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SİBİRYA TATARLARI DİYALEKTLARININ ÖĞRENME DURUMU 

Toplumsal sınırlı olan dilleri ve diyalektleri  öğrenme sözlükler, yardımcı 

ders kitapları, alfabeler yapma gibi pratik ihtiyaçlardan  çıkan  hem pratik, hem 

bilimsel önem taşımaktadır. Bilimin dolu ve tüketilmeyen ibrazı olmayan, bugünkü 

bilgiye uyan çoğu Türk dillerinin arasında  çoğu bilim adamları fikrine göre, Tatar 

dilinin doğu diyalekti olan Sibirya Tatarları dilini de sayılmaktadır. Sibirya 

Tatarları dili söz varlığında Türk dillerinin eski durumu izleri saklanmaktadır ve 

bununla bilimsel ilgi taşımaktadır. Dil ‒ bir coğrafik alan sınırlarında kültürel 

etkileşim neticesinde halkların geçen tarihi yolunun onarımı ve korumasının bir 

şeklidir.  

Son üç yüzyılda Sibirya Tatarlarının dili çoğu araştırmacıların öğrenim 

konusu olmaktadır. XVII.-XIX. yüzyıl sonunda etnografi ve somut bir biçimde, 

Sibirya Tatarlarının ekonomik meşguliyeti hakkındaki bilgiler G.F. Miller, P.S. 

Pallas, İ.P. Falka, V.V. Radlov, N.M. Yadrinçev ve başkaların  çalışmalarında yer 

almaktadır.  

Sibirya Tatarlarının dili araştırmacılar tarafından yaklaşık XVIII yüzyılın 

ortalarında incelenmeye başlamıştır. Bu zamanlarda Rusya devleti halklarının 

yaşamını öğrenen tarihçi-araştırmacı Miller, Georgi tarafından leksik malzemeler 

toplanmaya başlanmaktadır. Tobol-İrtış Tatar’larının söz varlığı hakkındaki ilk 

bilgiler 1666 yılında Sibirya’da bulunan ve Tobol Tatarları söz varlığının ve ses 

biliminin bütün özelliklerini yansıtarak, 65 kelimeyi yazıp alan “Bilinmeyen 

Gezgin Pusulalarında” bulunmaktadır.  Bu pusulaların yazılması üzerinden yıllar 

geçse bile, çoğu sözler bugüne kadar Sibirya Tatarları diyalektlerinde değişim 

geçirmeden saklanmaktadır. Tobolsk, Tümen, Tomsk, Tar bölgelerinde yaşayan 

Tatarların dili hakkındaki ilk bilgiler XVII. yüzyılın tarihçi-araştırmacıların 

araştırmalarında verilmektedir. Bu çalışmanın biri G.F. Miller’in  “Sibirya 



Çarlığının Tasviri”dir.  Tobolsk lehçesinin leksik malzemesi P.S. Pallas tarafından 

hazırlanan  “Bütün Diller ve Ağızların Karşılaştırmalı Sözlüğü”nde bulunmaktadır.   

Daha ayrıntılı bilgiler XIX. yüzyılın başında İ.Giganov’un Tobolsk lehçesi  

üzerine yazılan gramer kitabında yeralmaktadır. İ.Giganov’un “Gramer …”inden 

sonra Tobolsk bölgesinin Sayskan okulu öğretmeni Niyet Baki Atnometov’un  

İ.Giganov öncülüğünde Sibirya Tatarlarının lehçesinde  yazılan ilk alfabe 

yayınlanmaktadır.  

Yerel diyalektleri araştırma faaliyetleri Ortodoks komitesinin misyonerlik 

kurumu tarafından yapılmaktadır. 1906 yılında Tobolsk’ta  Tatarca ve Rusça 

bölümlerden oluşan, ahlak derslerini ve alfabeyi bulunduran “Rusça-Tatarca 

alfabe” neşredilmektedir.  

Demek ki, XX. yüzyılın başlarında Sibirya Tatarlarının leksik malzemelerini 

toplama, halk edebiyatı örneklerinin yazma, ana dilde ders kitapları ve alfabeler 

yayınlama faaliyeti yapılmaktadır.  

Sonraki dönemde Kazan Üniversitesi, Tataristan Bilimler Akademisinin 

G.İbrahimov ismindeki Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Tomsk Üniversitesi, 

Tobolsk Pedogoji Enstitüsü bilim adamları tarafından Sibirya Tatarlarının dili 

üzerine araştırmalara devam edilmektedir. Sibirya Tatarlarının dilini, tarihini 

araştırma V.A. Bogorodiskiy, S. Amirov, A.Z. Celey, D.G. Tumaşeva, G.H. 

Ahatov, F.Y.Yusupov, A.V.Dmitriyeva, A.P.Dulson v.b. Türkologlar tarafından 

yürütülmüştür.  

 Savaş öncesi  yıllarında Tatar diyalektlerini araştırma faaliyetleri hakkında 

L.Çeley etkin çalışmalar yapmaktadır. Onun yönetiminde Dil, Edebiyat ve Sanat 

Enstitüsünün araştırma görevlisi S.Amirov “Sibirya Tatarlarının Lehçe 

Değişiklikleri (Baraba, Tara, Tevriz ve Tobol Tatarları Üzerine)”. Bütün bilgileri 

söz bölüklerine ve fiil üzerine genelleştirerek Sibirya Tatarları dilinin söz 

varlığından ayrıntılı ve dolu tasvir getirmesi yazarın büyük hizmetidir.    

Diğer Türk dilleriyle ilişkisi konusunda, Türk dillerinde İrtiş diyalekti Batı, 

Baraba diyalekti hakkında V.V. Radlov tarafından özgün araştırmalar 

yapılmaktadır. Sonraki çalışmalarda Tatar dilinin diyalekt sisteminin bir parçası 



olarak tanındıktan sonra, onları İdil Boyu Tatarca’sıyla beraber Türk dillerinin 

Kıpçak-Bulgar grubuna dahil edilmektedir.  

50. yıllarda D.G.Tumaşeva tarafından Sibirya Tatarlarının dil zenginliğini 

kavrama ve ağızlarını öğrenmede büyük çalışmalar yapılmaktadır. Onun ilk 

araştırması Tümen şivesinin özelliklerini ortaya koymaktadır ve 14 tane Tümen 

ilçesinin Tatar köylerinden ve Tobolsk ilçesi Medyanki köyü malzemeleri 

temelinde yazılmaktadır. Tümen ağızının fonetik, morfolojik, sintaksik ve leksik 

özelliklerini inceledikten sonra, D.G. Tumaşeva onda Başkurt, Kazak, Özbek ve 

başka diller ve diyalektlerde bulunan unsurları belirlemektedir. Tümen şivesinin 

tasviri Tatar edebi diliyle karşılaştırmalı yöntemle yansıtılmaktadır.  

Sibirya diyalektlerini araştırmaya devam ederek, D.G. Tumaşeva ulaşılması 

zor olan Tobol-İrtış bölgelerinde toplanan sefer malzemeleri temelinde makaleler 

dizisini yayınlamaktadır. Araştırmanın sonucu olarak Tobol -İrtiş diyalekti 

hakkında “Batı Sibirya Tatarları lehçesi. Gramer deneme ve sözlük” (1961), 

Tomsk ve Baraba diyalektleri hakkında “Sibirya Tatarları lehçesi” kitapları 

olmaktadır.  

 “Sibirya Tatarları Lehçesi Tatar Dili ve Başka Türk Dilleri ile İlişkileri” 

isimli doktora tezinde batı Sibirya Türk grubunu ‘yazı dili dominant olmayan dil, 

Kuzey-Kıpçak grubu ve Güney Sibirya Tatarları lehçesiyle aracılık eden dil olarak’ 

incelemektedir. Çok sayıdaki fiili malzemelerde diyalektleri sistemli tasvir etmesi 

Türkoloji’deki büyük hizmetidir. Çeşitlendirilen belirtileri üzerinde Sibirya 

Tatarlarının  üç büyük diyalekt ortaya çıkmaktadır ‒ Tomsk, Baraba, Tobol-İrtış.  

Bu araştırmalarda Sibirya diyalektlerinin ağızları ve ağızcıkları 

ayırılmaktadır ve her birinin özellikleri belirlenmektedir. 1961 yılında yayınlanan 

kitabın üstünlüğü arasında Tobol-İrtış diyalektinin sözlük fondu hakkında ibraz 

veren sözlük şeklindeki leksik malzemenin verilmesidir. Bu kitapta dil ve diyalekt 

nispetinin teorik sorunları çözülmektedir.  

D.G. Tumaşeva’nın Sibirya Tatarları üzerine çalışmalar dizisini “Sibirya 

Tatarları Diyalekti Sözlüğü” (1992) devam ettirmektedir. Bu sözlüğe kendisi 

tarafından toplanan sözler dışında, V.V. Radlov, İ.Giganov, L.Budagov, 



L.V.Dmitriyeva, M.A. Abdrahmanova, G.H. Ahatov sözlüklerinde ve 

kitaplarındaki malzemeler de alınmaktadır.   

G.H. Ahatov Sibirya Tatarları dilin öğrenmeye dizi çalışmaları 

ayrılmaktadır.  “Batı Sibirya Tatarlarının Diyalekti” araştırmasında yazar Tobol-

İrtiş Tatarlarının toprak yerleşimi hakkında malzemeler sunmuş ve bu diyalektin 

başka bir ağızları ayrılmayan ‘Tatar halkının bağımsız bir diyalekti’ fikrine gelmiş.  

Sibirya diyalektinin fonetik, leksik, gramer kadrosunu inceleyerek, G.H. Ahatov 

“Batı Sibirya Tatarları diyalektini Türk dillerinin en eskisi” olduğu fikrine 

ulaşmaktadır.  

 1994 yılında H.Ç. Alişina’nın leksik, fonetik, morfolojik seviyede Tobol-

İrtış diyalekti ağızların ayrımlaşma ve tasviri yapılan “Sibirya Tatarları Dilinin 

Tobol-İrtış Diyalekti” monografisini yayınlamıştır. Hocası D.G. Tumaşeva’dan 

farklı olarak H.Ç. Alişina Vagay ağızını ayırıyor ve niteliyor. A.H. Nasıbullina’nın 

“Sibirya Tatarlarının Tobol-İrtış Diyalektinin Söz varlığı” araştırmasında   Tobol-

İrtış diyalektinin çok sayıdaki malzemesinde 10’dan fazla temel leksik-semantik 

gruba ayırarak, inceleme yapılmaktadır.  Semantik ve genetik yönden incelemeler 

bu ilk araştırmada  Tobol-İrtış diyalekti içindeki ağızlar arasındaki diyalekt-leksik 

farklılıklar saptamaktadır, diğer diyalektlerle leksik ortaklık ve özgül özellikler 

belirlenmekte, Tobol-İrtış diyalekti söz varlığının tarihi-genetik  katmanları 

incelenmektedir. Sibirya diyalektinin ekonomi ve av sözlerinin özel olarak  öğrene 

A.R. Rahimova’nın “Sibirya Tatarlarının Ekonomi ve Av sözleri” bu konuya 

ayrılmış çalışmadır. Bu yönde büyük bir katkıda bulunan R.S. Barsukova’nın 

“Tatar dilinin Tobol-İrtış diyalektinin Zabolotnıy ağızı karşılaştırmalı 

aydınlatmada” (2004) araştırmasını belirtebiliriz. G.Ç. Utyaşeva  ‘Sibirya 

Tatarlarının Tobol-İrtiş diyalektinde Rus alıntıları’ isimli doktora tezinde (2006) 

Rus alıntılarının uyması özellikleri incelenmektedir  R.H. Rahimova’nın “Sibirya 

Tatarları’nın Diyalekt Sisteminde Tümen Ağzı: Fonetik-Morfolojik Niteleme” 

(2007) isimli  doktora tezinde Tobol-İrtiş diyalektinin Tümen ağzının hakkında, 

fonetik ve morfolojik düzeyde sistemli araştırma yapılmaktadır. 2007 yılında 

yayınlanan D.B. Ramazanova’nın “Tatar Dilinin Doğu Diyalektleri” kitabı Tomsk, 



Baraba, Tobol-İrtış diyalektlerinin fonetik, leksik, gramer özelliklerinin tasvir 

etmektedir ve büyük bilimsel araştırmaların genelleştirerek, yazarın çok yıllar 

devamında Batı Sibirya bölgelerine olan seyahatlerinin ’neticesidir.  

Yukarıda sayılan araştırmalardan sonra Türk bilim adamı İrcan Alkaya’nın 

‘Sibirya Tatar Türkçesi’ isimli kitabını göstermek istiyoruz. «Törkiş Stadiyes» 

neşriyatında hazırlanan bu kitap araştırmacıları dil hakkındaki bilgilerin genişliği 

ve diyalekt sistemini zamandaşlık yöntemiyle incelemesi dikkati çekmektedir. 

Araştırmanın diğer özelliği de Tatar diyalektolojisinde dil bilimi adamlarının 

dikkati yetmeyen kelime yapımı problemlerinin geniş bir şekilde yansımasını 

saymak gerekmektedir. Fonetik sistemi inceleme gibi, yazar Sibirya 

Diyalektlerinde  kelime yapısı tiplerini hiçbirisini dikkatinden bırakmamaktadır. 

Söz bölüklerinin öğrenmede de araştırma örnek olmaktadır. Tatar 

diyalektolojisinden farklı, burada sadece kelime türlerine değil, edat görevindeki 

isimlere de dikkati çekmektedir.  

Bu konunu öğrenilmesine rağmen, bu konuda uzun yıllar çalışan profesör 

F.Y.Yusupov  Sibirya Tatar dili söz varlığının çok ciltli sözlüğünün yayınlanması 

ve düzenlemesi sorunu güncel olmaktadır. “Baraba Tatarları. Manevi kültürün 

Sayfaları” monografisini hazırlamayla ilgili Baraba Tatarları dili sözlüğü 

hazırlanmış ve yayınlama imkanını beklemektedir.  


