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Devlet Planlama Te kilatõ tarafõndan 1993 yõlõ sonunda Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumuna verilen ve ba kanlõ!õnõ Prof. Dr.
Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Leylâ Karahan, Prof. Dr. "ükrü Haluk Akalõn ile
Prof. Dr. M. Fatih Kiri çio!lu’nun yürüttü!ü “Kar õla tõrmalõ Türk Lehçe ve "iveleri Sözlü!ü ve Grameri Saha Ara tõrmasõ” projesinin ilk ürünü olan eser; yakla õk
12 yõllõk bir çalõ manõn ardõndan 2006 yõlõnda, Ankara’da basõlmõ tõr.
Eserde “#çindekiler” kõsmõndan sonra sõrasõyla “Proje Bilgileri”, “Önsöz” ve
kõsaltmalar bölümleri ve “Çeviriyazõ Alfabesi” bulunmaktadõr. Kõsaltmalar bölümü, “Taranan Eserler ve Kõsaltmalarõ”, “Faydalanõlan Eserler ve Kõsaltmalarõ” ve
“Lehçe Kõsaltmalarõ” eklinde üç ayrõ ba lõkta verilmi tir. Çevriyazõ alfabesinde
ise, tüm sesleri göstermek yerine, özellikle Türkiye Türkçesi alfabesinde bulunmayan seslere yer verilmi tir.
Türk co!rafyasõna yayõlmõ , birbirinden farklõ yirmi Türk yazõ dilini içine
alan eserde; bu yazõ dillerindeki Þil (basit) çekimi i lenmi ve toplam 55 çe idi
bulunan yedi tür kip belirlenmi tir: geçmi zaman, imdiki zaman, gelecek zaman,
gereklilik, istek, art ve emir. Bu kiplerden geçmi zaman ve gelecek zamanõn
dokuzar çe idi, imdiki zamanõn on iki çe idi, gereklili!in on üç çe idi, iste!in on
çe idi, art ve emir kipinin birer çe idinin bulundu!u; ancak geni zaman kipinin
ayrõca belirtilmedi!i dikkat çekmekle beraber, ilgili bölümlerde di!er kiplerin geni zaman i levinde kullanõlabildi!inden bahsedildi!i de görülmektedir.
Kipler incelenirken, öncelikle kipin ekilleri I. tip, II. tip, III. tip vb. biçimde
gösterilerek; bu ekiller hakkõnda kõsa bilgiler verilmi ve sonra da kip; sõrasõyla
ses düzeni, olumsuzluk, soru, i levler ve de!erlendirme alt ba lõklarõna ayrõlarak
incelenmi tir.
Kiplerin ses düzeninde, eklerin u!radõklarõ ses hadiseleri ve girdi!i ekiller
kullanõldõ!õ her lehçeye göre maddeler hâlinde incelenmi ve bu lehçelerde adlandõrõlõ biçimi de ayrõca, parantez içinde verilmi olup, lehçelerin dizili i sõrasõyla O uz, Karluk, Kõpçak ve Sibirya grubu dikkate alõnarak öyle gösterilmi tir:
Türkiye Türkçesi (Leylâ Karahan), Gagavuz Türkçesi (Ay!e "lker), Azerbaycan
Türkçesi (Ay!e "lker), Türkmen Türkçesi (Himmet Biray – Mehmet Kara), Özbek
Türkçesi (Hüseyin Özbay), Yeni Uygur Türkçesi (Güzin Tural – Ruslan Arziyev),
Kõrõm Türkçesi (Zühal Yüksel), Tatar Türkçesi (Fatma Özkan), Ba!kurt Türkçesi
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(Zühal Yüksel), Karaçay-Malkar Türkçesi ("smet Cemilo lu – Tatyana Hapçayeva
– Aruwka Gelayeva) , Kumuk Türkçesi (Çetin Pekacar), Nogay Türkçesi (Enver
Mahmut), Kõrgõz Türkçesi (Hülya Kasapo lu-Çengel), Karakalpak Türkçesi (Ceyhun Vedat Uygur), Kazak Türkçesi (Ferhat Tamir), Altay Türkçesi (Figen GünerDilek), Hakas Türkçesi (Ekrem Arõko lu), Tuva Türkçesi (Ekrem Arõko lu), Saha
(Yakut) Türkçesi (Fatih Kiri!çio lu), Çuva! Türkçesi (Metin Yõlmaz).
Olumsuzluk ve soru bölümlerinde; olumsuzluk veya soru bildiren ek ya da
kelimelerin kiplerle beraber kullanõlõ õ yine lehçelere göre ve sõrasõyla i lenmi tir.
Kiplerin “i levler” kõsmõnda numaralõ maddeler halinde ve “gelecek zaman”,
“her zaman, genel hükümler, alõ kanlõklar”, “emir, istek” gibi kõsa ve öz ifadelere
yer verilmi tir. Örnekler ise ço!unlu!u edebî olmak üzere 139 eserden seçilmi tir.
Burada verilen bilgilerin ve rastlanan bazõ durumlarõn lehçeler arasõ aktarmada ve
zaman kaymasõ gibi konularda oldukça faydalõ olaca!õ görülmektedir.
Kiplerin “de!erlendirme” bölümleri Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun tarafõndan kaleme alõnmõ olup, yazar burada kipin tarihî geçmi inden, günümüzdeki
kullanõlõ õna kadar ayrõntõlõ ve derleyici bilgiler vermekte ve buna ba!lõ olarak da
zaman zaman kendi yorumunu belirtmektedir.
Eserde kiplerin çekim ve ses düzenini gösteren toplam 69 tablo yer almaktadõr. Her kipin ve kip çe idinin “çekim” ve “ses düzeni” tablolarõ varken ve bu
tablolarda kelimeler ya da ekler yer alõrken, istek kipinde “+ / -” esasõna dayanan
bir tablo (s. 657) görülmektedir.
Önceden yapõlmõ Ahmet Cevat Emre’nin Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (TDK, Ankara, 1949) veya Ferhat Zaynalov’un Türk Lehçelerinin
Kar!õla!tõrmalõ Dilbilgisi (Çev.: Yusuf Gedikli, Cem Yayõnevi, #stanbul, 1993)
gibi çalõ malara nazaran daha kapsamlõ ve ayrõntõlõ bir çalõ ma oldu!unu daha
ilk sayfalarõndan itibaren anladõ!õmõz Kar õla tõrmalõ Türk Lehçeleri Grameri
I -Fiil- Basit Çekim, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un içinde bulundu!u ve
yönetti!i ilk çalõ ma de!ildir. Daha önceden yapõlmõ Bugünkü Türk Alfabeleri,
Kar!õla!tõrmalõ Türk Lehçeleri Cep Sözlü ü (Kültür Bakanlõ!õ Yayõnlarõ, Ankara,
1991), Kar!õla!tõrmalõ Türk Lehçeleri Sözlü ü (Kültür Bakanlõ!õYayõnlarõ, Ankara, 1991-1992) gibi eserler de Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un çalõ malarõ
arasõndadõr.
Ba ta Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun olmak üzere, projeyi yürüten Prof. Dr.
Leylâ Karahan, Prof. Dr. "ükrü Haluk Akalõn, Prof. Dr. M. Fatih Kiri çio!lu’na ve
projede yer alan di!er tüm türkologlara böyle bir çalõ ma ortaya koyduklarõ için
te ekkür ediyor ve onlardan, Kar õla tõrmalõ Türk Lehçeleri Grameri için isim, Þil
(birle ik çekim) gibi eksik kalan di!er ba lõklarda da bu çalõ malarõn devamõnõ
getirmelerini arzu ediyoruz.
Hüseyin YILDIZ
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