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Zaman, gerçekten insan hayatıyla bir-
likte yürür ve neredeyse her saati, günü, 
ayı, yılı birer kelimeyle adlandırılmış, 
buna insanın kederi, sevinci, mutluğu 
da katılmış ve geniş bir söz varlığı oluş-
muştur.  Türkçenin söz varlığı yalnızca 
kökeni Türkçe olan kelimeleri içermez. 
Türk insanı Türkçe olanlarının yanın-
da sene’yi de asr’ı da, ruz’u da, seher’i de 
hatta yevm’i, yevme’l-kıyame kelimele-
rini de bilir. Günü saatlere, dakikalara 
bölerek adlandıran insan, saniyenin 
altmışta birini bile adlandırıp ona sa-
lise adını vermiştir. Zarfında, sularında 
adlandırmalarında ise zamanı saatle 
sınırlamayıp ona daha geniş bir anlam 
kazandırmıştır.

Bunun Anadolu halkının ağzında çok 
renkli, canlı örnekleri vardır. Günorta, 
devirsi gün, kuşluk vakti bunlardan bir-
kaçıdır. Ezan saatlerinin her biri günü 
taksim eden zaman adlarıdır. Bu söz 
varlığının deyimlerde, atasözlerindeki 
boyutu ise apayrı bir çalışma konusu-
dur. Ben senin cemazülevvelini de bilirim 
sözünde cemaziyülevvelini bilmek bun-
lardan biridir. Tarihî derinliğine gelin-
ce orada da geniş bir söz varlığıyla kar-
şılaşılır. Kardeş devlet ve toplulukları-
nın dillerinde yaşayan zaman adlarının 
birçoğu Türkiye Türkçesiyle ortaksa da 
ses özellikleri bakımından farklılık gös-
terir. Ay ve gün adları, aşure günü gibi, 
halk biliminin konuları arasındadır. 
İşte Doç. Dr. Salim Küçük, insanı cezbe-
den bu zevkli konuyu yaptığı geniş ta-
ramalarla kitap hâline getirmiştir.

Dil Devrimi sırasında bu konuya da el 
atılmıştır. Ekim, aralık ay adları o gün-

lerin hatırasını taşır. Duşenbe, seşenbe 
tarihe karışırken çarşembe, pençşembe 
varlığını korudu.

Başka söz varlığında olduğu gibi zaman 
adlarında da yabancılaşmaya şahit ol-
duk. Milenyum bunlardan biridir. Fran-
sızca kökenli suare (gece vakti göste-
rim) sözünü artık pek duymuyoruz.

Salim Küçük, bu çalışmasında benim 
Söz Varlığı Yazım ve Anlatım adlı ça-
lışmamda geçen zaman adlarına da 
atıf bulunmuştur. Orada hasat karşı-
lığı Türkçede biçin kelimesi üzerinde 
durmuştum. Hasat vakti, hasat zaman 
vakt-ı direv terimlerinden söz etmiştim.

Böyle ilgi çekici bir konuyu ele alan, bü-
tün örneklerini bir araya getirip tasnif 
eden Salim Küçük, büyük bir emek ürü-
nü ortaya koymuş ve yayımlamıştır.  
Aynı zamana kaynakları ve konuyla il-
gili çalışmaları bir araya getirebilmiştir.

TANIKLARI İLE TÜRKÇEDE 
ZAMAN KAVRAMI VE SÖZ 
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Âdet üzere bir eleştiride de bulunayım. 
Gözüm bu çalışmada bir dizin aradı. 
Umarım çalışmanın yeni baskılarında 
Salim Küçük eserine bir dizin de ekler.

Anadolu ağızlarıyla ilgili Türk Dil Ku-
rumunda birçok yayın yapıldı, Kurum 
dışında yapılmış yayınlar da var. Gülse-
ren Tor’un Mersin Ağız Sözlüğü bunlar-
dan biridir. Bu eserde zaman adları da 
yer alıyor. Bunlardan biri de benim Bit-
lis Halk Ağzı ve Kültürü adlı çalışmam-
dır. Orada konuyla ilgili ağ gün kara gün, 
ahşem ezanı, sahah ezanı, april, dakkade 
bir sabahnan, ahşanan gibi daha başka 
kelimeler yer almaktadır.

Salim Küçük, Türk dil bilimine bu ese-
riyle katkı sağlamış ve bir boşluğu dol-
durmuştur. Kendisini tebrik ederim.

Türkiye’nin hemen her ilinde hizmet 
gören üniversitelerin Türk Dili ve Ede-
biyatı bölümlerinde görev yapan ho-
caların bu örnekte görüldüğü gibi ilgi 
çekici çeşitli çalışmaları var. Ancak 
bunlardan her zaman haberdar olmu-
yoruz. Bu bakımdan Anadolu üniversi-
telerinde Türk dili ve kültürü hakkında 
yapılan yayınların Türk Dil Kurumu-
nun Türk Dili dergisinde tanıtılmasın-
da fayda vardır. 

 

KONUŞAN BENGÜ TAŞLAR*

İsmet Çetin

Türklük bilimi alanında üzerinde en 
çok çalışma yapılan eserlerden biri 
Göktürkler döneminden günümüze ge-
len bengü taşlardır. İlk olarak Atâ Melik 
Cüveynî’nin (Ö 1283) Târîh-i Cihângüşâ 
adlı eserinde bahsi geçen anıt eserler, 
İsveçli bir subay olan Philipp Johann 
Tabbert von Strahlenberg (1676-1747) 
tarafından 1730 yılında Stockholm’da 
yayımlanan Das Nord und Östliche Theil 
von Europa und Asia adlı eserde yer alan 
bilgiler sonunda araştırmacıların dik-
katini çekmiştir. Birçok araştırmacı ve 
gezginin yayımladıkları eserlerde bilgi 
verilen anıtlardaki yazıların Vilhelm 
Thomsen tarafından okunmasıyla, bu 
anıtlar üzerine yapılan çalışmalar ço-
ğalmış ve hız kazanmıştır.

* Tuncer Gülensoy, Konuşan Bengü Taşlar (Köl 
Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk’tan Günümüze), 
Korkut Yayınları, Ankara 2021.

Orhun Bengü Taşları, Türkiye’de ilk 
olarak Necip Asım Yazıksız tarafından 
Orhun Âbideleri (Matbaa-i Âmire, İs-
tanbul 1924) adıyla yayımlanır ve bu 
tür çalışmalar çoğalarak devam eder.  
1924 yılında uygulamaya konulan “Li-
selerin İkinci Devre Türkçe Progra-
mı”nda 5. sınıf (lise 2. sınıf) edebiyat 
derslerinde  “İslamiyet’ten Evvel Türk 
Edebiyatı” içinde; “Yenisey ve Orhun 
Kitabeleri, Orhun Yazısı, Uygur Yazısı, 
Türkçede Kullanılan Sair Elifbalar” alt 
başlıklarında Orhun Bengü Taşları’na 
yer verilmiştir. Daha sonraki yıllarda 
hazırlanan/tadil edilen Türk Dili ve 
Edebiyatı/Türk Edebiyatı derslerinde 
de edebiyat tarihinin konusu olması 
münasebetiyle okutulan Orhun Bengü 
Taşları’yla ilgili bilgiler, liselerin dışın-
da başta üniversite ve yüksekokulların/
enstitülerin “Tarih”, “Türk Dili ve Ede-
biyatı”, “Eğitim Enstitüleri/Öğretmen 
Okullarının Türkçe Öğretmenliği” gibi 
ilgili alanlarında akademik seviyede 
okutulmuş ve günümüzde de okutul-
maktadır. Okullaşma süreci dışında ka-
lan toplumun büyük kesimi bengü taş-
larla ilgili bilgilerden habersizdir. Gü-


