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DİL NEDİR?

         “Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları
içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve
onun ortak malı olan sosyal bir müessese; bin yıllar boyunca gelişerek meydana
gelmiş bir sosyal kurum; seslerden örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen
zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir.”

         “Dil, insanı insan yapan niteliklerin başında gelir. Onun duygularını,
düşüncelerini, isteklerini bütün incelikleriyle açığa vurmasına, yaşamını
sürdürmesine olanak sağlar.”

           İnsanlar duygularını, düşüncelerini, fikirlerini, hükümlerini birbirlerine
nakletmek, meramlarını birbirlerine anlatmak için dil denilen vasıtaya
başvururlar. Dil, insanlar arasındaki en önemli vasıtadır. Dil canlı bir varlıktır.
Her canlı gibi doğar, büyür ve gelişir. Türkçenin eski çağlardan bu yana gelişme
evreleri bir dilin nasıl geliştiği ve değiştiğinin açık bir göstergesidir.

         Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal
bağlarımızı düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur.
Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onunla beraber yaşıyoruz.
İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren hazır bulur. Fakat  dil doğuştan
bilinmez. İlk aylarda ağlamalar, taklit, birtakım hareketlerle anlaşma sağlamaya
çalışır. Çocuk içinde yaşadığı topluluğun dilini, anadilini uzun bir çıraklık
devresi süresince öğrenir. Daha sonra kulağına gelen seslerin belli kavramlara,
hareketlere, varlıklara karşılık olduğunu anlamaya başlar.

         Dil insan benliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan zekâsının, insanda sınırı
çizilemeyen duygu ve düşünce kabiliyetinin sonuçları kendi benliğinin dışına
ancak dille aktarılabilir. Bu bakımdan dil ile düşünce iç içe girmiş  durumdadır.
İnsan dil ile düşünür. Dilin gelişmesi düşünmeyi düşünceye, düşüncenin
gelişmesi de dile bağlıdır. Çeşitli medeniyetlerin meydana getirilmesini sağlayan
düşünce, gelişmesini dile borçludur.

          Dil her şeyden önce sosyal ve millî bir varlıktır. Fertlerin üstünde, bir
milleti ilgilendirir. Bütün bir milletin duygu ve düşünce hazinesini teşkil eder.
Bir milleti ayakta tutan, fertleri birbirine bağlayan, sosyal hayatı düzenleyen ve
devam ettiren, millî şuuru besleyen bir unsur olarak dilin oynadığı rol çok
büyüktür. Bağımsızlığın temeli millî şuurdur. Millî şuurun en kuvvetli kaynağı
ise dildir.
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        Belli ses öbeklerinin insanlar arasında danışıklı bir değer kazanarak birer
kavrama karşılık olmaları dilin oluşmasında esas sayılabilir. Bunun gibi onların
çeşitli kullanışları da ortak değerler bağlayarak dilin kurallarını meydana
getirmiş olmalıdırlar. Bunlar üreyip genişlemiş ve az çok titizlikle korunarak
kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ses kanunlarına uyup zamanla değişmelere
uğramış olmaları da tabiidir.

        Dil ile düşünce organı olan insan beyni destekleşe oluşmuş olmalıdır. Öyle
ki sonuçta dil düşünmenin de bir vasıtası olmuştur. Ana dilimizden cümleler
kurarak düşünürüz. Bunları dile getirdiğimizde adına konuşma deriz. Dil olmasa
düşünce ve duygu da gelişmezdi, insan topluluğu ilerlemez, bir medeniyet
oluşturamazdı. Yine insanoğluna bahşedilen din hayatı ile sanat hayatı da dil
temeli üzerine kurulmuşlardır.

Dilin Genel Özellikleri

1. Dil sistemli ve tabii bir iletişim aracıdır.

2. Dil bir göstergeler dizgesidir.

3. Dil canlı bir varlıktır.

4. Dil milli kültürün bir aynasıdır.

5. Tabii bir vasıtadır.

6. Gizli anlaşmalar sistemidir.

7. Kültür taşıyıcısıdır.

8. Milli bir bağdır.

1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA
DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

A) DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI

         Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak belli değildir. Bu
belirsizlik bazı lehçelerin dil durumuna gelmemesi, yani lehçelerin ayrı bir dil
olarak sayılıp sayılamayacağı konusunda bir görüş birliğine varılmamasından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca yeryüzünün bazı bölgelerinde daha işlenmemiş,
incelenmemiş, yazı dili durumuna gelmemiş diller bulunmaktadır. Bununla birlikte
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yeryüzünde konuşulan dil sayısı ortalama 3000–3500 arasında olduğu tahmin
edilmektedir.
         Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı
yakınlıklar ve benzerlikler göstermektedir. Diller arasındaki bu yakınlık ve
benzerliğe dil aileleleri (dil akrabalığı) adı verilir.

         Dil akrabalığı olan diller, ulusların aynı soydan geldiklerini göstermez. Aynı
soydan gelen ve dilleri akraba olan uluslar bulunmakla birlikte farklı soydan gelen
ve aralarında kültürel bağları görülen ve dil akrabalığı olan uluslar da vardır.
Yeryüzündeki diller (dil aileleri) bazı yakınlık ve benzerliklerine göre yapı ve
köken olmak üzere iki bakımdan incelenir.

1. Yapılarına Göre Dünya Dilleri

         Bu gruplandırmada dillerin ses özelliklerine, kelime yapısına ve cümle
kuruluşuna bakılarak yapılmıştır. Buna göre dünya dilleri üç grupta toplanırlar.

a. Tek heceli Diller
Bu dillerdeki sözcüklerde çekim ve yapım eki yoktur. Sözcükler ek almadan,

büküme (çekime), değişime  uğramadan kalmaktadır. Yani cümleler tek heceli
kelimeler sırasından ibarettir. Bizim dilimizde eklerin yardımı ile ifade ettiğimiz
anlamlar, bu gruba giren dillerde kelimelerin cümledeki yerlerinde, başka bir
kelime ile ifade edilmekte veya kelimelerin birbiriyle olan anlam ilişkisinden
çıkarılmaktadır. Kelimeler tek heceli olduğu için birbirine benzemekte ve
okumayı zorlaştırmaktadır. Bu zorluk konuşma sırasındaki vurgu sistemi ile
aşılmaktadır.

         Bu gruba en tipik örnek Çincedir. Çincede tek hece halinde söylenen bir
kelime, vurgu ile ondan fazla anlamı karşılayabilmektedir.  Çincenin yanında
Vietnam dili, bazı Himalaya ve Afrika dilleri ve Avrupa’da Bask dili bu gruba
örnek olarak gösterilebilir.

b. Çekimli (bükümlü) Diller

          Bu gruba giren köklerde kelime kökleri hep aynı şekilde kalmaz. Kelime
kökleri, hem kelime türetiminde kavramı karşılarken hem de çekimleme
durumunda değişikliğe uğrar. Hatta zaman zaman kelimenin kökünü bulmak
imkânsız olabilir. Örneğin Arapçada hariç, ihraç, ihracat, hariciye, muhacir,
hicret, hicran, mahreç, tehcir… kelimeleri “hcr” kökünden türemiştir. Bu
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gruptaki dillerin en tipik örneği Arapçadır. Hint-Avrupa dileri (Almanca,
Fransızca, Farsça, Hintçe) de bu gurupta sayılamaktadır.  Örneğin;

Arapçada                         k - t - b ( mektep-kâtip-kitap-kütüp-mektup )

İngilizcede                       go-went-gone              git -
                                        eat- ate-eaten               ye -
                                        do-did-done                 yap -
                                        give-gave-given          ver-

c. Eklemeli (bitişken) Diller

         Bu gruba giren dillerin en önemli özelliği ek dediğimiz görevli parçaların
kelimelere baştan veya sondan eklenmesiyle kavramlara karşılık bulunmasıdır.
Türetme dediğimiz yeni kelime yapma işleminde kelime kökleri değişmez. Köke
getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler, yeni kavramlar türetilir. Yeni ekler
ulandığında kökte bir değişiklik olmaz. Türkçeye yabancı dillerden giren bazı
sözcük köklerine de ekler getirilerek yeni sözcükler türetilir.

         Bu guruba en güzel örnek Türkçedir. Ayrıca Altay
dilleri, (Moğolca, Mançu-Tunguz) küçük ayrımlarla Japonca; Ural dilleri (Fince,
Macarca, Samoyetçe) ile bazı Asya ve Afrika dilleri bu gruba girer. Örneğin;

Göz+le+m+ci

Verilen örnekte üç farklı ek köke eklenerek üç farklı kelime türetilmiştir. Kökte
bir değişiklik olmamaktadır.  Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
Göz- cü                            “gözcü”
Göz - lük - çü - lük         “gözlükçülük”
Göz - le - mek                 “gözlemek”
Göz - cü - lük                  “gözcülük”
Okul- laş - ma (oranı)     “okullaşma”
Karar- laş- tır- ıl- mak     “kararlaştırılmak”
Baş- la-t- mak                  “başlatmak”            vb.



5

2. Kökenlerine Göre Dünya Dilleri

         Büyük bir olasılıkla an dilden ayrılmış olup farklı coğrafyalarda
konuşularak gelişmiş ve farklı bir haline gelmiş dillerin oluşturduğu gruba “dil
ailesi” denir.

         Bir grup dilin bir aile oluşturduğunu söyleyebilmek için yine o dillerin
kelime yapısını incelemek gerekir. Bazı diller, ses ve yapı bakımından,
kavramları karşılama mantığı ve cümle kuruluşu açısından birbirine
benzeyebilir. Bu durum, benzeyen dillerin bilinmeyen zamanlarda bir dilden
ayrılan kollar olabileceğini veya bu dilleri konuşan insanların uzun yıllar birlikte
yahut yan yana yaşamış olabileceklerini düşündürmektedir.

         Bugün dil ailelerinin temeli olan ana dillere ait yazılı metinler elimizde
olmadığı için dillerin takip edilemeyen dönemlerdeki gelişmelerini bilemiyoruz.
Ancak eldeki yazılı metinlerin en eskileri birbirleriyle karşılaştırıldığında bazı
dillerin tabanda birleşmeye doğru gittiklerini görmekteyiz.

Yeryüzündeki başlıca dil aileleri şunlardır:

a) Hint-Avrupa Dilleri

Asya ve Avrupa kıtalarında konuşulup yazılan geniş bir dil ailesidir. Biri
Avrupa’da diğeri Asya’da olmak üzere iki büyük kolu vardır.

Avrupa Kolu: Avrupa kolunda Germen dilleri (Almanca, Felemenkçe, İngilizce
ve İskandinav dilleri), Roman dilleri (Fransızca, İspanyolca, Portekizce,
İtalyanca) ve Slav dilleri (Rusça, Bulgarca, Sırpça, Lehçe) vardır.

Hint Kolu: Hint kolunda ise bugün Hindistan’da konuşulan birçok dilden başka
Farsça ve Ermenice vardır.

b) Sami-Hami Dilleri

Güneybatı Asya’yı kuzeybatı Afrika’ya bağlayan geniş bölgede eski çağlardan
beri konuşulan bir dil topluluğudur. Hami ve Sami olmak üzere iki kolu vardır.

Sami Kolu: Bu grubu oluşturan diller de kendi içinde önemli farklılıklara dayalı
alt gruplara ayrılmaktadır. Arapça, Akadca, İbranice ve Süryanice bu grubun en
önemli dilleridir.

Hami Kolu: Mısır, Orta Afrika’da (Habeşistan- Etiyopya) ve Kuzey Afrika’da
konuşulmakta olan diller bu gruba girmektedir. Eski Mısır dili, Kıpti dili ve
Habeş dilleri bu gruptaki önemli dillerdir.
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b) Çin-Tibet Dilleri

Kalabalık bir insan kitlesi tarafından konuşulup yazılan büyük bir dil ailesidir.
Çince, Tibetçe, Aramca gibi diller bu aileye dâhil edilmektedir.

d) Ural-Altay Dilleri

Bu gruba giren dilleri diğer ailelerden ayıran en önemli özellik kök-ek sistemi ve
ünlü uyumlarıdır. Ural ve Altay kolu olmak üzere iki kola ayrılır.

Altay Kolu: Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca bu kola
mensupturlar. Bu diller arasında birbirine en yakın iki dil Türkçe ve Moğolcadır.
Kelimelerin iki ünlüyle başlamaması, yapım ve çekim eklerinin kelimelere
yardımcı öğe olarak baştan veya sondan bağlanması, kelimelerde erkeklik-
dişilik özelliği olmamasının bu dillere ait ayırıcı ve önemli özelliklerdir.

Ural Kolu:

Bu dil ailesi içinde Macarca, Samoyedce ve Fince vardır.

         Ural ve Altay dilleri akrabalığı öteden beri tartışma konusu olmuştur. Ne
var ki, genel görüşe göre, bu iki kol tek kaynatan çıkmış, ancak zamanla
akrabalık bağları çok zayıflamıştır.

Ural ve Altay dillerin akrabalığı bugün için aşağıdaki benzerliklere
dayanmaktadır:

1.Her ikisi de eklemeli dildir. Yani her iki kolda da sözcük yapısı aynıdır.

2.Bu dillerin tümce yapıları da birbirinin aynıdır.

3.Bu dillerde ünlü uyumu da ortak özellik olarak kendini gösterir.

4.Räsänen'e göre, ünlü bolluğu ve ünsüz seyrekliğiyle sözcük başında ünsüz
yığılışmasının bulunmaması da Ural-Altay dillerinin ortak özelliğidir.

5.Ural-Altay dillerinde bazı eklerin hem eylemlerde çekim eki hem de sözcük
türetmede yapım eki gibi kullanılması da önemli bir benzerliktir.

6. Bu diller arasında sözcük benzerliklerine ve eşliklerine de rastlanmaktadır:
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FİNCE                                                        TÜRKÇE

Min                                                               Ben

Sin                                                                Sen

Ural-Altay dillerini diğer dillerden ayırıcı bazı özellikler:

1. Ünlü uyumu vardır.

2. Sondan eklemeli bir yapısı vardır.

3. Sözcüklerde dilbilgisi bakımından erkek ve dişi tür ayrımı yoktur.

4. Bazı ekler çekim eki olmalarına rağmen yapım eki olarak da kullanılır.

5. Ses, yapı ve söz dizini bakımından benzerlikler bulunur.

6. Türkçede ve Macarcada durum ekleri, çoğul ve iyelik eklerinden sonra gelir.

Ural-Altay Dilleri
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e) Bantu Dilleri

Orta ve Güney Afrika’da konuşulan dillerin oluşturduğu ailedir.

B) TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

         Türkçe, dünya dilleri arasında yapı yönüyle sondan eklemeli diller
grubunda; köken bakımından da Ural – Altay dil grubunun Altay dilleri
ailesinde yer almaktadır.

         Ural – Altay dilleri, diğer dil aileleri gibi sağlam bir aile oluşturmazlar. Bu
gruptaki diller arasındaki yakınlık, köken akrabalığından ziyade yapı yönüyle
benzerlik şeklinde ortaya çıktığı için sınıflandırmanın dil ailesi yerine dil grubu
olarak yapılması görüşü benimsenmektedir.

         Ural grubu dilleri konusunda derinlemesine yapılan araştırmalar, bu
gruptaki dillerin akrabalığını kesinleştirmektedir. Doerfer, Nemeth, Bang,
Clauson gibi bilginler, Altay dil ailesine giren dillerin köken akrabalığından
ziyade kültür akrabalığı üzerinde dururken Menges, Poppe, Räsänen ve
Ramstedt gibi bilginler araştırmalarına dayanarak bu diller arasındaki köken
akrabalığını ispatlanmış sayarlar.

         Son yıllarda Altayistik başlı başına bir araştırma alanı olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır. Ural – Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri teorisi
hakkındaki araştırmalar geliştikçe bu konuda daha detaylı ve tutarlı bilgilere
ulaşılacaktır.

Türkçenin de içinde yer aldığı Altay dil ailesinin ortak özellikleri şöyle
özetlenebilir:

1. Bu gruptaki dillerin hepsi yapı yönüyle eklemeli dildir.

2. Ön ekler (artikeller) yoktur.

3. Kelime türetme ve çekim son eklerle yapılırken köklerde değişme olmaz.
Eklerdeki zenginlik ve çeşitlilik dikkat çekicidir.

4. Söz diziminde yardımcı unsurlar (tamlayanlar, belirtenler) önce, asıl unsurlar
(tamlananlar, belirtilenler) sonra gelir: insanlık hâli, sözün doğrusu. Mustafa,
türkü söylerken kendinden geçiyordu.
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         Sıfatlar isimlerden önce kullanılır. Yeşil ördek, anlayışlı öğrenci,
kahraman ordu.  Sayı bildiren kelimelerden sonra çokluk eki kullanılmaz: beş
kardeş, üç kafadar, bin konut.

         Cümleler, cümleyi oluşturan unsurların ilgisi bakımından, gelişmekte olan
düşüncelerin akla geliş sırasına göre değil, tamamlanmış bir düşüncenin düzenli
bir hiyerarşisi şeklinde kurulur.

5. Bu dillerde gramatik cinsiyet yoktur. Bu sebeple cümlelerde cinsiyet
farkından kaynaklanan değişiklik yapılmaz: Müdür – müdire, memur – memure,
Halit – Halide; he – she gibi.

6. Soru eki vardır.

7. Aynı şekilden kaynaklandığı saptanan ortak ekler vardır. Türkçe ile Moğolca
arasında bu ortaklık daha belirgindir.

8. Altay dilleri ses özeliklerine göre karşılaştırıldığı zaman birtakım ortaklıklar
görülmektedir. Bunlardan en belirgin olanı, ünlü uyumudur. Kelime başında l, r
ve ñ ünsüzlerinin bulunmaması diğer bir ortaklıktır

2. TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ

         Türk yazı dilini, yazılış tarihleri kesin olarak belli olan Göktürk
Kitabelerinden (VIII. yy başları) itibaren takip edebiliyoruz. Eski Türklere ait
başka yazılı belgeler de bulunmuştur. Ancak bunların yazılış tarihleri belgelerde
açıkça belirtilmemiştir.

         Dilcilerin çoğu, Türkçemizin XIII. Yüzyıla kadarki dönemini “Eski
Türkçe” olarak adlandırmaktadır. Bu tarihlere kadar değişik coğrafyalara
dağılmış, değişik kültürlerle ve dinlerle tanışmış olan Türklerin dillerinde de
büyük küçük bazı değişikliklerin olduğu bir gerçektir. Ama eldeki yazılı
metinlerin sağlıklı bir değerlendirmeye uygun olmayışı ve belge yetersizliği, bizi
on üç asırlık uzun bir dönemi tek başlık altında isimlendirmeye mecbur
etmektedir. Bu süre içerisinde ayrı devletler kurmuş ve birbirinden farklı
kültürlerle tanışmış Türk boylarının tek bir yazı dilinde birleşmiş olmaları tabii
ki mümkün değildir. Nitekim eldeki belgeler Göktürkçe ile Uygur Türkçesinin
birbirinden bazı ses ve morfem farklarıyla ayrıldığını göstermektedir.

Türk dilinin oluşumunu yedi aşamada tamamladığı görüşü yaygındır:

Altay Çağı: Türkçe, Altay çağında, henüz ayrı bir dil niteliğini
kazanmamıştır. Moğolca ve öteki akraba dillerle birlikte, bir Ana-Altayca içinde
bulunmaktadır.
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En Eski Türkçe Çağı: En eski Türkçe çağında, Türkçenin Ana-Altaycadan
ayrıldığı düşünülmektedir. Böylece, Türk, Moğol, Mançu-Tunguz hatta Kore ve
Japon dilleri ortaya çıkmıştır.

İlk Türkçe Çağı: İlk Türkçe çağındaysa Türkçe artık gelişmiş, diğer
akraba dillerden ayrılmış bir dildir. Hunların konuştuğu Türkçe bu çağda
kendini göstermiştir.

Eski Türkçe Devresi: Bu devre başlangıçtan 10. yüzyıla kadar olan
zamanı kapsamaktadır. Bu devrenin bilinen ilk metinleri 8. asırda dikilmiş olan
Orhun Anıtları’dır. Orhun Anıtları'nda Göktürk alfabesi kullanılmıştır. Anıtlarda
mükemmel ve işlenmiş bir dille karşılaşıyoruz. Bu ise, Türk yazı dilinin daha
eski devirlerde meydana gelmiş olduğunu göstermektedir. Elimizde belgeler
bulunmadığı için bu hususta fazla bir şey söyleyemiyoruz.

         Eski Türkçeden daha gerisi karanlık devirdir. Burada dilimiz Çuvaşça ve
Yakutça ile buluşur. Çok daha geride de Türkçe, mensup olduğu öteki Altay
dilleri ile yani Moğolca ve Mançuca ile birleşir.

         En eski yazılı kaynaklarımız olan Orhun Anıtları'nda Bilge Kağan’ın,
kardeşi Kül Tigin’le beraber Çinlilere karşı yaptıkları savaşlar ve Türk milletinin
bütünlüğünü sağlamak için verdikleri mücadeleler anlatılır. Anıtlarda kuvvetli
bir hitabet üslubu dikkati çekmektedir. Orhun Anıtlarının yazarları Vezir
Tonyukuk ile Yolluğ Tigin’dir. Eldeki belgelere göre bunlar Türklerin en eski
yazarlarıdır.

         Eski Türkçe döneminin Göktürk Anıtları'ndan sonraki yazılı ürünleri
Uygur Türkçesi eserleridir. Uygur Türkleri Soğd yazısını ve Mani ile Buda
dinlerini kabul etmişlerdir. Bu dönemde verilen eserlerin tamamı Mani ve Buda
dinleriyle ilgilidir. Büyük bir kısmı Turfan kazılarında ele geçen bu eserlerin
başta gelenleri Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek’tir. Bu eserlerde Buda’nın hayatı,
Buda dininin esasları anlatılmış, bazı dualara yer verilmiştir.

         Demek ki, Eski Türkçe Devresi kendi arasında Göktürk Türkçesi ve Uygur
Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Orta Türkçe Devresi: Bu devre 10. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar olan
zamanı içine almaktadır. Bütün Türkler bu dönemde Karahanlı Türkçesini
kullanmışlardır. Tabii ki bunu yazı dili için söylüyoruz. Bu devrede gerek Türk
dilinde gerekse Türk kültüründe önemli değişmeler olmuştur. İslamiyet resmen
kabul edilmiş ve alfabe olarak Arap harfleri alınmıştır.

Orta Türkçenin ilk yıllarına ait olan Kutadgu Bilig, Divanü Lügat-it Türk
ve Atabet-ül Hakayık adlı eserler ilk İslami Türk eserleri olarak bilinmektedir.
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         Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından 1069 yılında tamamlanmış ve
Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. Eserin adı “Kutlu Olma
Bilgisi” şeklinde günümüz Türkçesine aktarılabilir. Kutadgu Bilig, devleti idare
edenlerin nasıl davranmaları gerektiğini, halkın ideal bir devlet tarafından nasıl
mutlu  edilebileceğini, insanların toplum içerisindeki görev ve sorumluluklarının
neler olduğunu anlatan dini, ahlaki ve sosyal görüşlerin ağır bastığı manzum bir
eserdir ve 6645 beyitten oluşmaktadır. Dil ve kültür tarihi bakımından çok
önemli bir kitaptır.

         11. yüzyılda yazılmış olan eserlerden birisi de Kaşgarlı Mahmut’un
Divanü Lügat-it Türk adlı eseridir. Kaşgarlı Mahmut bu eserini Araplara Türkçe
öğretmek amacıyla kaleme almıştır. Aslında bir lügat olan Divanü Lügat-it
Türk’te örnek olarak verilen halk şiirleri, atasözleri, deyimler dil ve kültür
tarihimiz bakımından son derece önemlidir. Kaşgarlı Mahmut aynı zamanda ilk
Türk dili bilginidir. Eserini “Türk dili ile Arap dilinin at başı yürüdükleri
bilinsin” diye yazdığını söylemektedir. “Türk dilini öğreniniz, çünkü onların
uzun sürecek bir saltanatı olacaktır” hadisini zikreder Kaşgarlı, ilk Türkçü
yazarlarımızdandır.

         12. yüzyılın başında meydana getirildiği sanılan Atabet-ül Hakayık, Edip
Ahmet tarafından yazılmıştır. Öğretici mahiyette dini-ahlakî bir eserdir. Edip
Ahmet, dinin faziletlerinden, ilimden, cimrilikten, cömertlikten vb. bahsetmiştir.
Eser dörtlükler halinde düzenlenmiştir.

Yeni Türkçe Devresi:  Bu devre 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan
zamanı ihtiva etmektedir. 13. yüzyılın sonlarına doğru Doğu ve Batı Türkleri
arasında yeni ve birbirinden farklı yazı dilleri meydana gelmeye başlamıştır.
Doğu Türkçesi, Eski Türkçenin ve Karahanlı Türkçesinin bir devamı olarak
ortaya çıkmıştır. Doğu Türkçesi, Orta Asya müşterek Türkçesi demektir. Batı
Türkçesi iki koldan gelişmiştir. Bunlar Osmanlı ve Azeri Türkçeleridir. Bunlar
arasındaki fark 15. yüzyılın sonlarında görülmüştür.

         Doğu Türkçesinin bir de Kuzey kolu bulunmaktadır. 15. yüzyıla kadar
devam etmiş olan bu dile Kıpçak Türkçesi diyoruz. Kıpçak Türkçesi eserlerine
Kuzey Afrika’da ve Mısır’da rastlanmaktadır. Daha sonra Kıpçak Türkçesi
Oğuz Türkçesi ile birleşmiştir.

         Eski Türkçenin devamı durumunda olan Doğu Türkçesi, 15. yüzyıldan
itibaren Çağatay Türkçesi diye de adlandırılmıştır. Bu yazı dili 15. yüzyılda Ali
Şir Nevai tarafından kurulmuş ve geliştirilmiştir. 16. yüzyılda Babür Şah,
Çağatay Türkçesinin en önemli temsilcisi olmuştur. Çağatay Türkçesinin
yerinde bugün Özbek Türkçesi bulunmaktadır.
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Modern Türkçe Devresi: Bu devre 20. yüzyılı kapsamaktadır. 20.
yüzyılda önemli yazı dilleri olarak Türkiye Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen
Türkçesi, Kazak Türkçesi vb. görüyoruz.

3. BATI TÜRKÇESİNİN GELİŞİMİ

Batı Türkçesi kendi içerisinde üç devreye ayrılır:
1. Eski Anadolu Türkçesi: Batı Türkçesinin ilk devresidir. 13–15. yüzyılları
içine alır. Eski Türkçenin özelliklerini taşır. Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve
ilk Osmanlıların yazı dilidir. Eski Anadolu Türkçesinde henüz Arapça ve Farsça
kelime ve tamlamalar fazla değildir.
2. Osmanlı Türkçesi: Batı Türkçesinin ikinci devresidir ve 16. yüzyıldan 20.
yüzyıla kadar olan zamanı kapsar. Bu dönemde Eski Türkçenin izleri
kaybolmuştur. Azeri Türkçesi bu dönemde ayrılır. Arapça ve Farsçanın tesiri
fazladır. Osmanlı Türkçesi tam beş asır imparatorluğun yazı dili olarak varlığını
korumuştur. Batı medeniyetinin getirdiği ihtiyaçları Osmanlıcanın zengin
vasıtalarıyla karşılamaya çalışan ve bir hayli başarılı olan bir dil, fakat yine sınıf
dili kalıbı içinde ve bu yüzyılın gerektirdiği millet dili olmak imkânından
mahrumdur. Osmanlıca bir yana, bu devirler boyunca konuşulan Türkçe sınırlı
ölçüde yabancı kelimelerle de genişleyerek gelişmiş ve geleceğin yazı dili
olmaya hazırlanmıştır. Dil tarihimizin dikkate değer özelliklerinden biri de şudur
ki geçmişin derinliklerinden gelen sözlü halk edebiyatı bizde devam etmiş, halk
destan ve hikâyeleri, halk şiiri erkenden az çok yazıya geçmiş ve bunun yanı
başında halk için bazı kitaplar da yazılmıştır.
3. Türkiye Türkçesi: İkinci meşrutiyetten başlayıp günümüze kadar devam
eden devredir. Millî edebiyat akımının mahsulü sayılan terkipsiz Türkçedir.
Arapça ve Farsça kelimeler gittikçe azalmaktadır. Buna karşılık İngilizce
kelimeler dilimize süratle girmekte ve yerleşmektedir. Yeni Türkçe Türkiye'de
milliyetçilik akımının mahsulü olup Osmanlı yazı dilini konuşma diline
yaklaştırmak, daha doğrusu konuşma dilinden yeni bir yazı dili oluşturmak
hamlesiyle meydana gelmiştir. Bu yüzyılın başı bütün Türkçe konuşan ulusların
ve akrabalarının da kendi lehçelerine dönerek yeni yazı dilleri oluşturma
çabalarına tanık olmuştur.
          Bizde ilk Türkçülerle başlayan sadeleşme hareketi kısa zamanda gündelik
ve edebiyat yazı dillerini aydınların konuşması ölçüsünde sadeleştirdi.  Sonra
yeni alfabenin uygulanması ve Atatürk'ün teşvikleri daha derinden bir
millîleşme hareketine yol açtı. Burada Yeni Türkçe bilgin ve teknik dillerini de
kendi yapısından karşılamak ve yaratmak meselesi ile karşılaştı ve o yolda da
cesaretli adımlar attı.
          Dilimiz bağımsız bir medeniyet dili olmak davasında ve hızlı bir gelişme
çağındadır. Ancak bu arada millî kaynakların yer yer akılsızca kötüye
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kullanılması millî dile güven duygusunu sarsmakta ve Batı dillerinin daha geniş
ölçüde istilasına yol açmaktadır. Yeni Türkçe inançlı, ciddi ve uzun süreli
çalışmalara muhtaçtır.
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