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BELGEL İ K

Terim bilimi görüşmeleri bağlamında, Yeni Alfabe Komitesinin 
edebî Özbek diline dair yakın bir tarihte düzenlenen toplantısın-
da üzerinde durduğum konuya, harfi harfine söyleyecek olursak 
sıfatların dil bilgisi kategorisine değinmem gerektiğini düşünü-
yorum.

En azından Kazak ve Kumuk dillerinde basılan terim listelerine 
bakacak olursak sıfatlar meselesinin çözüme kavuşturulması ve 
konunun teori açısından temellendirilmesi gerektiğinden emin 
olabiliriz.

İş akışına bırakıldığında ne gibi yanlışların ortaya çıktığını gös-
termek için Kazakistan Eğitim Halk Komiserliği bünyesindeki 
terim komisyonunun 1931’de çıkardığı terim sözlüğünden örnek 
aktarıyorum. “Krayniy çlen” [kenardaki öge] (belli ki matematik 
formüllerinde geçen) ifadesindeki “krayniy” [kenardaki] kelime-
sini ele alacak olursak Rusça “krayniy” sıfatının “sekte” olarak 
tercüme edildiğini görürüz. Zıttının “sız” olduğunu bildiğimiz “lı” 
eki bir şeye sahip anlamında kelimeler yapar ki bu durumda “sı-
nırı olan” (sek) [anlamı ortaya çıkar]. Böylece sınırı olan anlamın-
daki “sekte”, “krayniy”i [kenardaki] değil “sınırlı”yı [kısıtlı] vermiş 
olur.

* [Samoyloviç’in «Yazık i pis’mennost’ narodov SSSR. Stenografiçeskiy otçyot I Vsesoyuznogo 
plenuma Nauçnogo soveta VTSK NA 15-19 fevralya 1933 g.» (Moskova 1933, 138-139. s.) 
adlı eserde yer alan konuşma tutanağıdır. Yukarıdaki metin Serdar Karaca tarafından Türkiye 
Türkçesine çevrilmiştir. Yine söz konusu metindeki yay ayraçlar yazarına, köşeli ayraçlar ise 
çevirenine aittir.]
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Dağıstan’da, Kumuk dilinde basılan büro işleri terimleri sözlüğünü ele ala-
cak olursak daha ilk sayfada Rusça “aktivnıy”ın [etkin] Arapça “harakat” 
kelimesinden suni türetme yoluya “sı” eklenerek tercüme edildiğini görü-
rüz (harakatsı). Oysa bu, “aktivnıy” sıfatının çevirisi için kabul edilemez 
bir türetmedir.

Bu iki örnek gerek Kazakistan gerekse de Kumukya’da terim konusunda 
yaşanan çaresizliği göstermek için fazlasıyla yeterlidir. Bu durum taşrada 
yetişmiş dilcilerin eksikliğini ve merkezden teori yönüyle desteğin yok-
luğunu ortaya koymaktadır. Bu yüzden, bugün ilgili bilim enstitülerinin 
planlarına Özbek, Kazak ve Kumuklara, onlarda az gelişen veya henüz ne-
redeyse hiç gelişmemiş olan sıfatların dil bilgisi kategorisine dair teori yö-
nüyle destek verilmesi maddesinin eklenmesi için ısrar ediyorum.

Tebliğci yoldaş Dimanşteyn’in teşkilatla ilgili olarak dile getirdiği terim 
komitesi kurulması teklifine geçiyorum. Gerçekten de, bugün burada an-
laşıldığı üzere, terim meselesinde bir hayli geride kaldık ve gecikmeyi te-
lafi etmek için acil tedbirler almalıyız. Bu komitenin taşradaki çalışmaları 
idare edecek ve buralara danışmanlık sağlayacak yetkinlikle oluşturulma-
sı gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca önümüzdeki süreçte bu komitenin 
etkinliğini yayınlarda da görmek istiyoruz. Kâğıtla ilgili güçlükler göz 
önüne alındığında Birlik Geneli Merkezî Yeni Alfabe Komitesinin mevcut 
yayın organında önümüzdeki sayıdan itibaren terim bilimine bir bölüm 
ayrılması yerinde olacaktır. Eğer önümüzdeki sayıda cumhuriyetlerimiz-
de basılan terim çalışmaları hakkında bir dizi yetkin eleştiri yazısına yer 
verirsek taşraya kayda değer yardımı hemen sağlamış olacağız.

Öbür tebliğci yoldaş Gacibekov’un gündeme getirdiği meselelerin çoğu 
hakkında diğer yoldaşlar durduğu için ben yalnızca terimlerin kanun-
laşma yollarına temas edeceğim. Burada ifade edilenlerden açıkça anla-
şılmaktadır ki terimler kanuna bağlanmadan önce etraflıca tartışılmalı-
dır. Tabii ki terimlerin kanunlaşması yalnızca ilgili cumhuriyetin eğitim 
halk komiserliğinin uhdesindedir. Yine de taşrada teklif edilen terimlerin 
doğruluğundan şüphe duyulursa komitemiz cumhuriyetlere danışmanlık 
hizmeti vermelidir.




