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ZSUZSA KAKUK (Oku: Juja) "Mai Török Nyelvek I." Bugünkü
Türk Dilleri L giri~. Elyazrnas~~ p~altma. Budape~te 1976, 140 sahife
(Tankönyv kiadö = Ders kitaplar~~yay~nevi)
Bayan Prof. Zsuzsa Kakuk, Budape~te'deki Eötvös Lorând Bilim Üniversitesi
Felsefe Fakültesine ba~l~~ Türk Filolojisi Kürsüsü ba~kan~d~r. Türkçeyi kusursuz
konu~an genç profesör Ard~neth ve Ligeti yan~nda yeti~mi~ , Türk - Macar münasebetleri ve bilhassa Rumeli'deki Türk a~~zlar~~ üzerine de~erli eserler vermi~ tir. Yukar~da ad~~geçen eserini niçin haz~rlad~~~n~~ a~a~~daki sözlerle aç~klar: "Türkoloji
ö~retiminin birinci temel dire~i, ö~rencilerin ders ba~~ nda, herhangi bir Türk lehçesi ile me~gul olmadan önce genel olarak Türk dünyas~~ ve Türk dilleri (Orta
Türk lehçeleri) hakk~nda fikir ve görü~~sahibi olmalar~d~ r. Biz bunu uyguluyoruz.
Ö~renciler, ancak bu yolla Macar Türkolojisinin çok yönlü ve çe~itli Türk kavimleri ve dilleri ile ba~lant~s~~oldu~unu kavrayabilirler.
Her ne kadar hayli zamandanberi, d~~~ülkelerde birbiri arkas~ndan çok de~erli
telhis'e yönelik eserler ç~km~~~ise de, bunlar üniversite ö~retim amac~n~~gütmekten
çok, bilimsel bir hedefi çözmeye yöneliktirler. Örne~in: Fundamenta serisinin birinci
ve ikinci ciltleri, Handbuch der Orienalistik - ~arkiyat el kitab~ , Rusça Sovyet Rusya
halklar~~dilleri (yaz~yki narodqf S.S.S.R)'nin Türkoloji ile ilgili ciltlerinde Baskakov,
Poppe ve di~er bilginlerin makaleleri üniversitede ö~retim amac~~gütmezler. Müellifler belli konularda kendi görü~lerini savunduklar~~için, bunlar yard~mc~~ ö~retim
arac~~olamazlar. Macarcada, arad~~~ m~ z nitelikte tek eser olarak yüz y~ l önce yay~nlanan Vc~bery Armin'in "Türk Irk~" gösterilebilir. Bu eser Türklü~ü ethnolojisi ve ethnografyas~~ ile bir bütün olarak ele al~ r.
Macar dili ve tarihinin Türk ba~lant~s~n~~ ara~t~ran ikili iste~ini, uluslararas~~
Türkoloji program~n~n uygun görülen sonuçlar~~ile ba~da~t~ rarak, rehber niteli~inde
bir üniversite kitab~~ haz~rlama s~ras~~gelmi~tir.
Macar gelenekleri dikkate al~narak, uluslararas~~ ihtisas edebiyat~nda al~~~lan
tasnife yak~n yöntemle Türk dilleri tasnife tabi tutulursa alt~~büyük zümre ayr~labilir:
O~uz dilleri,
K:kak dilleri,
ZIL Türki diller,
Güney Sibirya dilleri,
Takut dili,
Çuva~~dili *.
* Türk dilleri aras~nda Yakutça ve Çuva~ça (Proto Bulgar lehçesinin halen
ya~ayan kal~nt~s~) Orta Türkçeden ayr~~dil olarak geli~mi~ tir. Bu geli~imin co~rafi ve
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Müellif, alt~~zürnrede gösterilen Türk kavimlerinin dillerini incelerken kav~ni
adlar~, kültürleri, tarihleri, bugünkü siyasi yerle~imleri ve istatistikleri üzerinde
durmakta ve çok esasl~~bibliyografya sunmaktad~r. Lehçelerin incelenmesinde ise
fonetik Grammer ve nahiv (tümce bilim) özellikleri, eskiden ve bugün kullan~lan
yaz~~çe~itleri ele al~nm~~t~r.
Ciddi bir çal~~ma mahsulü olan ve k~s~tl~~say~da ö~reniciler için el yazmas~ndan
ço~alt~lan eserin dilimize çevrilmesi gereklidir. Bu k~sa tan~tmaya, Türk dillerinin
tasnifini gösteren cetvelle Türk kavimlerinin yay~l~~~n~~gösteren krokiyi eklemekle
yetiniyor ve müellifini sayg~~ ile kutluyoruz.
Bugünkü Türk dillerinin tarihi te~ekkülü iç ba~lant~s~~temeline dayanan ve
co~rafi yerle~meleri göz önünde bulundurularak yap~lan tasnif cetveli:
I. O~uz dilleri (Güneybat~~ zümresi):
Osmanl~~Türkleri
Azerbeycan
Türkmen
Gagauz
II. K~pçak dilleri:
~~. Karadeniz ( Pont~~s) - Hazer çevresi dilleri:
Karayim
K~r~m Tatar
Karaçay - Balkar
Kumuk
Volga - Kama Nehirleri çevresi:
Tatar
Ba~kurt
Aral Gölü, Hazar Denizi çevresi dilleri:
Kazak - K~rg~z
Kara kalpak
Nogay
K~rg~z
III. Türki diller (Güneydo~u zürnresi) :
Özbek
Bugünkü Uygur
Salar
Sar~~Uygur
tarihi sebepleri vard~r.. Di~er lehçeleri konu~an Türk kavimlerinin söz hazinesi
ortak olup telaffuz ve gramerde görülen cüzi ayr~nt~lara ra~men Orta Türkçe say~l~rlar. Yak~n tarihe kadar, Ça~~atayca ve Osmanl~ca, O~uz edebiyat~~kültür ba~lar~n~~
sa~l~yordu. ~imdi her zü.mre kendine has bir edebiyat~~yaratma hevesindedir. H. K.
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Güney Sibirya dilleri (Kuzeydo~u zümresi):
Altay
Hakas
Sar~~ çulim tatar~, Kamas
Tuva (Karagas)
Yakut
Çuvas
DR. HÂM~T

KO~AY
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Türk kavimlerinin ya~ad~klar~~ülkeleri gösteren taslak
(Isimler Macar alfabesine göredir: sz=s; cs=ç; j=y; s=~)

