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Özet: Talât Tekin alanın ustalarından ders alarak yetişmiş, Türk dillerinin 

tarihi alanında çok iyi eğitim görmüş bir uzmandı. 1964 yılında yazdığı 

makaleyle eski Türk metinlerinin derin bir araştırmacısı olduğunu 

göstermiştir. Bu makalede sizime (size, benim) yerine vokatif-deploratif 

(acınma) ünlemi esizim-e (ne yazık!) okunması gerektiğini ispatlamıştır. 

Metinlerde çok sayıda bulunan bu formun anlaşılması ve okunması ile ilgili 

bu ispat Türkolojide bir dönüm noktası olup metinlerin içeriğine önemli bir 

açıklık getirmiştir. Bu bilimsel buluş, Tekin’in bu ünlemin tüm kullanış 

olgularını incelemesiyle mümkün olmuştur. 

60’lı yıllarda A. Gabain’in dil bilgisini tamamlayacak ve eski Türk 

metinlerinin dil bilgisi yapısının kapsamlı bir şekilde tasvir edileceği çağdaş 

araştırmalara ihtiyaç duyuluyordu. Talât Tekin tarafından İngilizce olarak 

yazılan, 1968 yılında yayımlanan ve bilim dünyasına engelsiz erişebilen temel 

Runik metinlerin dilinin dil bilgisi bilim topluluğu tarafından ilgiyle ve 

memnunlukla karşılanmıştır. 

Orhon Grameri’nde örnek olarak getirilen dil olgularının, neredeyse tüm 

kelime kullanışlarını kapsadığını görmekteyiz. Bunun için okuyucu her zaman 

belli bir ek, belli bir form, belli bir kelime hakkında kapsamlı bilgiler 

edinmektedir. T. Tekin’in kitabı Orhon yazıtlarının dil bilgisinin konusu 

olduğu eserlerde en çok atıfta bulunulan kitaptır.  
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Abstract: Talât Tekin learning from renowned scholars of his time was a very 

well educated expert of history of Turkic languages. An article he wrote in 

1964 showed that how brilliant a researcher he was with a deep knowledge in 
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Old Turkic texts. In this article, he proved that the word, which had been read 

as sizime “to you, my” before, should be read as vocative-deplorative 

interjection esizim-e “what a pity!”. It was a turning point for Turcology and 

brought clarity to the contents of the texts as this form occurs several times. 

This scientific invention has been possible because he studied each and every 

occurrence of the word through the texts. 

In sixties Turcologs were in need of a modern study to describe structure 

of Old Turkic texts comprehensively and complete A. Gabain’s grammar.  

The grammar of the language of runic texts written by T. Tekin in English in 

1968 which could reach to academic world without any obstruction welcomed 

by the scientific society and attracted great attention. We see that examples of 

language forms given in A Grammar of Orkhon Turkic cover almost each and 

every occurrence of the word. This allows the reader to have comprehensive 

information about a certain suffix, form, word etc. Currently T. Tekin’s book 

is the most referenced book in works about grammar of Orkhon monuments. 
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