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Ttirk F{allrlcırı ve Dilleı,|,: l3

TATARLAR VE TATARCA
EMII§tr CEYLAI\

1. TATARLAR VE TATARISTAN
Tatar ııdı. i'arklı clöııeınlcrdt vrr. tcıpltılııl<laıda, cleğişik aıılaınlarda kı"ıllaıııIır,ııştıı,.

Orlıon Yazıtlaı,ı'ııda Tattıı,adı TLiık olınıryan ttıplıılı_ıkları gösteriyrıı,dıı. Moğol l.atihlcriııde
ise L-ıir Moğol l-ıalkınııı adıdıt. RusIıır, yLizyıllarca, btı aciı Avtııpa Rıı.syasıı-ıda yaşayaıı

Miisllinıaıı-TLiı,k lıa]klaı, için kı_ıllaııınışlıır vcı Kıızaı-ı Haıılığı'ııdıııı başlayaı,ak egeıııeıı-
likleri al[ına a]dıkları büti.ln Ttirk lıalklırrını hı-ı arclla ıı-ııııışlardıı,. Ayııı zıııııııııcİa, l3.
y|izyılda Volga Brilgcsini istila ccleıı Moğol-Ttirk cıı,clıısı_ı içindcki Tiirk (Kıpçak) öğelcri
de Tatar olarak adlandırdılar. Allırı-Ordıı Dcvlcti'ııiır l43'7'clc ktlçilk lıaıılıklara ayrıl-
ıı-ıasıncltııı s()ı,tl,tı da Tataı,iıdı Volga'daki Tiiı,l< toplıılukları göslcrıııck içiıı kııllaıııİınaya
devaın etııİştii.

Tatarleır isc l9. yLiı,yıla kadar kendileriııi lvltisliiııırııı olarak adlaı-ıdırıytırlıırdı. Dalra az

olarak Ktıztıı,ılı, Bulgcır(lı), T(ıttır, Tiirk, Mirreı,vc Nogcıı, adlaıını cla kı-ıllaııınışlaı,dı. Fiıı-
Ugor lıalklarıııdaıı Mariler Tatarlaı,ıı,Sıırı.ı, Udınurtlar i.se Biglir (< Bı-ılgar) deı'leı'.

Bugüı-ı TLıt(ır adı dar ırırl;ıında, yalııız Tataristarıı ve Kıı,ıııı halkı İçİıı, geııiş zrıılaında i.se

Rıısya ve Batı Silıirya'daki Türkçe koııuşaıı hıı|klıır içiıı kııllanılır.
Tıılırrleııııı ctııik kiınliği de l.artışıııalıclır. Bırzı araşttı,macıIzır Brıl_uar öğeIeri. lıazılıırı

Kıpçak-Altııroı,tlı_ı oğcleri. [ıazıları da Tiiı,kleşnıiş Fin-Ugoı,i)ğe lerİ baskııı .saytırlar. Brı,

lıir ölçtide poIitik bir ktıııı_ıdıır, Ancak ınilat sırıılaırıııclııı başlayarak Volga b(ilgesine

Bulgarlartn yııııısıı,tı;i/ş dili kiııııışaıı Ti.irk toplrılı-ıklarıııııı dıı göç ettiği geııelde kabı_ıl

eciiliyor. Bıı toplulııklair öııce bııradaki yerli Fiıı-Ugrıı,larla, sonıa da Ceııgİz Kağaıı'ııı
Moğol-Tlirk karışıını oıdtısı_ınuıı l224' teıı itibarcn Vcılga bcilgesiııi istilası ile Moğrıl-
Kıpçak öğelerle kaı,ışınışlardıı,. Moğol İınpatatoı,lı-ığıı'ı,]Lıı] paı,çırlanınası sonucLı Vcılga-

Uıal-Batı Sitıirya ve Karadeıri'z'iıı kıızcyiııde kıırtılınuş olaır Altııı-Ordıı devleti iç:iııdeki

TLiı,k (ığelcır MoğoI öğelerden çokıı_ır. soıllıçtıı da l4. yiizyılda Altııı-Orciıı bir TLiı,k dcvleti

ııiteiiği kazaııınıştı. 1_5. yiizyıl başlarıııda Altın-Ordıı kliçLik haıılıklırra bölLinıneyc

başlaciığııııltı, kendisi cle I 426-|436 yıllıı"rı aı,ırsıı,ıda biı,Altııı-Ordıı hLikiiındarı cıIaıı Ulıığ
Mı_ıiıırınmecl Han, Kızzııı Hanhğı'ııı kıırıntıştur ( l437). Kazaıı Hanlığı'ııııı l552 yılıırda
Rııslaıı, tıırıı['ıııdaıı yıkılmış r_ıIınasıııa kirrşııı. Kazhıı iilkcsi, l8. yt\z,yıla kadar Rlıs
kayıtlarıııda Kzızırıı Haıılığı <ılaıak geçınişlir. Çatlık dtiııeınİııdc MOskova'dal Kazaı"ı

iilkesiııiııi..sleriııebaki,ıııbirdairevardı. l708'cleKazaııvilaYethaliııegetirilıniŞtir. l773-

1774'te pııgaçcv [,ıaşkaIclıı,ı.sı iize ı,iı-ıc Kazaıi'da vilayct yeriııe lriı- ııaiPlik olııŞtıırı-ılıniıŞ.

l793'te de bir TLirk bclcdiyesi kı_ıı,ı-ılını-ışı-ıır.

1L)l 8 Maı,t'ıı,ıcia Mcıskova hiikiiıı-ıeti Tııtiır-Başkuı,l. Cııııılıııı,İyel,İııİn İiaıııııa kııraı'

vern-ıişti. Başkııı,ılarııı buııa karşı çıkınalıırı nedeııiyIc 27 Mayıs l920'cle Yalııız Tatıı'istaıı

ASSR ilan ec.lilıniş. Tataı, zıtlı da btı clevletiıı hıılkıııı adlaııdırınak İçİn kı-ıllıınılınış[ır



(Fakat ayı]l Zamiinda. Tataı,ASSII vc Vrıl_$a tıölge.si ilc il_uili olmayaıı lıalklaı.için «Je
kııIlaııılılıerya devaııı etınİştİr. Kıı,ıırı Talarlııtı, Sitıirya Tıri.arlaı.ı gibi). l99(),ıla Sovyetleı.
Billiği'ııiıı clağılınası Lizc'riııc Tataı,istaıı Ctıınhuı,iycti adıyla Rrı.sya Fcclcı.asyt)ııLı,na
kııtı lınırstır.

Tataristaıı, Rıı.syıi Fcderasycııııı'ııiı lıağlı bir cı-ıınhı_ııiyet cılarak oı.ta Vr;lgeı
Yeı' ılıı'. Kıızcyindc Mari vc Uclıııtıı'l,, clcığıısı-ıncliı BaşkııııJi.staıı ve lıatı.sıııtla
Cıım lı ııriyctleı-i hı_ıl u n ıı r.

YiizölçLiıni"i 68.0()() kilcııncıı,ckarcdir vc ba.,skcııti Kaz.aıı'dır. Başkeııtiıı
.\aYımtnıt göre 993.000'cliı,. Ulkeııin I8 şelıri ve22 yerleşiııı biriıııi vıııdıı..

ııii fusıı 1979

Tataı'İstaıı'ııı toplaın ııiil'ı-ı.suı. yİırc l979 sayımına görc 3.445.4|2,<Jiı-. Bı_ı ıitil,iısı_ııı
1.641.607'sini Tataı,lar. l47.0tJ8'iııi Çııvaşlar. 1.5l6.()23'|iııii Rııs]aı,ve l40.694'iinii
cliğcr etııik gı'ııp!ar oliış[ııı,ınaktadıı,. Tataı,istıııı dışındakilerle birIiktc Tatarların tcıplam
sayısı ise 6ı.3 l7 .468'dir. Bıı ııiil'usı-ııı l .64l .607 'si Tataristıııı'deı, 940.446'.sı Bışktıı--
disi.zı.ıı'dtı- 3J.5J 3'|i ÇııvaşisIaıı'da. 3I-].460'ı Kazaki.çLaıı'dıı.72.0l 8'i Kırgızis[tııı'ülal,
448.764' ll Öztıel<i.sIeııı'dıı. 40.432'si T|irknıcnistaıı'citı, 231.872'si Rı_ısyıı Feclerasycını_ı
iÇincle vc 2.391.296' sı da cski ScıvyetIer Birliği toprakleıı,ıııııı clcğişik bölgeleı,iııtlc
yışamaktııdı rlar.

2. TATARCA
Tiıtıırc:ıt. diğcr Tatar ağızlaı,ı iIc hiı,lil<tc Tiiı,k clillcri ailcsiı-ıin Kıpçak böl[iınLiı,ıe girer.

Bıı diliıı eıı cski yazılı bclgeleı,i l5. yLizyılda dikilıniş ıncızıır laşlarıclır. Fakat o döncınc]c
Ytııı dili Çağatıycadıı vc Aı'ap yilzı.sııııı,ı clvcrişsizliği ııccleııiylc, ınezaf yazıtlaı,ıııclaki

'cliliıı Tatıııca iizelliklcıi ııc dcı,cc:e taşıc.lığını bcliı,lcınck gliçt|ir.
l7[i5'[e Kıızıııı'dı İslaıııiyeliı:ı dcvlctçc biı cliıı olaı,ak kabııl ec]ilınesi iizeriııe. czrıni,

mektep vc ıııedrc.selerin yapıınIıla izin vetilıniş, dolayısıyla da ders kitııpIııı,ı ve bı_ıııleırıır
dili stıı,ı_ııııı cırtiıya çıkınıştır. Halkın kcıııtıştıığıı dille. ytı,ıı rJili olan Çağataycıı aı-asıır<Ja
l,ıtiyLik ayrılıklaı, oltı..sınuştıı. BLiylik Tıııaı, ya.zLıı,I Kayyıım Nasıri (l824-1902),
ŞilıibccldiııMcrciııiilcbiı,Iil<tc l871-1tt97yılları aı,asıııda, lıalkıııktıııııştı_ığuclili yazı<tili
]ıaliııe gctirıncye çalışıııış, Tataı,tıldıığıınıı sciylcycn ilk kişi t>]arak Tatar aclııııır
_yeı'lcşıne.sindc cıtkili cılıııııştıır. Tataı,ca tıııciık l9. yLir,yılııı ikiııci yarısıncta bir yazı dili
t.ılınuş, bıı dil Li'ı,criııdcki özcl çalışınaIaı da biı cltjı,ıeınclc başlaınıştır. Tııtaı,cıü'ı]ıı,ı
yazıınıııdıı. |9. yiizyılııı soııı_ıııclıııı l92t3 yılıııa kadaı,Aı,ap ahıeccsi. l928-1939 yıllaı-ı
iırasıı'ida da Lariıı abece.si ltullaıııIınıştıı,. l939'dan bcri clc Kiı,il kökeııli biı,abece
kı-ılan ı lııı aktadır.

Geniş aıİlaınıyla Ttitırrca clt)rl LıtiyLik ağız. içerir: l, Merkcz ağzı r,cya Kıı.zan Tiıtaı,cası:
2. Batı veya Mişer ağzı; 3. Dtığıı vcyıi Batı Sibiı,yıı ıığzı:4. Giiııcy SitıitTiirk clillcı,i ile
Ta{.;ırcıı arıısıııcla geçi ş özcl l i kleı,i taşıyaıı B aralıa Tataı,cası.

Bıı yızıırıır koııııstıııı_ı ınerkcz ıığıı veya Kazıııı Tataı,cası deııİİcn vc Tiıtari.sttıır
Cıı ııı lr ııı,iycti' ııde krıı,ı ıışiı l aı-ı d i l ol iış [ıı ı,ınııktad ı ı,.
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a lıaı,l'i Tatarca stizci.ikleı,dc ı.ı.,, Rıısça ödLinç sözcLiklercle ı.,değeı,iııdedir. :),(,, Fat,sça
(idlinç stizcLiklerdc vc Rıısç:njnp yeni ricltinçleıııniş sözcLiklercle, h yıılnız, Aı,ııpça, Farsça
ödi.inç sözci-iklerde. ırl ve ı/ yalı]ız RLısça ödtinç sözciikleı,de kııllaı,ıılır. x, Tatarca
sözclikleı, yanında, Rıısça sözcıikleıdeki -r, Arapça sözciikleı,deki h, ve Aıapça, Fıırsça
stizciJklcı,cteki } yeriııc de kııllaııılır..ı, öz Tal.aıca sözcilklcı,de ijk lıecede biı,iııcil olıırak



bıı]ııııııraz. Aııcak. cı' daıı cJeğişınirs oIaı.ak l-ıı-ılı-ııırır{bkz. 5.5.). Ödllııç sözciiklcı.tlc lıcınilk hccede' heın cje ilk h"'-'ı'Ş"ıcla bııIı-ıııabilir. 
f :":,: 1ı,dieııcJeğirstiği birkaç cJuı_ı_ımdı..sıııcla öz Tataı'ca ,sözciiklcı'de bıılıınınaz a;k;. 5.2.8.). , no.ıi ti.l|iııç sözciikierde i,

;:T,:|:ı;,:':i,,'jlİ: İ:.i:h§: cl, -,J,(hecc ,o,,,,naa) ,l"g.,ınJ.,ıı-. 
" 

lıaı.fi sözbaşıııcla

5. SEStsİLGiSİ
5.1. ÜnııÜrBn
Tatarcaııııı bcljrlcYjci scshil-'Ii,Şi (izelliği Eski v1 lelcl T|irkçe rs ve ijiiııliilcriııiıı ilklıcceclc ıı ve ii'ye, ıı ve ıl Linliilc-ı,iııiı,ı cie kısa ıi vc iiiııli.iİel-inc cleğişıııiş olııııılarıclıı..

,r,,;'r;İ.''' 
ET' GT rı >TaL, ıı: bol- "oln'ıak" > tıul-:),ok"yt>k" > \,r,lc;.\.o8aJı..,soğaı.ı,,>

5'1'2' ET' GT ö > Tat, ii: sii:, ",s(jz" >.çı7t; töl, "gök; nı;ıvi" > kiik,.ınavi ,,: kijı,"giiz" ) kii:.. Değişik kayııaklardan gelen .).sc.si öııtiııdegeı'ÇııklcŞıncııi,.sı"ir, Bı, ciıı,,ı,,nclı-ı r) sesj. iı_,cieıi gel.n i,sn ı7 ilc karış *ru|!,,,'rll,, ,İ:ğ|i:T.:

7,,İİ;'r'r,İi!,, ' 
kiiıİ- "Yiın ]niık" > kö-l'-' r'*, .,rİjzi- "royı.,r.k;";';;:;,,)üti-: ,,,riihri,,deve.. 

>

5,1,3, ET, GT ıı > ıi (iIk hcce.-c,ışıı-ıda ıı > ı): \.Lll,t-..yuınırııık '' , ),r-r,rr.-;Jrr}.-"stıyı,ı,ııık" > .çı7ı,-: kıırıı- "kııı-ııınak,'' >'l<iırı- , r,ıurla ''LılLı'' , iı,,Biı-kaç: öı.ııekte ıı se.sikoı'tıııını-ışltır: s,ıİ1, "sLı" > JJı; .}rıı_ 
..yıkaııak,, 

= },rr_.5'1'4' ET, GT ii > i"i (ilk hecc;,ş,r;;; ,il, ir,r "giiJı"._>./c i-in; kiiz..,giiz. soıibahar,,'/"'ii''çı7ı ) si7t: tii,ç "ctlı,s, riiyiı"' ;;i;;;;;:ii;,":d;;|;lr", ti-i.ı,iıı; siirtiiıı_,.siiı.[iiııınek,, >.çiiı,tİıı.-.

İ;]*.İlY ;:,İj::].,}:işl ,] 
lii]l'-''.lıeı dııruııırJa. çoğıınlııkla kcırtıırmı-ı§.(iııtİtll1-1aİrs 
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(, seslcı,i iıyııı biçiıı-ıclc işlem gİıı.ınıiş, ilk lıececlc i' ye
İ;İ[HİŞıl;J;,,|.:;;^H:,;::, ,,"_!:: 

,,,,::,,;, ",ı.,ni.:, İ,; İ]r':Jt,;. ;{ u}'o.Z",İir:,,,rjlıil , Eski Ttiı'kçe, iilı öLıcğ i i7ıı, Li,,cı,i ııcicıı iii_), cılırıLıştLıı-: sii lı-''Scvlnek'' ıvı'- ) sıl ).- ; tilı

,,,,,|,!,\.Hffİ|Ş.1;;,:l']'}}}T;J 
itii- "(Jilcınek" > ıiüti-: iinııii-".sesıcııılıek, çağııırıak,.=

o,,İ;1'l',,İ]|;,;"^İ:'):].L?l:İ.: ',::^li,l]:" 1*"*inc dcğişıni,stiı, (Tıı[aı, abcccsincıc,

iHİ:.ffil:_t,r;f ';"r:?i:;":;])::]'?,.il):;i'1ffiilllT.,};ilTl';]l,JJ];l:;; l!
5'1'8' Eski Tiiıj<Çc i scsi hcı' cJuı,ııında i ı-ılnııır(tuı,. (ilk .scs cltıı.uı-ııtıncla .:ı. ciiğcrtiı-ıı'ııınIaı'da c ilc -gö,stcı'iliı" -ı,1l hcıccsi dc ylJn,, 

"İıc _urıste riliı-: ezerrı.ı,,-]çiı..g.,., ç,,1: lıiı..,|,:,> lıiı,. riı-ı,ç "cliı-i'' > ri,.i: ri1'.İlil.. (< tıl1, ,İü: ir,'.ir'' r i-r|.

5.2. üNsüzrun
5'2'l' E,sl<i T|iıkÇe ö ,sesi söz['ıaşınclı çoğıııılııkla kt_ırrıırınrırs ttıı.: lırır,,vi[I.,,= lıcır: lıi!_

,ll}:t;r; |:i ,'';;';;,,r);:,:1l",;*i,:;;lii;*',i,,"* ı,-> 1,- deliişııni geıçekıeş,,,;ş,i,

.),- ;



/ı scsi art i.iıiliilli s(ız.ci.iklcı,de..stıziç:i ve siiz.soıııında hiı,iı,ıtil ,( _uibi işleııı gc)rııtiştür:
.çı//, ".§Lı'' >.çı/. l'iıl<iit ,çıılı-ı "(rııııııl) stlyLı' > .çr/}ı,,/, ub "ı|v" > (ıı|,i ı,alıı?. "t((itLi, l'eııa" >

_\,al 1-1",/;.

fı, t? ye ııı scslcı'İııclen öııcc lı > ııı: /ıııı7 "sıkııltı" > ttıIIt],lıcı\,ıırı "br)ylııı" > ı7ıltytı,ı.

Öıı Liııltilii siiz.ciiklcı,tjc. söz.içi vc s()ııLıııcla [ıiriııt:il ,ç gibi işlcnı görıniiştLir: .ı,iilı-
"scvı,üıck" > si7iı,- > .rğ -: ril: ''cv'' > ..)'.], , Ö,.

5.2.2. ı scsi lıcı, dııı,ı_ınıda lıii1,|ik t-ıir çcığııniııkla lcoı,rıııınıışLııı,. ÜıılLilcrıı,ısı dııı,tııırcla
da lıiç[,ıiı, 7,ıııııaı] ötLiııılLilcşırıcınirstiı,. .ı,ııl- "yı-ı[ıııı-k" >.ı,ı7ı-. ı,iiüını "yLıdrıın''. Ancak
stizlıa..sıııda clağııiı]< İılarak r- > r/- clcğişiıni gcrçcl<lcşnıiştir re- "dciTıek" > tl.i-; ı:tiıli:.
"ileniz-" > dinİ:.. tijrt"4'' > diiı,t,

5.2.3. Eslti Tiiıkçc {t, /t scs]cı,i st)zbaşı r,c stizsoırı_ıııda koı,ııııınuş. stiziçinde, iki iiıılii
ıırasıııda iiiiiinlülcşıııişlcı,dir. .çrıli- '-stıkınak. clc|ıııck" > .çııl<- "ı,Lıf ıııak". iakat .ı,ıı,(ı,ı,
"siıveış" < 'i.vr)/t-ıırı,. ı,ılcıl- "yıkılııı:.ık" > .ı,ı,ı3ıl-: rii,- "clikiş clikınck" > rı-7-. |ııkat ıİgİ7ı
"diltcı,ck" < ıik-ip,

5.2.4. Eski Tiiıkçc,(,,q scslcı,iııiı-ı Tıtarcıcl;ıl<i giistcı,iıni çok çcşitlidir vc Iıcı,zıııııaıı
l_ı:taı,lı değildiı,.

rı LiııllisLi ilc kıırıılı,ııtış lek hı-ccli s(izc|iklcı,iıı .stıııı-ıııda,( > ı+,: lırı,ğ "bağ, iüı", lırııv; tug
"dllğ" ) ltııı'. _ı'rı,ç- 

''ylğıItlk" >.\'ri }ı'-: _ı,rıg "yıığ" > _),r/}ı,l .ı,rı,ç- "sağınak" >,şlııı.,_; ^,;rı,q 
"siığ,

iyi'' >.sriıır.

ı iiıılüsLi ilc kıırulınıış tck hcccli s(izc:i-iklr:riı-ı stıııtıııc[a vc çtıl< lıcı:eli sijzu,i_ikleı,clc, iç
sestc, ı scsiııi izlcdiği clı_ıı,tıııılaı,da,( >.ı,: sı,(- "sığın2ık" > JI.)r-;.l,if- "yığıı,ıak" > cıı,-.lcı,q
"lıııVvııı1 pisliği" > l,ı.ı,; sıgıı"'.sığıı-" > Jr.,\,ıı,,

Çtık lıeceIi srizciiklcriıı scıııı-ıııcla vc lıccc soııı-ıııda g > çl.,ıtıı,ı14 "siııı" > sOrL kııı,ıı,Q

"kLıt,Lı" > liiiı,ı.: ı,ılı,( "ılıl<" > cı|ı; trı,ğrıl "dt)ğru" ) lııı,ı (- to,4rı). Biıltaç t)rııc,klc,ç > }.ı,:

ı,tultın "yiıya" > t,iiı,ciır, lıoda14 -'btıyA" > lıııı,r.ııı;; tıl,ı,ğ"L|7l clişi" > (t?,(ı,||". cıı.t.ııv tİrı.

Hcce Lııışı tinsiiz )<<ıııışıılıığııı-ıdı ,q .scsi ktıı,tıııııııışLtıı,: rıtll;ıı"'ııygıı," > ı/.\,,(/ı". l«ıd,ğıı
"kıy_uı" > /<aı,(ı.

Söz.içiııclc. iki di.iz, i.iıılLi aı,asıııda,( > ıı,, iki dtıdak iinlLisii arıısıııcla x > çl: rı,gı: "iığız-" >

.tlt,ı:; lırıliıı, "bağır; karaciğc.ı" > lıuıı.,ıı,; ,rr.ı,ı;ıılt "siığıık" > sıIık Hct:c [ıaşı Liıılli
l<rıınşulı-ığı-ııida.g kcırııııını-ıştıır: lırı,ğu1. "lıOğ2ız" = lsıı.,qal.: rı,(ıı "ıığı-ı. zehiı,"= tıliıı. ı,ı,Quc,
''ığeç" > tı.,ğaç,. B iı, öı,ııcI<[c -o!ıı- > -tı-,. r.ı,(ııl "tığtıl, çocı_ık" > ııl.

-rı,(ıı.scs iitıcği -tvr: lsıı:,cı,,gıı "lıuzağı" > lııii.rııı,. kıııı,ğıı "kıraüğı" > kırtııı.,,

g scsi. dtiz tinlLi ilc l<ıırı_ılınıırs tck hcccli stjzci.ikleriıı scıı,ıı-ıııtla d|işınLiş, dııdak LiııI|i.sLi ilc
kııı,ıılıırı.ış [ck hcccli scizciiklt-ıtiıı .soııı.ıııdeü.]j'yc dcğişıni.,stiı,: rti,q- "cleğınck" > li- iig-
"cğıı-ıck'' > 0,-: /ög- "clövıııek: iııccltıTıek" >,rÖ-.

Çt-ık lıcceli sijzci.iltlcriıı soııı-ıııcla g scsi diişıni.işti.iı,: iiıııig "ı.ııeınc" > iıııi,,i.ı,ig "sıcı.ıli" >

İ.,rl": Z/,g "e lli" > itl,İ.

g sesiııin, söziçi. iinlLileraı,ası dtııtııncla lıcr zamaıı .ı,olduğıı öne siiriilııiiştLir (K.
Tlrcııııscı-ı l9_59: 4l2: B. Sclıcı,ııcr, Aı,ulıisclıe ııııtl ııaıılıersi.scl,ıe Lchııvı,öı,te r inı.

Tst,lıııı.ı;tı.çı,lıist:hcıı, lL)]'7:20). Oı,nckleı, int:clcnciiğiııdc, çt-ığiınlııkla iki dııdal< LiıılLisLi

ara.sıııclıı s > _1,oldıığıı. il<i ciLiz i.iııli.i ıı,asıııdıı vcya tıir diiz liıılii, bir diıdak tiıılıisii
ıırıısııida p'ııiıi kcırııııtlıığıı giiriil|iytıı,: 'kı,iiü,liıı "dizgiı,ı" > vİigti,,, tiigiiıı "clLiğLiın'' > ri=ı.l,İrı;



ttigül "değil" > ttigit: lıögiir.'böğ[ir'' > tıt"ıl,iı.; ,1,egiı.ıni,.?0,,> ı,igfrnıi; rögtiş-.,c.löği.işmek,,> /ü.vış-; iigtir ''sürli'' > i"i.ı,İı-,.ı,ıgıl .'genç'' 
>.l,r?iİ'

,orr':-:,:'r';;.r*:u' 
-c7ıı'oIınuştı,ır: ktirltigri'"ğ[ırcyi" > kiı,tiıı,; lıiriİgiİ.,tek, biI.bzı.şına.

5'2'5' Eski TürkÇe Ç'sesi l-ıeı' dı-ıruırıcla korı_ınmuştur. ü,lülerarası durumda vebiriııcil ıızı-ııı iiııİiİlcı'den sonfa ötiimliileşınesi sözknr,,,r.., cleğildir: scıA > çiiç; tcinürçi"Ceıniıci" > tiıııİrçİ;'ı"çılsııı "sinck'' , çİiri,r; *aç,|*l'ac,'' > rıçı;,|,lİüçcı,t..kucak,, > tçüçcıtç.5'2'6' Eski TürkÇe,ı'sesi, Ç'deıı tınce bıılıı,,,arg, dur.-,,rla, o,İl"o- korı_ıııını_ış, ç,deı.ıöırce ç:'Ye değirsıniştir: sinir "siıliI" > rinir;.çaD- "sevınek" r.rr,7,_r-;'.roç.,,sııç,, > çiiç; stıç:tık"seıçak" > çcıç'cık;.irıç'- "saçıııak, clağıt,rr,k" > ç,tiç- 
],ekııek, 

ekim yapııak,,.5'2'7' E,ski Tiiı'kÇe -)'sesi Çoğıınlııkla kn.,.,n,rrş, ilk lıece'de ı, iseslerincien öırcebı-ılıınduğu durumlarda ve kencıisini .ı,sesinin izlediği durı_ıınlar<l ı| c,yedeğişınişt iı.. 1,41,"y,o," } ciilı, ü,eı- "yef'> lj,ir > cir; vel "rlizga,.;', 'İi,,ii ;ir;;r:;;.'yemiş'' > +yinıiş >c'İıııİr';; _1'ıg- "yığınak" > ctv--; \,cıt!cı* "yııyiı" , !'ü;n),o8 > c.iiı,iivv- MK.l,ı/ı,ç .,.ı]ık,, 
> cılı_5,2,8, Eski Tiiı'kÇe 7ı sesi .scıziçincle tınsiız-ıço*ş;;;,;,l;;';; sözş^onu duruındakoruırmı-ırs, söziÇi ünlülcrarası dııı,ııınrla ötLiınlLiIeşerek Dllınuş ttıı.: köpii,t .,köpük,, 

>kii,lıik: kiiP "Çok", İ'akat kiihiiı,- "çoğıılınak"; seıp "slıp" lııkat iotr. scıbı ,,ba]ta 
sapı,,.Dağıııık olarak p 

,> l tlcli.şiıni jc g".ç.kü"r,niştir: ropn,ft''toplak'' > tııircık; .ı,iüıcik'ipek'' >
1' ilZi k; ı, r ılı u r g r ı k "y aprak " > ı, r.ıf ,r ıj<.

5.2.9. Eski Ttirk çe -el-, -rl sesleri çoğıınlukla _y, biı. iki örııekte r olmuşt uı.: bocl.'boy''
'"İ;İ#":';n?|*" > cıYtık: tırlır- "ııyırmak'' ,'or,,r-; kiict- "n"tı",r.tl:;I;;,İİ,,r,

5,2,I0, Eski Tiiı,kçe ı7.se.si .söz.sonıı dı-ıriıındıı koı-ı-ıı.ımı-ış Ltıı-.. on '.szığ'' > ıın: lıun"sIkınt]" > ll',un; keı? "geııiŞ" > kiüü. Söziçi tjuı,uıırla da çoğııniukla korunınuş, biıkaç iiıı[iıılii]ii si'ızc|ikt', 
"ç 

,.Jr,.," r-ıJmı-ırstııı,: sinir "siııiı," , ,iİi,-İ-İ';;;;;;::;'örıül,,> kiinit: IVIKnıiin[i.:. "bOYnLız" > nıi"igi7.;MK siinii,t ''keırıik'' ) st-il,ij|;;MK nıiini,,beyin,, ) nıi1,.Hece baŞııırlaki ı7 se.si, g gibi işleın_görııuiştüı., İl« 7,cılınııs'i,yo|r.,r!r.İ|'r'rr,|,j,,rr.\,rınlıs"Yanlır§" (MK yanıl- "yanıüııak,,) > yall4ış 
'^^ ,l v"l"l'\J J ql.lll' 2 -''Lıt9l?,; _\'(ll']lı

5'2,71, Eski Tİ,irkÇ:e i sesi, ettirgenlİk ekiııin ı,sinden önce buluııciuğu clıırı_ımcladüŞıı[iŞt[iı': oltur- "o[Lıfınaık" > ıırır-: kiiltüı.- '.geı.iı.ınek,, , ıri-trr_: r]ı|,,r_.,r1oldıırmak,, >tıı t ı ı,- "dol du ı-ın ak" ; ii lt ii ı.- 
.'ö 

I ci [i nnek'' > ritİr-.

6. YAPIBİLçİ§İ
6'1' YaPınr Eklerİ: Tatarcac]a.kııJlanılıııı yapıın ek]eı,i çoğıın.1ukla Türkçecle cleku l l aı"ı ı l ın aktail ı r. B u rııya I"arkl ı ol aıı bi çi ınler alı nıı ıştı ı,:
Addan Ad YaPım Ekleri: -ğıtt/-gilt, -tçıtt/ kiİt (reıık adlatıııda kııllanılır), kızgılt"kıımızı". ı,iişkitt "yeşil"; -14ıııtı/-g:iııti,"-ı<ıııaı-kı)tı |tııçııltıne eki): 0ı.gıtı.cı'.azıcık''; -kaı,/-/ilı'ı,(kiiçüItıııc eki): (ıt(ıktılı "babacık", iin.kti.ı,.'arııııecik'' t. irrr;rr*r"xİ, -sıl/-sil. kuııcıksıl"kOı,ı [ıkscvcr".
Addan trylenı Yapln trkleri: -cıı,/-ii,ıı

kiilıtiı' - "Ç()ğal ın2ıl(", scıI-K (.ı1,- "siıı-tlı-ı]ııık,,
ırl .. ı f t

DLıy Lıİ(' .

E-Yleınclen Ad YaPım El<Ieri: -dık/,dik: ktıtrtıft "geri kalınış üılan,,; -1iıı/_giı., _lçır/_
kİr: ,ıir.gİr "Lıyıınık" < slj:- ..sczınck.'.



Eylemden Eylem Yapım Ekleri: -ız/-ii.ve -ğız/-giz., -kıı/-kiz ettirgenlik ekleri:
ağız- "akı[ıTıak" < cık-; tlınQ- "damlatınak" < rrını- "dafiılamak"; yrıtlçız- "yalırmak" < ycıt-
"yatınak".

6.2. Ad Çekimi: Çokluk eki -lAı,, ıı-, t? ve nl. sesleriııden sonra -nAr; ilgi durumrı
,Ycki -ııııt/-niır; gösterme durı-ımu eki: -ııı/-rıi; ytiııelrne durı.ımu eki -ğc/-gii, -ka/-kE; Kalma

Eki: -da/ -clti, -ta/-tti; ayrılma durı-ıınu cki: -dcııı/-tliirı, -tcııı/-tiiFl-, fl, n ve In seslerinden
sL)n!,,_l - ıı a rı/- rıtirı.

6.3. İyelik Ekleri: TekiI: l. kişi ,(ı)ııı/-(İ)nı;2. kişi ,(ı)n/-(İ)ı; Z. kişi ,(s)ı/-(s)İ,

Çoklıık: l. kişi -Çılbız/-(İ)hİz):2.kişi,(ı)laız/-İ)sİz;3. kişi -/rırı/-türİ.

6.4. Kişi Adılları: Tekil: ııı.iıı, sin, ııl; Çcıklıık: bİz, sİz, cılcır.Döııüşlülük adılı: ilı.
6.5. İlgeçler: cışcı "atac]|ığıyla; ırşarak, geçerek", bİlan "ile", lcİUİlc "gibi" , İçİn

"için", rİİtı 1,giu i", şikillİ "gib,_', btjtlİ "..e kadar", çiklİ "...e kada ı*", çtıklı "...e kadar;

büyi.ikltiğünde, orıınıııdaı", tiktİ "...e kııdaf'. tcıbcı "...e rloğrtı", kiirii "..e göıe",İİgErİ
"...den öı,ıce", İIİı<"...deı,ı öncc". lıiırııı. "...den önce", lıaşkcı ".,.den başkıı", iizgE"...den
başka". .!ıır1 ".,,cleıı soııra", lıirlİ "...delı beri".

6.6. Eylemleı,: Eyleıı adı olaı,ak Tateırcadaki -ııw/ -iiı.v/-w: rı.l-uw."1lm.xk'., ko.r:,:!
,'bııkınak"; -(ı)r.cı/-(|)rga; lıaşla-rl4a "başlaiınak", kil-irgti "gelıTıek"; -14alı/-gtili, -kalı/-kiili:

btıı,-ğcılı "vamak". it-kdli "yapmak" biçiııleri ilgi çeker.
Yine Tiirkçede kullanıimayaıı şLı ulaç biçiınleriırden de söz etııek gerekir: -nı.ı.yçtı/,

miı,çE, -nııy/-xli1, Qı)p/-ğlı ıılaç ckiniıı olıııısuz hiçiııi): kcırcı-ııı.ıyça "bakmayarak";

-l4tıç/ -gciç, _kaç/-kriç ve olı,ımsuz biçiııleri -nıal4aç/ -nıiigciç, -nıakcıç/-ıniikciç: kil,giiç
"gelince", suk-l4aç, "vlıı,Lıııca"; -ğtıııçı/-giiıı.çİ, -kançı/-kiinçi ve o|ı_ımsuz biçimleri -ııı.ıl,çı/-

m.ivçİ: kit-gtin.çi "geliııceye kardar", -cı/-ti ıılaç eki yaııında -ıy/-j1,/,n de kuIlaı-ıılıy<ır.

Olı_ımsuzu yine -ıııı.,1,çcı/-ınilıçii, -nııy/-pllr, ile yapılıycır: ııkı.ı, ııkıy "okııya okııya". Addan

eyleın yaplın eki -lA Listtine de gelebiliı,: tiri-lii-1, "yaşayariık".

Eylemlerd,e Zaman ve Kip: Tatarcada eylem çekiıni Tlirkçe eyleın çekı; ıne

o1dukça yakındır. En btiytlk ayrım bııyrı-ık kipinde görtili.ir: Tekil: l. kjşi -ıym/-iyııı,,

olı_ıınsuzıı: -ııııl,ııı/-ıııiynı;2. kişi 7, olı_ımsı-ıztı-ııı.cı/-ııı,ci; 3. kiŞi -.ııııl-sirı, o|ı-ıınsuZLı:
, .. : l t. . !,, , ^ı_____ ,__.--t-,/.-,:-.l-. a l

-ııı.tısın/-ıııiisin., Çokluk: l. kişi -ıı,k/-iı,k, olı.ıınsı_ızrı: -ııııyW-ıııiı'k;2, kiŞi..-(ıJgız/,(i)siz.,

oluınsuztı -ıııı.l4ı/-nıİgİz;3. kişİ -sııııır ıı/-sİıı,ntir. tılı-ıınsuzLı -tllcısIıtıı.trıy'-nıij.çİnııiir.

lCilb,,r,,

kil !
icilsİıı !

ki lııı-i)ıııı
kilnıii !

lüilıııtisın !

kiliı,k
*-: \,

kiligir. I

kitsİrı('niiı,) !

k il ııı.i J- k_

ki lııı.iig iz. I

kilıııcisırııı iir !
yiııe Türkçedeıı ay[ı olarak şiındiki zamanın kı.ırulmasıııda-a/-ö, iinlüyle bİtenlerde -_ı,

el<i kı_ıl]aırılır: Tekil; \,a7.-cı-ııııtı. - 1ı617-11-nı., \|(ı-.-(ı-strı, ycız-0; Çoklıık: )'cız-cı-lııZ, }/cıZ-{ı-SıZ.,

1, cız.- cı- l a r. O l ıı m s u z u, ııı.ı y/ - ııı. i1, i l e y zrp ı l ı r

Gelecek zaman eki -(y)cıçal</-(1ı)tiçcik'tiı, olı_ımsuzuı ise tiigilile yaiıılıı'.

İstek kipiııiıı oluşturı_ılmasıııda -tısı/-cisl ve -ııı.ukçı/-ıııiikçi ekleri kı-ıIlalıılıı': bcır-ıısı-ııı.

tillı "gitınek istiyoru |n" , büür-tısı-ın kilnı.il, "gitınek isteıniyonı7Tı"; lıar-ııı.cıkÇı-ıııııı. "gitmek

istiyorııın".



7. METIN
Burada verilen küçük öykü, Tatarsko-rıısskiy slovar'(bkz. KAvNAKçA)'dan alınınıştır

(s. 862-863).
3nex 3aMan.ua afr,6eneıı Koqil ren 6ep ıürIpEe reHa TopMaKIIbI 6yırarınap. [IIyHuaıı

corı 6ereH KoItIJIapHbI Xbleil, IIyJI TypbIAa XbIeIIbIIü gcaraHnap. Eoreıı KotıIJIap.
6oıapHsiu 6ep Xiıpüa Topy[apblI{a pl{3a 6yısrn, ruyqap «yn ryfiıal{Hap. Eonap
apacblHj_ia 6apıı 6ep reua Ko[I KyJI i<yiıanıi,i.-ıa KaIIraH, gu. Vn 6yııau ıPrauar. Eoreıı
Koıilıap ffpKaHaTTaH coparaHHap. Eorerı Komnap ı<yrı r<yüraH[a, HI4JIeKTaH cI4H reHa KyJI
xyıZvıa[ııH, [tr{reHHap. IIIyı ca6anne xyı xyüı,ıa[blM, [IareH gpKaHaT, Kogru 6erıarı ai,
6ep NNpııe rena TopcaJlap, Xrlrı 6ep rerıa f;KTaH lıcep, ara.Ifiap KaKpe 6ynıın ycapJlap,
ureHHap ge Kof;tu ToIIIKaH Xrüp[e feHO Ycap, KogüI ToII]MeraH XI4pAa YcMac, [r{reH.
ll[yrırıarı coq 6yreH KoIIIJIap afirrarırıap: ,[opec afira uryn, KogIü ToIIIMaraH Xr{pga I{reH
ycwIlIıH,.e yil, ğureniıap. Ai 6eıarı KorI[IKa ],{KeceHa ıa 6ep Xup[e TopMacKa, aiıaııen
iopepra, ,uIdıı Kapap qblrapranHap.qI4. I[yrrHarı coH Korlu afirrarr gpKaHaTKa: "MI,IH cvl:ae

y3eMHeH ,IKTbIIIbIrbIMEa fieprıuıavı" ) - AııreH. l[yHııirTaH ,IpKaHaT KoH qKTbIcıIHa
rIsIrbII] iıopvı aııanııi IıKaH. Aiı a:gra cya afirvıaraH. Illyrıa Kypa yn ai, f,K,rbIcbltl[a 6rr
al4oal, I(opu LI(.

İlİk zo*an.drı cı1, bİIan kuyaş gİl bİ, cirdci gİnci türmakçı bulş4annür. şıırıııan sün biitin
kiışlarnı cryıp, şııl tıırıda cıyıIı.ş yrısatr4tınnar, B[itİn kuşlrır, biiltırn.ın bİr circta il-ırıılarırıcı
ri7cı bıılıp, şLınar kut kııy14ann[ır. Bütar cırcısınrla lıarı bİr gİnti lçiış kııl kuynııyçcı kalğan,
diy. Ul bııll4an- yarkrıncıt. Biitlin lçiştar ),tırktınattan. siırcığcuı.ncır. Bfitİn. kiışlar kı,ıl kııyl\arıclcı,
nitİktan sin gİn.ci kıı.l lçtıynıadın, cligiiııntir, Şııl, sabciplİ kııl kııym.aclını, cliglin. yarkcıncıt,
tçiıyaş bılaıı 4, bır cirdij gınci riırsaLar, cil bır gına yaktaıı. istir, ağaçtar kakrı bulıp tiseirliiı,
. Y .Y._. y..
iginrıür dtl fuül,aş tiişkiin cirdti ginri listir, lç,iıyaş tiişmcigtiıı- cirdii i.ismös, digcin. Şunncın siı7
biitiin lçİıştcır i.ilıtfu6,rnUr; Dİirİs üytö şul, lçiıl,aş tİişm.iigöıı cirdij igİn üsnıi indİ ııl, cligiinnr)r.
Ay bitcin kiiyaşka ikİsİrıci ctci bİr cirdti tirıııcıskıı, i|ıliir;,, yİirirgci, dip karar çığarğannar cliy.

Şıınrıcın sfın ktıyaş iilılftçin yarkcıııatktı: "Mirı. s/nİ tizİnmİn ı,cıktılıl{ııııda yilrtmiinı.", -digciıı. Ştınl.ıktarı yarfuancıt kİin yaktısına çı8tp yiİri cılııı,ı), ikcin. Ay ana siiz ciytnıliglin..

Şııııtı kiirtj ııl cı}ı 1ıa!çlşuı.da bik iiybcit ),[ı,i diı,.

Eski zamaıılarda, ay ile gi.ineş sürekli aynı yerde durmak ister]ermiş. Bıınun lizerine,
kıışlaıın tümünü toplayıp bu konu lıakkında bir topIantı yapmışIar. Kuşların ttimü

bunların bir yerde durmalarına razı oltıp, iınza atmışlar. Bunlar arasında bir kuş imza
koymamış. Bu kuş yarasa iıniş. Kuşların tiiınü yarasaya sormuşlaı: "Kuşların tiimli imza
attığı halde seır ııiye iııza atmadın." demişIer. "Güneş ile ay sürekli biı,yerde duı,urlarsa,

r|izgar lıep aynı yöııden eser, ağaçlar eğri biiyüı:, ekiııler güneş düşen yerde büyüı,, güneş

düşmeyeıı yerde biiylimez, bu ııedeııle imza atınadım." demiş yarasa. Bunun üzerine
kuşların tümti şöyle deınişler: "Doğru söylüyor, güneş di.işmeyen yerde ekin büyümez."
Ay ve gi.ineşin lıep biı,yerde duıınayıp dolaşınalaı,ına karar vermişler. Daha sonra gtineş,

yarasaya şöyle deıniş: "Ben seııi aydınlığımda yaşatınam",- dgp|ş. Ondan sonra yarasa

giineş ışığına çıkmauıış. Ay ona söz söylememiş. Bıı ylizden, o ay ışığında çok iyi
yaşaı-ınış.


