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Jagiellonian University, Institute of Oriental Philology, Krak6w 1995, 
210 s. 

Özenli baskısı, değerli yazılarıyla yep-yeni bir Türkoloji dergisi karşı
mızdaki ... Jagiellonski (Polonya) Üniversitesi, Doğu Dilleri Enstitüsü 
yayımı olarak çıkmaya başlayan Studia Turcologica Cracoviensia'nın ilk 
sayısında dokuz ayrı yazı yer almakta. Özellikle Sibir grubu Türk dilleri 
konusunda güçlü bir sözlükçülük geleneği olan Polonyalı meslektaşlarımızın 
yeni yayımlamaya başladıkları STC' dt:< de köken açıklamalarına, sözlük 
çalışmalarına önemli bir yer ayrılmış. 

İlk yazı Jan Ciopinski'ye ait, Divan şiirinde duygu (heyecan) bağlamında 
ölçü konusunu ele almış. Seçilen metinse Kadı Burhaneddin divanından bir 
gazel. A. N. Tar1an esas alınarak gazeldeki sanatlara yer verilmiş. 

Henryk Jankowski'nin yazısı ise Kırım bölgesinde saZa ile kurulmuş yer 
adları üzerine. Biyasala, Yanısala, Kocasala gibi yer adlarında Moğol 
kökenli olduğunu gösterdiği sala (Mo. sala, Halha Mo. salaa IsaHiI 'dal, kol, 
çatak' sözünü görınektedir. 

Üçüncü yazı 18. yy. başında yayımlanmış olan Breve Compendium üze
rine. Yazıyı kaleme alan Barbara Podolaki, bu kitabın 1715'te misyonerlik 
amacıyla Erivan, Azerbaycan ve İran'a giden Polonyalı cizvit rahiplerden 
Michal Ignacy Wieczorkov.ski'ye ait olduğunu belirtir. Kita~ın Türkoloji 
açısından önemi, Latin Harfleriyle Türkçe metinlere yer verilmesidir. 
Yazarın belirttiğine göre Breve Compendium ile ilgili önceden de çalışmalar 
yapılmıştır (T. Kowalski 1935, G. Hazai 1987 vb.). Özellikle Hazai kitabın 
Türkçe bölümüyle ilgilenmiş, Latin harfli metni aktarmıştır. Ancak bu 
aktarınalarda kullandığı fotoğrafların bozukluğundan olsa gerek, kimi yerler
de aktarına yanlışları olmuştur. B. Podolak'ın 'Kaynaklar'ına, Türkiye'den 
Ahmet Caferoğlu'nun tanıtmasını ekleyebiliriz: Caferoğlu, T. Kowalski'nin 
yayımı için kaleme aldığı tanıtmada kimi düzelti önerilerinde de bulunmuştur 
(Ülkü, Halkevleri Dergisi, XI. c., 66. sayı, Ağustos 1938: 567-571). İzle
yen bölümlerde ise Türkçe ve Latince metne yer verilir. Türkçe metin Leh 

                                         http://www.turkdilleri.org



272 TANITMALAR 

alfabesi esas alınarak yazıya geçirilmiştir. Yazann belirttiğine göre yakın 
zamanda metnin sözlüğü de Jagiellonski Üniversitesi yayınlan arasında 
çıkacaktır. 

Anadolu ağızlanndaki yeni Farsça sözcüklere yer veren dördüncü yazı 
Marzanna Pomorska'nın kaleminden çıkmış. Örnekler Caferoğlu'nun derle
melerinden alınmış ve yine yazımlan (imla) bu derlernelere göre aktanImış. 
Çalışmada 400 dolayında madde' yer almakta. Kimi sözcüklerin ağızlardaki 
şekli, sözcüğün Türkçeye girdiği İran lehçesi, ya da girdiği dönem' ko
nusunda soru sormamızı gerektiriyor: badem, Maraş payam = Far. biidam 
(burada d'nin yoluşundan dolayı); çırağ, Balıkesir çira (-g'nin düşmesinden 
dolayı), oruç vb. Tabii yazar ilke olarak Farsça şekilleri Steingass'ın söz
lüğünt? göre vermiş, Yeni Farsça (NP) olduklanni belirtmiş, aynca da 
geldikleri dili, doğrudan ilgili Yeni Farsça şekilden gelmedikleri için ::o:;; imiyle 
göstermiştir. 

Beşinci yazı, 17. yy' ın ikinçi yarısında İstanbul' da görev yapmış olan 
İngiliz Thomas Smith'in yazılan üzerine. Ewa Siemieniec-Golas'ın,ele aldığı 
inceleme, esas olarak Smith'in kitabındaki Türkçe sözcükler üzerine 
yazılmıştır. Yazar, Smith'in kitabının sonunda, Arap ve Latin harfleriyle bir 
arada düzenlenmiş olan dizini ele almış. Yazar yine dizindeçoğu yer adı olan 
216 maddeye yer vermiştir. Maddeler Arap alfabesine göre sıralanmış ve 
İngiliz yazımına dayanan bir yazıçevrimi sistemi kullanılmış. Siemieniec 
Golas is~ bunlan Türk alfabesini esas alarak incelemiş. Bu tür Latin harfli 

. . f 

metinler bize Anadolu Türkçesinin tarihi için, kimi sözcüklerin dar ünlüyle 
mi (ı, i), yoksa dar-yuvarlak ünlüyle mi (u, ü) okunacağı konusunda önemli 
ipuçlan vermektedir. Yazımn sonundaIndex'in tıpkıbasımıanna da yer veril
miştir. 

Altıncı yazı yine aynı yazara, E. Siemieinec-Golas'a ait. 17. yy. Türkçe
sinde -zcı ekinin kullanımını ele alan yazıda esas olarak Latin harfli sözlükler, 
başta Meninski'nin sözlüğü olmak üzere Masds, Megiser ve öteki yazarlara 
ait kaynaklar kullanılmıştır. Bugün ünlüyle biten sözcüklere bağlamÇ! ünsüzü 
y ile gelen ek, dört şekildp -zcı/-ici, -ucu/-ücü olarak görülür. 17. yy.'da yine 
y ile, ancak son ünlüsü daima düz olarak -ıcı/-ici, -ucı/-üci biçimlerinde 
görülür. Yazıda 164 m~dde ele alınmış, sözcüklerin· türediği kök ya da 
gövdeler de aynca gösterilmiştir. Örneklere şöyle bir göz gezdirdiğimizde 
dolandürici, kaldürici, karıştürici, ydndürici gibi uyu:ı;n dışı biçimlerle 
değişçi, ekçi gibi örneklerle ek ünlüsünü düşürmüş (?) sözcükler görürüz. 
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Köken açıklamalanndan birisine değinmek gerekecek, yaykayıcı maddesinde 
sözcüğün anlamı 'yıkayıcı' olabilir, ancak Anadolu Türkçesinin ses gelişimi 
göz önünde bulundurulduğunda bunun geldiği eylem sanırım yazarın 
belirttiği gibi yıka- olamaz (s. 159), olsa olsa yine yayka- olur; yayka- için 
TS 4443 ve 4444. sayfalara bkz; eylemin dönüşlü (yaykan-) biçiminde asıl 
anlamı 'çalkanmak, kımıldamak' olarak yaşar (TS VI. c.). Yine Clauson'un 
da belirttiği gibi ilk anlamı 'sallanmak' özellikle de 'baş s allamak , olan 
eylem, ancak sonraki dönemlerde, Osmanlıcada 'yıkamak' anlamını 

kazanmıştır (ED 981ab). 

İzleyen iki yazı ise l'4arek Stachowski'ye ait. M. Stachowski ilk yazıda 
Yakutça sözcük köklerine ve eklere, bunlann hece yapısına değiniyor. İkinci 
yazısında ise, Osmanlıca' daki Batı kaynaklı sözcükler, bunların Türkçeyle 
uyumu, ortaya çıkan ön türemeler ele alınmış. Çift ünsüzlü biçimler 
(sözbaşı, söziçi, sözsonu): İt. credito, İt. cristiano ve Fr. prince (Osm. 
prens) gibi. Çalışm~nın sonunda da alınma sözcüklerin listesi verilmiş, İt. 
scarpino > Osm. iskarpin, Fr. pardessus> Osm. pardesü gibi. 

Dergide yer alan son yazı ise Osmanlıcanın sözvarlığına, Balkan dille
rindeki Türkçe (ve Arapça, Farsça) alınmalara ilişkin değerli çalışmalanyla 
tanınmış Stanislaw Stachowski'ye ait. Yazar, Türkçenin (= Türkiye Türkçe
si) bugüne değin tek bir tarihsel sözlüğünün yayımlan'dığını (Tarama 
Sözlüğü, TDK), ancak 227 tane Arap harfli kaynaktan derlenen malzemeyle 
ortayakonan bu sözlükte, Türkçe için değeri oldukça büyük,.Latin harfli 
sözlüklerin kullanılmadığını belirtir. Örneğin bunların başında Meninski, 
Darigi ve V ankulı' nın sözlükleri gelmektedir. Bu sözlüklerin özellikle 
Meninski'nin her iki alfabeyle (Arap-Latin) yazılmış olması dolayısıyla 
sözcüklerin ünlü (Yuvarlak-düz) ve ünsüz (ötümlü/ötümsüz) değerlerinin 
belirlenmesinde önemli olduklannı kaydeder. Bir diğer önemli nokta da 
sözcüğün kullanıldığı tarihin kesinliğidir. Dolayısıyla S9zcüklerin kullanı1ış 
tarihi açısından da önemlidirler. Aynca böylesi sözlüklerin yazarlarının bir 
kısmı Türk olmamalarından dolayı, Arap harfli metinleri ya kullanamamışlar, 
ya da az kullanmışlardır. Sonuçta da halk ağzındaki günlük kullanımdaki 
sözcüklere daha çok yer vermişlerdir. Yazar, dizi yazısının bu ilk bölümünde 
derlediği malzemeden küçültme eki -cık/-cığaz ile türemiş olanlara yer 
vermiştir. 

Yakın zamanda STC'nin 2. sayısını görebilmek dileğiyle aşağıda dergide 
çıkan yazılann tam adlannı ve sayfa numaralannı veriyoruz: 
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Stanislaw Stachowski: Foreword 7 
Jan Ciopinski: Emotion and its Measure in Ottoman Poetry 9-14 
Henryk Jankowski: Salain Crimean Habitation Places 15-21 
Barbara Podolak: Der Transkriptionstext von Michal Ignacy Wieczorkowski 

"Breve compendium fidei Catholicae Turcico textu ... " (1721) 23-89 
Marzanna Pomorska: New-Persian Loanwords in Anatolian-Turkish 

Dialects (1) 91-123 
Ewa Siemienniec-Golas: Turkish Words in Smith's "Epistolae Quatuor" 

(1674) 125-149 
Ewa Siemieniec-Golas: The Suffix -lCl as one of the most Productive 

Formatives in the 17th Century Turkish Language 151-162 
Marek Stachowski: Suffix - und Wortstammtypen im J akutischen 163-174 
Marek Stachowski: The Increasing of the Number of Syllables and the 

Chronology of Anaptyxis and Prosthesis in West European 
Loanwords of Ottoman-Turkish 175-184 

Stanislaw Stachowski: Studien zur türkischen W ortgeschichte (1) 185-209< 
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