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Abstract: The traditional Altaic theory operates with three branches: Turkic,
Mongolic and Tungusic, where Tungusic plays a rather peripheral role.
However, if we consider Korean and Japanese as well, Tungusic branch may
occupy a central position from the geographical perspective and play an
intermediary role within the Altaic language continuum. To prove this view, the
history together with the current research of this topic is scrutinized and an
overview of major events in the history of Tungusic studies is provided.
For the future prospects we found out that an interdisciplinary research
which would combine comparative linguistics (i.e. study of new lexical parallels 1
and Altaic comparative grammar), genetics, archaeology, and anthropology
(more specifically the study of human migration) is the most promising
procedure that will provide a new perspective of Altaic studies for example in
the newest projects of Robbeets2 and Blažek & Schwarz3.
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Özet: Geleneksel Altay teorisi üç kol üzerine kurulmuştur: Türk, Moğol ve
Tunguz. Tunguzca, diğer iki kol ile kıyaslandığında daha dış bir roldedir. Ancak,
Korece ve Japonca da buraya dâhil edilip Tunguzcanın konuşulduğu bölgeye de
coğrafi açıdan bakıldığında, Tunguzcanın bu teorinin ortasında yer aldığı ve
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e.g. alternative etymologies:
Tg. *mańa “paw” (EDAL 902)....Kor. măn“hand” (PKE:105-06)
Tg. *pujukte “child” (EDAL)...OKor. *puk “boy” (Lee 1977:88) Tg.
*ur “male”....Tk. *urɨ “male child” (EDAL:607/1039)
http://www.hum.leiden.edu/news-agenda/using-erc-grant-with-beans-andmillet.html.
http://www.muni.cz/phil/research/projects/30385
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dolayısı ile Altay diller bütünü içerisinde aracı konumunda olduğu söylenebilir.
Bu görüşü kanıtlamak için, çalışmanın konusu bütün boyutlarıyla ele alınmış ve
Tunguz çalışmalarına dair önemli gelişmelerin genel bir değerlendirmesi
yapılmıştır.
Gelecek araştırmalar için ise, Altay çalışmalarına yeni bir bakış açısı sağlayacak ve karşılaştırmalı dilbilim (başka bir deyişle güncel söz varlığı benzerlikleri çalışmaları ile karşılaştırmalı Altay dilleri dilbilgisi), genetik, arkeoloji ve
antropolojiyi (özellikle göç çalışmaları) bir araya getirecek disiplinler arası bir
çalışmanın en etkili yöntem olacağını düşünmekteyiz. Bu tür çalışmalara
Robbeets4 ve Blažek ile Schwarz’ın5 çalışmaları örnek olarak verilebilir.
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