılan 'Some current İssues in Turkish syntax' başlıklı İnce
leme oluşturuyor (ss. 60-92). Kornfilt bu yazısında Noam Chom
sky'nin dilbiliminde bir devrim başlatan ünlü Syntactic Struc
tures (1957) adlı yapıtında ileri sürdüğü bir konuşurun sonsuz 
sayıda söylemler yaratabileceği yolundaki görüşündenhareketle 
yan cümleciklerin ana cümleye bağlanması ile ilgili bazı sorun~ 
lar üzerinde duruyor.Yazının son bölümünde de çifte edilgen ey
lemlerle kurulmuş bazı cümlelerin Türkçede öz konuşurlarca 
kabul edilir olup olmadığı tartışılıyor. 

Sözdiziminin ilgi alanımın dışında olduğunu yukarıda belirt
miştim.Bununla birlikte, Türkçenin bir öz konuşuru olarak, 
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Kornfilt'in yazısının son bölümünde takıldığımbazı ö:rnek 
cümlelere değinmeden geçemiyeceğim. 

1. Pe:rlmutte:r'in (1978) Tü:rkçede geçişsiz edilgen (unaccusative 
passive) ö:rnekle:rin g:rame:re aykırı olduğu yolundaki gö:rüşüne 
ka:rşıçıkıla:rak bunların geçişli edilgen (une:rgative passive) 
yüklemler kada:r kabul edilebili:r olduğu ile:ri sü:rülüyo:r ve buna
kanıt olarak Bu yetimhane-de çabuk büyü-n-ür, Buz-un üst-ün-de 
kay-ıl-ır cümlele:ri (s. 89). beli:rteyim 
te:r'in (1978) Tü:rkçede geçissiz edilgen eylemle:rin g:rame:re 
aykı:rı olduğu yolundaki gö:rüşü doğru değildi:r. Ancak, bu görüşü 
çü:rütmek için geti:rilen büyün- eylemli cümle de iyi bi:r ö:rnek 
sayılamaz; çünkü çabuk büyün- 'to be g:rown up fast' anlambilimi 
açısından mantıklı değildir (çabuk ölünür belki ama çabuk 
büyünmez!). İkinci cümle de bu biçimiyle bulanık anlamlıdı:r. 
Cümle Buzun üstünde iyi kayılır biçiminde olmalıydı: Nitekim 
konuşu:rla:r bunu 'One glides ove:r the ice fo:r fun' anlamında ka
bul etmişle:rdi:r. Bence .bunla:r ye:rine daha iyi ö:rnekler kolayca 
bulunabili:rdi: Bu koltukta iyi oturulur, Bu yatakta iyi ·uyunur, Bu 
güneşte iyi yanılır, vb. gibi. 

2. Aynı ye:rde çifte edilgen yüklemli Bu şato-da boğ-ul-un-u:r 
'One is st:rangled (byone) in this chateau' ö:rneği üze:rinde de du
:ruluyor ve bunun kabul edilmediği, Bu şato-da bogul-un-ur 'One 
drowns in this ch ate au' cümlesinin ise bi:raz du:raksama ile kabul 
edilebili:r sayıldığı belirtiliyor. Bunun nedeni' de bence mo:rfoloji 
ve semantikle ilgilidi:r. Modern Türkçede {-lIn-} ekli çifte edil
gen eylemle:r yoktu:r. Eski Türkçede {-lIn-} eki ile tü:remiş eylem
ler edilgen değil, dönüşlü eylemle:rdi. Ünlü sözlükçü Kaşga:rlı 
Mahmud 11. yüzyılda geçişli, edilgen ve edilgen-dönüşlü eylem
le:ra:rasındaki farkı güzel bi:r ö:rnekle şöyle açıklamıştır: Er 
topık yuv-dı 'The man :rolled the' ban'" topık yuv ul-dı 'The ban was 
rolled', topık yuvlun-dı 'The ban :roned by itself (Clauson, Etym . 

. Dict. , s. 878). Bu durumda Mode:rn Türkçe bogulun- eylemi (eğer 
böyle bir eylem va:rsa!) ancak 'todrown by oneseır anlamına ge
lebili:r. Bu gö:rüşümüz. Bu oda-da döv-ül-ün-ür 'One gets beaten (by 
one) in this :room' ö:rneğindeki (s. 90) döv ülün- eylemi için de 

. geçerlidir. Mode:rn Türkçedeki çifte edilgen eylemle:r yalnızca 
ünlü ile biten eylemle:rden {-nIl-} eki ile tü:remiş eylemle:rdi:r: 
aranıl-, beklenil-, denil-, dokunul-, harcanıl-, yenil- vb. gibi. Bu oda
da döv-ün-ül-ür 'One beats oneself (i.e., w all s , laments) in this 
room' örneğindeki dövünül- eylemi ise dönüşlü dövün- eyleminin 
edilgenidir (avunul-, giyinil-, kuşanıl-, övünüı·, sakınıl-, soyunul- vb. 
gibi). 

Birgit Nilsson ta:rafından yazılan 'Tu:rkish semantics :revisit
ed' başlıklı yazıda (ss. 93-112), Johanson'un Tü:rk dilbiliminde 
çığır açan Aspekt im Tü:rkischen(1971) adlı yapıtından ö:rnekle:r 
verile:rek türlü eklerle kurulmuş cümle sonu . eylemleri 
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arasındaki anlam farklarına dikkat çekiliyor (örneğin, -DI ile 
-(l)yordu, -mlştI ile -DlydI vb. gibi) ve bu konuda yapılan son 
çalışmalardan söz ediliyor. Bu bölümde ayrıca durum (case) ko
nusu da ele alınarak ilgi durumu (genitive), yer' duruniları (lo
cal cases), ettirgen eylemler ve durum sıradüzeni (case hierar
chy) ile ilgili sorunlara değiniliyor. Sonuncu konu için verilen 
Ahmet mektub-u Hasan-a Ayşe tarafından i vasıta~iyle i aracılıgiyle 
imzala-t-tır-dı 'Ahmet had the 'letter signed by Hasan through 
Ayşe' cümlesindeki üç şıktan birincisi, yani tarafından takısı, 
buradan çıkarılmalıdır. Çünkü tarafından o •• imzalattırdı gra
mere aykırıdır; tarafından takısı yalnız edilgen eylemlerle kul
lanılır. 

Ludo Verhoeven tarafından yazılan (evet, tarafından yazılan!) 
'Acquisition of Turkish in a mono- and bilingual setting' başlıklı 
yazıda Türkçenin tek- ve çok-dilli ortamlarda edinimi ile ilgili 
örnekler verilerek bunların yorumu yapılıyor (ss. 113-149). Ko
nuyla ilgili olanlar için ilginç bir araştırma. 

Kitabın son bölümünü Hendrik Boeschoten'ın 'Aspects of lan
guage variation' adlı araştırması oluşturuyor (ss. 150-176). Boes- . 
choten bu yazısında Anadolu ve Rumeli ağızları üzerine 
yapılmış eski araştırmalara kısaca değindikten sonra bugün 
Anadolu ağızlarının kaba bir tasnifinin yapılabileceğini 
söylüyor ve Kowalski'nin. 'Einige Problem e der osmanisch
türkischen Dialektforschung' (1929/30) adlı araştırması ile Leyde 
Üniversitesi Türk dilbilimi öğrencisi Piet Kral'ın 1980'de Fla
man dilinde yazdığı Master tezinden yararlanarak böyle bir tas
nif yapıyor. Seslik ve biçimlik ölçütlere dayanılarak yapılan bu 
tasnife göre, Anadolu ağızları şu gruplara ayrılmaktadır: Mar
mara (hiç veri yok), Batı Anadolu, Orta Anadolu, Amasya ve 
Çankırı & Çorum, Sivas & Tokat, Elazığ ve Malatya & Tunceli, 
Antep ve Hatay & Maraş, Doğu Anadolu, Erzincan, Batı Karade
niz, Orta Karadeniz, Rize & Trabzon, Artvin.Böylece, Cafe
roğlu'nun 7 grubuna karşılık 13 grupluk bir tasnif ortaya 
çıkıyor.Boeschoten daha sonra bu 13 grubun 5 ya da 6 lehçe türü 
etrafında toplanabileceğini söylüyor: Azeri, Rize-Trabzon, Orta, 
Güneydoğu, Kuzeybatı(sorunlu; Güneybatı ağızları grubunun dış 
çevresi ,olarak ele alınabilir mi?), Marmara (varsayımlı). 

Boeschoten'in bu araştırmasının en ilginç yanı bence onun 
Anadolu'da standart Türkçe havuç yerine kullanılan 5 ana ke
lime tür:iinü. esaş alarak bunların yayılma alanlarını saptama 
girişimindebulunmasıdır o Bu beş kelime ve dağılma alanları 
şunlardır: . 

1. pürçüklü ve türleri: Ankara ve Konya'nın doğusu, yani Orta 
Anadolu ve Doğu Anadolu (Azeri) alanları; 2. keşir ve türleri: An
kara ilinin batı yarısı, Ankara ilinin batısı ve güneybatısı; 3. 
tep'er i deber ve türleri: Güneybatı ve onun kuzeyi; 4. kızılotl sarıot: 
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Güneybatı; 5. parmak ve türleri: daha çok 1. ve 2. alanları ayıran 
sınır boyu: bölgeleri. Görüldüğ'ü gibi, havuç anlamındaki türlü 
kelimelerin kullanıldığ'ı bölgeler birbirinden kesin çizgilerle 
ayrılmamakta, tersine birçok yerde eşsözcük girişimleri olmak
tadır. 

Boeschoten'in araştırması 'Dil Devrimi'ni ve Türkiye'de uy
gulanan dil politikasını tanıtan ve yorumlayan güzel bir yazı ile 
sona eriyor (ss. 165-176). Bu yazının (ve kitabın!) sonuç kısmında 
Boeschoten Türkiye'de modern dilbilimi ve toplumdilbilimi 
yöntemleri ile dil türlenmesi konusunda araştirma ve inceleme 
yapılamadığ'ından, Türkiye içinde konuşulan dillerle Türkçe 
arasındaki ilişkiler konusundaki araştırmaların da üzerindeki 
politik tabu nedeniyle büyük ölçüde kösteklendiğ'inden, haklı 'ola
rak, yakınıyor. 

Hollandalı genç Türkologlarca yayımlanan Turkish Linguis
tics Today adlı araştırmalar toplamının, yukarıda bir bölümüne 
değ'indiğ'im bazı eksik ve kusurlanna karşın, gerek Türkiye 
Türkçesinin betimlemeli sesbilimi ve sözdizimi alanlarında 
çalışanlar gerekse Türk dilbilimi alanına ilgi duyan tüm dilcil
er için önemli bir giriş ya da başvuru kitabı niteliğ'inde olduğ'unu 
belirtmeliyim.Hollandah genç Türkologları bu başarılarından 
dolayı kutlar, Türkçe üzerine araştırmalarını sürdürmelerini 
dileriz. 

Talat Tekin 
(Ankara) 
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