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vA§iı,iynv ivAN yURiyEViç TARAFINDAN HAZIRLANAN ...gKyTcKo-
TyPEI$IIE JIEKCLIIIECKI,IE IIAPAJUIEJII{ (IIMEHIIbIE oCHoBht)»

(YAKUTÇA- TtIRKÇE LEKSİK PARALELLER GSİM BAZINDA) BAŞLIKLI TEZ
HAKKIIYDA RAPOR

VasiliYev İvan YuriYeviÇ tarafindan hazırlanan 6'.Eıryrcıco-Typeqrne Jlexcı.ıecpne
IIaPaııe.ıııı (İIııeuııııe OcHonnı)" ğakutça (Saxa Tıla)- Türkçe Leksik Paraleller (İsim
Bazında) baŞlıklı l92 sayfalık tez tarafımdan incelenmiş olup şu sonuçlara varılmıştır.

Tez 3 aıa bölümden oluşmuşfur:

l- Tiirk LehÇeleri Sistemi İçinde Yakutça: Bu kısımda Oğuz Tiırk dilleri içinde oğuz
grubu, Yakut-Oğuz dil ilişkilerinin incelenmesi ve Yakut ve Tiirk dillerinin ronoıo.;ıt
YaPlsınn özellik]eri ömekler verilerek incelenmiştir. Bu böliimde oğuz ve oğuz
dıŞındaki lehçelerdeki farklar da ( Tsit-tişlii- 'rycarı'; köp6k -it 'co6axa,; kapT -ö§ik'PePs'; kiiğğ - kijiz 'aoüıor'; bul- - tap- 'ııa:<oııırr') belirtilmiştir. yakutça_
TtirkÇe hece Paralellikleri v (Vokal) C (konsonant) sistemin. ,ygrn olarak tek
heceliler ve çok heceliler olmak tizere belirtilrniştir (ryp. öl // gx. Üoİ ryp. kar /l n<.
Qaar; ryp. ara // gr. Aara; ryp. diği // ıx. tihivb....)

2- Leksik Paralellerin Fonetik Ve Fono Yapısal Karakteristikleri: Bu kısımda Fonetik
alanuıda iliŞkiler ve Ses yaptsı alanında bağlantılar incelenmiştir. Bu bolümün alt
bölümlerinde Doğal olaylar, Mevsimler, Meteoroloji ve Atmosferik olaylar ve
bunlarla ilgili nesneler ele alınmıştır ([b-m]: ryp. buz -,K. muus, buus; [j-s]; [a-aa]:
ryp. kaı - flK. qaar; [a-d: ryp. tan - ıx. Tıı3; [-s]: ryp. jaymur - sx. sarrıiTr; ryp. ki?ayT
- ır. Ki?i'a; U-s]: ryp. jiil - ıx. sillie; [p-b]: ryp. tipi - ıx. Tibii; [g-k]: ryp. günö§ -ıx. kujaas; ; [i-s]: ryp. jağ - rK. saas; [g-k]: ryp. göl - sx. küöl ;. ayrıca orneklerde
görüldüğü gibi ses değişiklikleri de belirtilmiş; benzerlik yiızdelik (%) olarak
gösterilmiştir. İkinci alt böliimde ise Yakutça- Türkçe hece paralellikteri v (Voka) C
(konsonant) sistemine uygun olarak tek heceliler ve çok heceliler olmak i.izere
belirtilıniştir. İncelenen kelime sayısı iki yiiz civanndadır.

3- Leksik Karakieristiklerinin Semantik-Tematik Özellikleri: Bu kısımda Doğal olaylarVe nesneler ve Malzeme kültilril incelenmiştir. Bu böltim, Yakutça ve Türk
dillerinin sözcüksel ve anlamsal bağlantılarının eski Türk dili ile ilişkisini
incelenmektedir. Sözcüksel yazışmalar sözctiksel-anlamsal gruplara aynlır:
«fIPııPogHııe 

'BJIeH[, 
ıı o6ıerrıı»», «MarepııaıbHaıI KynbT-ypa». ''Doğal fenomenler

ve nesneler", "Maddi kültiir". Tematik gruplard4 Yakut ve Türk dillerinin niceliksel
orant Ve bunların eski Ttirk dilindeki temsilleri, yakutç4 Türkçe ve eski Tiirk
dilleriYle iliŞkili olarak bağlantıların anlamsal kararlılığı ve değişkerlf. ,ııri";ş,.,
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karşılaştırmalı bir analizi olarak gerçekleştirilir. Sözcük birimlerinin anlamsal
özellikleri yapısal ttirlere göre alrı ayn verilmiştir.
Atmosferik olaylar ve yağış: TUrk. Öl -yak. ÜOl,
RtizgAr çeşitleri: ryp. jel - ır. Silliğ
Yönler: ryp. alt - ıx. Alih,
Gök cisimteri: ryp. aj - ır. lj,
Zaman, mevsimler: ryp. ja§ -ıx. Saas, ryp. jarin -ır. Sarsih,
Topralq yer},ilzil: ryp. jör - ır. Sir, ryp. öOl * ıx. ÖOl,
Bitki ve sebzeler: T}p. ot -,K. OC ) ryp. ğiğek - flx. ÖaĞilq
Ağaçlar, çalılar: ryp. kajın kajih ayağı - ıx. Qatı9, Typ. söğüt, sögüt -r(. ÜOı ryp.
ardiğ - gK. Aıği,
Otlar: ryp. sökü [otu] - ır. Sökü, ryp. kami3 ırc. qamis, qomus,
Hayvanlar: ryp. in - ır. ii4 ii1, ryp. jele - cıt. Siel, ryp. kujruk - ır. Kuturuk, ryp.
ıııa.ıı. börtl, borıı bürü - ır. Börö, rüp. tavğan - ıx. tabi'sqan, tabi'sqaan,
Kuşlar: ryp. kuğ - ıx. Kus, ryp. tuma - ıx. Turuj4
Evcil halvanlar: : qp. it *ır. fu
Organ adları: ryp. et - fK. At, ryp. tan - ır. Qaan, ryp. sinir - ır. I4iir, ) ryp. jUz -
ıx. Süüs, ryp. diğ - ır. Tiis, T1p. jilrak - ,K. Süröq, ryp. kol - ıx. Qol,
Akrabalık ve mülkiyet: r}p. ar - f,K. İr, kiz - cr. KiTs, ) ryp. oylan - ıx. Uolan,
Maddi kültilr: Typ. ot - ıx. Uot, ryp. kömür - ,K. Kömör, D?. gümüğ - ,K. Kömüş,
ryp. balta - ır. Balta"
Halvancılık: at -,ıt. At, T}p. oyuz - ır. Oyus.

Bu gibi benzer bölümler ömeklerle devam etrrıektedir. Tez, SONUÇ,
REFERANSLAR ve EKLER böliimüyle sona ermektedir.

Tezde Yakutça ve Türkçe kelime karşılıklarının incelenmesi sonucunda toplam
539 paralellik tespit edilmiştir. Bunlardan |44'11 (% 26,7) tek heceli, 307'si (% 56,9)
iki heceli, 87'si (% 16,1) üç hecelidir, l'i (% 0,1) dört hecelidir, Bunlar Ti.irkçe' de
l33'e karşılık gelmektediı. Eski Tilrkçede bazı köklerin paralelliklerinin olmaması
nedeniyle, 120 tek heceli, 233 iki heceli ve 26 üç heceli kök bulunmuştur. Yakutça ve
Tiirkçede Eski Türkçeden düa önceye (Ana Tilıkçeye) giden bağlantılar vardır. Tabii
ki Ttirkçede uzun ünlü ve diftongun bulunmamasına karşın Sahacada uzun tlnlü ve
diftong bulunmaktadr. Aynt zamanda y-s-, -d*-t- - -y- gibi benzer bir çok ses
paralellikleri ömeklerde görülmeltedir.

Sonuç olarak tez inceleme ve metot olarak iyi biı çalışmadu. Bunun yanı sıra
bilindiği gibi Sahalarırı etrıik kökeninde beş dönem olduğu ileri sürülrnüştiir. Bu
dönemler: Eski Ttlrk Dönemi, Kurukan Dönemi, Moğol Dönemi, Eski Saha Dönemi
ve Geç Saha Dönemi'dh. Tezin önemi burada ortaya çıkmaktadr. Eski Ttirk Dönemi
ve Kurıkan dönemiyle Şimdiki Saha Türkçesi arasındaki bağlantılar ortaya konmuşfuı.
Eski Tilrk ve Kurukan döneminde mütemelen Süalarla Oğuzların biı bağlantısı en
azından komşuluğu ve kültilrel ilişkileri vardı. 13 yiizyıl birbirinden bu kadar uzak
kalan iki lehçede bu kadar benzerlik bulunması başka tilrlü izah edilemez. Tez
hakkuıda görtlşilm olumludur. Ancak tez ileride basılacaksa Türkiye'de de buna
benzer çalışmalar olmuşfur. Bu çahşmaları da teze ilave etmesi gerekmektedir. Ben
adaya düa sonıa bu çalışmalan göndereceğim. Saygılarımla..,. ':" ::,...
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