BELGUEDJ'‹N MAKALES‹NE GÖRE CEZAY‹R
KONUﬁMA D‹L‹NDEK‹ TÜRKÇE KEL‹MELER VE
TUNUS'TAK‹ DURUM
Doç. Dr. M. Öcal O⁄UZ
Türkiye'de üzerinde yeterince durulmad›¤› ve bilimsel araﬂt›rmalar yap›lmad›¤› kan›s›n› taﬂ›d›¤›m Kuzey Afrika–Türkiye etkileﬂimi sorunsal›n›n kelimeler düzeyindeki yans›mas›na iﬂaret
eden bu de¤erli makale (Belguedj,
1971),1 Cezayir konuﬂma dilinde yaﬂayan Türkçe'den ödünçlenmiﬂ kelimelerin
dünyas›n› yaﬂad›klar› ortamla birlikte
eleﬂtirel olarak vermektedir. Biz bu yaz›da, Cezayir konusunda hiçbir katk›m›z
olmaks›z›n ad› geçen makaleyi özetleyen, eleﬂtiren ve tan›tan bir de¤erlendirmeden sonra, bu makalenin paralelinde
Tunus'ta yap›lan ve bizim yapt›¤›m›z çal›ﬂmalara yer verece¤iz.
Belguedj'in bildirdi¤ine göre, Cezayir'de Türkçe kelimeler üzerine yap›lan
en de¤erli ve kendisinin de baz olarak ald›¤› çal›ﬂma 1922 y›l›nda Ben Cheneb taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Ben Cheneb, bu çal›ﬂmas›nda 630–640 civar›nda Türkçe–Farsça kelime tespit etmiﬂ ve son
tahlilde "Cezayir konuﬂma dilinde Türkçe'nin hiçbir etkisi yok gibi görünüyor"
ﬂeklinde bir kan›ya ulaﬂm›ﬂt›r. 2 Belguedj, yaﬂad›klar› ortamla birlikte verdi¤i
kelimeleri de¤erlendirirken makalesini
Ben Cheneb'in bu düﬂüncesinin yanl›ﬂl›¤›, Türkçe kelimelerin günlük hayat üzerinde büyük bir etkisi oldu¤u ve hâlâ yaﬂamaya devam etti¤i düﬂüncesi üzerinde
oturtmaktad›r.
Belguedj, XVI–XIX. yüzy›llar aras›ndaki Cezayir'deki Türk varl›¤›n›n bu
ülkedeki toplumsal tabakalaﬂmay› belir-
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ledi¤i görüﬂünü dile getirdikten sonra,
Osmanl› dönemi toplumsal yap›laﬂmas›n› ﬂu ﬂekilde gösteriyor: En üstte (yaklaﬂ›k 15.000 kiﬂi) idarî ve askerî gücü elinde tutan Türkler, bir basamak altta anneleri yerli, babalar› Türk olan "Qurugl›"lar,3 bunlar›n alt›nda kökenleri Arabo–Berber veya Endülüs göçmeni olan
ve ticaret ve sanatla u¤raﬂan ﬂehirliler,
bunlar›n alt›nda tar›m arazilerinde ve
yaylalarda tar›m ve hayvanc›l›kla geçinen Arobo-Berberler, bunlar›n alt›nda
konar göçer olarak yaﬂayan ve ﬂehirlerde kaba inﬂaat iﬂlerinde vas›fs›z olarak
çal›ﬂan "Kabileler" ve "Sahral›lar" ayr›ca
Endülüs göçmeni Yahudiler ve Akdeniz
ülkeleri aras›nda ticaret yapan tüccarlar
Cezayir piramidini tamaml›yor.
Belguedj'in düﬂüncesine göre bu
toplumsal tabakalaﬂman›n en dramatik
grubunu, Cezayir konuﬂma dilinde "Qurugl›" ﬂeklinde ifade edilen "Kuluo¤lu"lar meydana getiriyordu. Bunlar›n
babalar› Türk oldu¤u için yerli ahali ile
kaynaﬂam›yorlar, anneleri yerli oldu¤u
için Türkler taraf›ndan tam benimsenmiyorlard›. Bu dramatik yap›s›na ra¤men, bu toplumsal tabaka devaml› Türkler'in yan›nda yer alm›ﬂ ve her türlü devlet görevinde di¤er gruplara göre daha
imtiyazl› olmuﬂtur. Cezayir konuﬂma dilinde yaﬂayan kelimeler doruktaki Türklerle, yerli halk ile daha fazla kaynaﬂan
"kulo¤lu"lar›n b›rakt›¤› miras olarak günümüze gelmiﬂtir.
Belguedj'in aktard›¤›na göre, Ben
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Cheneb'in çal›ﬂmas›nda yer alan kelimelerin mesleklere göre da¤›l›m› ﬂöyledir:
72 terim askerî, 31 denizcilik, 39 beslenme, 59 âlet-edevat, 55 giyim, 65 meslek
ad› ve 311 di¤er ﬂeklindedir. Bu da¤›l›m›
verdikten sonra yazar, Türkçe kelimelerin tar›m ve hayvanc›l›k alan›nda yer almamas›na dikkat çekerek, Türklerin bu
alanla ilgilenmedikleri görüﬂünü dile getiriyor.4 Bilim ve sanat alanlar›nda
Türkçe kelime bulunmazken, askerî ve
idarî alanda Türkçe kelimelerin çoklu¤unu da yazar ayn› yaklaﬂ›mla aç›kl›yor.
Türkçe'nin b›rakt›¤› kelimelerin en
fazla "baﬂ" ön eki ve "-c›" son eki ile yap›lan kelimeler oldu¤una iﬂaret eden Belguedj, idarî terimlerden örnek olarak
ﬂunlar› kaydediyor:5 Tabya, tophane,
k›ﬂla, bo¤az, fener, karraka, hazneci,
tabac›, beytülmalc›, baﬂ adl, baﬂ cerrah, baﬂ hazzab6 topçu, la¤›mc›, çakmakç›, anbarc›, filikac›, Askerî ve idarî yap› hakk›nda bilgi veren bu kelimelerden sonra yazar "-c›" ekinin iﬂlekli¤inin halk aras›na yay›lm›ﬂ örnekleri olarak "ﬂerbetçi, hurdac›, kahveci, b›çakc› (yankesici), kumarc› kelimelerini
kaydediyor. Bu çerçevede, tar›m› hat›rlatan bir terim olarak "bostanc›" kelimesini de kaydediyor ve bunun halk aras›na yay›lmad›¤›n›, ﬂehir içi ve liman çevresi aktivitelerinde kullan›ld›¤›n› ifade
ediyor. "-c›"n›n fikirci, küfürcü, postac› gibi örneklerde oldu¤u gibi yabanc›
kelimelerle de birleﬂti¤ini "baﬂ" ön ekinin baﬂ kezzab ﬂeklinde halk aras›nda
yaﬂayan kelimeler türetti¤ini kaydeden
Belguedj, ayakkab›c›l›k ve dericilik alan›nda yirmi beﬂe yak›n kelimenin bulundu¤u bildiriyor ve ﬂu örnekleri veriyor:
B›çk›, teber, demir, mumya (bal mumu), kösele, s›rma, bulgarî, tabla,
mest, baﬂmak, tomak (ata binmede
kullan›lan çizme), çizme. Dokumac›l›k
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alan›nda, tezgâh, ç›rp›, perçem, pembezar, bürümcek, çember, çevre, çatma, gergef, tel, glaptan, kemha, dimi, bezfermene, külâh. Mutfak alan›nda yer alan 62 kelime aras›ndan Belguedj'in makalesine ald›klar› ise ﬂunlard›r: Çömlek, teneke, tava, kazan,
baklava, börek, çörek, samsa, dolma, kapama, köfte, eriﬂte, baluza,
sütlaç, turﬂu, past›rma, kavurma,
büryan, büryanc›, kahveci, cezve,
bakraç, murûziya,7 p›rasa, pancar,
maydonaz. Oyun alan›nda; pul, zar,
iki bir, dü beﬂ, dört çift, tavla, tozbir,8 ve lâdes'in, müzik alan›nda ise;
gayda ve zurnan›n halk aras›nda yaﬂad›¤›n› belirtmektedir.
Belguedj, Cezayir dilinde yaﬂayan
Türkçe kelimelerin baz› mesleklerde ve
halk aras›nda ilgi çekici bir yayg›nl›¤a
ve etkinli¤e sahip oldu¤unu vurgulayarak, çeﬂitli sosyal dilimler aras›nda yaﬂayan aman, hadar baﬂ (haz›r baﬂ, baﬂ
üstüne), bereket versin, oh, yasak,
belki, hödük, kereste, köstek, kaftan, baﬂ a¤a, çavuﬂ, hoca, helvac›,
kebapç›, ocak gibi kelimeleri kaydettikten sonra, son tahlilde, Türklerin Cezayir'den ayr›l›ﬂ›ndan sonra yavaﬂ yavaﬂ
Türkçe kelimelerin yerini Frans›zcan›n
ald›¤›n›, Birinci Dünya Savaﬂ›'ndan sonra Cezayir kültürünün köklü bir de¤iﬂim
sürecine girdi¤ini, bu süreç içinde kaybolan mesleklerin bir çok Türkçe kelimeyi
unutturdu¤unu, bu alanda çal›ﬂan yeteri
kadar tarihçinin9 olmamas› sebebiyle yaﬂayan kelimelerin bile tam olarak belirlenmedi¤ini vurgulayarak, kültürün de¤iﬂim alanlar›n›n dili de de¤iﬂtirdi¤i görüﬂüne yer vermektedir.
Belguedj'in Cezayir konuﬂma dilinde yaﬂayan Türkçe kelimelerin yerel telaffuzlar›n verdi¤i ve bu kelimeler çevresinde Cezayir'ir tarihi ve kültürel doku-
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sunu analiz etti¤i, Türkoloji çal›ﬂmalar›n›n Kuzey Afrika boyutu aç›s›ndan son
derece önemli bu makalesinden sonra,
Tunus'a gelecek olursak; belki Belguedj'in Cezayir konusunda elde etti¤i birikim kadar Tunus'tan malzeme bulmak
mümkün olmayabilir. Ancak; bu dikkat
noktas› aç›s›ndan Tunus'un da bâkir oldu¤u hesaba al›nd›¤›nda gözlem ve tespitlerimizle, araﬂt›rmalar›m›z›n ve bunlara dayanarak söyleyeceklerimizin,
Türkçe kelimelerin dünyas›ndaki Türk
kültürünün Cezayir'den sonra Tunus'taki görünümü hakk›nda bir ön bilgi vermenin, araﬂt›rmalardaki dikkat alan›n›n
geniﬂ tutulmas› noktas›nda verece¤i mesaj bak›m›ndan kayda de¤er olabilece¤ini düﬂünüyoruz.
Bilindi¤i üzere Osmanl› devlet idaresi Cezayir'de "dey" ler (day›lar, Cezayir
day›lar›), Tunus'ta "bey" ler üzerine kurulmuﬂtur.10 Belguedj'in makalesinde
söz etti¤i ﬂekilde Tunus'ta da dorukta
belirli bir say›da Türk idarecinin varl›¤›
ve bu idarecilerin "beylik saltanat›" ﬂeklinde babadan o¤ula geçen bir sistemle
Tunus'u yönettikleri bütün kaynaklar›n
kaydetti¤i s›radan bilgilerdir. Nitekim
bu idarî yap›dan günümüze ulaﬂan onlarca mimari, gelenek ve di¤er kültürel
varl›klardan söz edebilmekteyiz. "Bey"
ailesinden kalan saraylar, konaklar
köﬂkler ve di¤er sosyal yap›lar, baﬂta Tunus ve banliyolar› olmak üzere ülkenin
hemen hemen her yerinde görülmektedir. Bunlar›n envanterini ç›karmak bile
baﬂl› baﬂ›na bir iﬂtir. Tunus'ta "Bey Soka¤›'ndaki "Türbetül Bey" (Beylerin Türbeleri) ile baﬂlayan, ve Bizert yolundaki
XVIII. yüzy›l Sinan tarz› gözlü köprüye
kadar uzanan geniﬂ bir alanda camiler,
çeﬂmeler, kitabeler, Türk sokaklar› ile
devam eden, arﬂiv yazmalar›, kütüphane
belgeleri, Türk beylerinin k›zlar›n›n çe-

Milli Folklor

yiz senetleri ile renklenen bu geniﬂ araﬂt›rma alan›, Türkiye'den gelen bir kaç
araﬂt›r›c›n›n yapaca¤› çal›ﬂmaya ra¤men, kendi unutulmuﬂlu¤u ile bizim ihmalimizin oluﬂturdu¤u kara örtülerin
aras›nda hâlâ bâkir bir alan olarak kalmaya devam ediyor.11
Tunus'un Fransa'dan ba¤›ms›zl›¤›n›
kazand›¤› tarihe kadar, ülkenin yönetimi resmen "bey"lerin elinde idi. Beylerin
Tunus'taki idari hakimiyeti, Tunus
Cumhuriyeti'nin ilân edilmesiyle son
bulmuﬂtur.12 Beylerin kökenlerinin Türk
olmas› veya Tunus'taki Türkleri temsil
ediyor görünmeleri, Tunus'ta Türk olmay› her zaman özellikli bir konuma getirmiﬂtir. ﬁöyle ki, Tunus'ta "Türk", ﬂehirli,
medenî görgülü insan anlamlar›n› bünyesinde toplam›ﬂt›r. Bütün bu unsurlar,
Tunus'taki Frans›z etkisine ra¤men,
Türk imaj›n› simgeleyen baz› unsurlar›n
kaybolmas›n›n önüne geçmiﬂtir denilebilir. Bunun da yan› s›ra, Frans›z idarî sisteminin Türk idarî sistemi üzerine oturtulmas›, "bey", "paﬂa" "bölük baﬂ›" "çavuﬂ", "a¤a" gibi ünvanlar›n kullan›lmaya
devam etmesi, yani bu ünvanlar› taﬂ›yanlar›n sosyal ve idarî rollerinin büsbütün ortadan kalkmas›, Tunus'taki Türk
imaj›n› olumlu yönde etkilemeye devam
etmiﬂtir. Bu olumlu etkinin günümüze
uzant›s› olarak, Tunus'un kuruldu¤u eski ﬂehir anlam›nda kullan›lan "Medina"daki "Türk Soka¤›", "Paﬂa Soka¤›",
"Laz Soka¤›", bu bölgede turistik hareketlilik içinde korunan "Türk evleri",
"Bey konaklar›", baﬂta Tunuslu Hayreddin Paﬂa13 olmak üzere devlet yöneticilerinin saraylar›, özellikle "Bardo Saray›"
ve gözde turistik mekanlarda hâlâ turistlere ikram edilmeye devam edilen
"Cafe Turc"14 , üniversitelerden büyük ticarî ﬂirketlere kadar hayat›n çeﬂitli
alanlar›nda gösterdikleri baﬂar›larla ta-
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n›nan "Türkî", "Kazda¤l›", "Bayram",
"‹stanbullu", "Bursal›", "‹zmirli", "‹skenderunlu", "Tireli", "Baﬂtopçu", "Moral›",
"Bostanc›", "Baltac›", "Tireli", "Çelebi"
gibi soyadlar›n› taﬂ›yan yüzlerce aile Tunus'taki olumlu Türk imaj›n› belirlemekte ve sürdürmektedir.15
Tunus'ta halkbilim alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ akademik bir yap› bulunmamaktad›r. Bu alandaki çal›ﬂmalar Frans›z sisteminin etkisiyle Etnoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Etnografya, Arkeoloji ve
Dilbilim gibi sosyal bilimler taraf›ndan
yürütülmektedir. Dolay›s›yla Tunus'un
halkbilimsel dokusunu kavrayabilmek
için bu disiplinlerin bak›ﬂ aç›s›na göre
yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar› araﬂt›rmak ve analiz etmek gerekmektedir.
Tunus Halkbilimi üzerine öncelikle
üzerinde durulacak kuruluﬂlardan biri
Kültür Bakanl›¤›'na ba¤l› Millî Sanatlar
ve Arkeoloji Enstitüsü"dür. Bu Enstitünün 1968 y›l›nda kurdu¤u "Halk Gelenekleri ve Sanatlar› Merkezi'nin düzensiz aral›klarla yay›nlad›¤› "Halk Gelenekleri ve Sanatlar› Defteri" adl› dergi
1998 y›l›nda on ikinci say›s›n› yay›nlam›ﬂt›r. Geçen zaman içinde enstitünün
ad› "Millî Kültürel Miras Enstitüsü" ne
dönüﬂtürülmüﬂ, derginin ad› ise "Halk
Gelenekleri ve Sanatlar›" ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir. Baz› yönleriyle Millî Folklor
Enstitüsü ad›yla Kültür Bakanl›¤›na
ba¤l› olarak kurulan bizdeki kurumu
ça¤r›ﬂt›ran bu enstitü ve yay›nlar› hakk›nda karﬂ›laﬂt›rmal› bir çal›ﬂma yapt›¤›m›z› belirtelim.
Tunus Halkbilimi üzerine çal›ﬂan
bir di¤er kuruluﬂ Jean Fontaine taraf›ndan yönetilen "Arap Edebiyat› Enstitüsü" (IBLA) dür. Bu enstitünün Tunus
Halkbilim üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalar daha ziyade derlemelere dayanmaktad›r.
Bir di¤er kuruluﬂ "Sosyal ve Ekonomik
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Araﬂt›rma ve ‹nceleme Merkezi" (CERES" ad›n› taﬂ›maktad›r. Bu ve benzeri
kurum ve dergilerin adlar›n› ço¤altmak
mümkündür.
Bu kurumlar›n d›ﬂ›nda amatör merak çerçevesinde halkbilim malzemeleri
toplayanlar da bulunmaktad›r. Bunlar
aras›nda Tahir El-Hemeri (1889–1973)
nin çal›ﬂmalar› kayda de¤erdir. Inst›tut
National du Patr›mone (Millî Kültürel
Miras Enstitüsü)nün az say›daki halkbiliminin sözlü mahsulleri üzere çal›ﬂan
araﬂt›r›c›lar›ndan biri olan Hafnaoui
AMMA‹K‹A'nin Dr. Tahir El-Hemeri
üzerine haz›rlad›¤› çal›ﬂmas› ile, Naceur
Baklout›'nin "Contes Populaires de Tunisie" (Tunus Halk Masallar›) adl› çal›ﬂmas›n›, Tunus Halkbilimi üzerine yap›lm›ﬂ az say›daki çal›ﬂma aras›nda kayda
de¤er olarak zikredebiliriz. Bunlar›n d›ﬂ›nda Tunus Tiyatrosunda ve sinemas›nda belli bir yeri olan gölge oyun "Karagöz" üzerine yap›lm›ﬂ az say›daki makale ve araﬂt›rmay› de ilave etmeliyiz. Bu
konu üzerinde ayr›ca duraca¤›m›z için
burada söz etmekle yetiniyoruz.
Tunus'ta, folklorun tarihçesi ve önemi üzerine dikkatini yönelten araﬂt›r›c›
Othman âl-Kaâk'›n16 çal›ﬂmas›, sözünü
etti¤imiz az say›daki çal›ﬂma aras›nda
önemli bir yere sahiptir. "Tunuslular›n
Gelenek ve Görenekleri" ﬂeklinde Türkçeye çevirebilece¤imiz çal›ﬂmas›nda
âl–Kaâk, folklorun Avrupadaki geliﬂimine ve yararland›¤› bat› kaynaklar›na dokunduktan sonra çal›ﬂmas›n› "folklorun
konular›", "Tarih ‹çinde Tunus Folkloru", "Folklorun Kaynaklar›", "Folklor
üzerine Nas›l Çal›ﬂ›l›r" ﬂeklinde dört bölümde toplamaktad›r. Ne yaz›k ki,
âl–Kaâk, metodoloji transfer etti¤i bu
çal›ﬂmas›ndan sonra, akademik çal›ﬂma
yöntemini devam ettirmemiﬂ, folklor çal›ﬂmalar›n›, di¤er idarî görevlerinin ya-
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n›nda "boﬂ zaman" de¤erlendirmesi ﬂeklinde yürütmüﬂ, bu çal›ﬂmalar akademik
bir çevrede yürütülmedi¤i için onun takipçileri de bu yöntemi sürdürmüﬂlerdir.
Othman âl-Kaâk, 1972 y›l›nda yay›nlanan ve Türkçeye "Tarihte Tunus-‹ran
‹liﬂkileri" olarak aktarabilece¤imiz çal›ﬂmas›nda, baz› Türkçe kelimeleri ve geçiﬂ
yolunu belirtmeksizin "Farsça'dan Arapça'ya Geçen Kelimeler" (al-Kaâk 1972:
153-164) baﬂl›¤› alt›nda Türkçe yoluyla
Tunus lehçesine taﬂ›nan Farsça kelimeleri de edebî Arapça'ya geçenlerle birlikte ele almaktad›r. Kelimelerin folklorik
anlat›m ortam› üzerinde durulmamaktad›r. Bu yüzden bu çal›ﬂmada yer alan kelimelerin toplumsal rol ve önemi üzerinde bir fikir yürütmek mümkün olamamakta, yazar sadece kelimelerin listesini vermektedir.
Bu konudaki bir di¤er çal›ﬂma ‹brahim Buazi taraf›ndan 1997 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. "Tunus Lehçesinde Türkçe Kelimeler" olarak Türkçe'ye aktarabilece¤imiz bu makalesinde yazar, Türkçe oldu¤unu söyledi¤i 49 kelimeye yer vermektedir. Etimolojik tahlil denemesi yap›lan
bir tak›m kelimelerin yanl›ﬂ tahlil edildi¤i bu çal›ﬂma, Tunus'ta Beﬂrevi'nin çal›ﬂmas›na kadar en kapsaml› çal›ﬂma olma
niteli¤ini taﬂ›maktad›r. 17
Tunus lehçesinde Türkçe kelimeler
üzerinde bir akademisyen ve dilbilimci
olarak ilk defa Muhammed Faz›l Beﬂrevî durmuﬂtur. Frans›z Dilbilim uzman›
olan Beﬂrevî, Türkçe'ye "Geçmiﬂte ve
Günümüzde Tunus'ta Türkçe Kelimeler"
olarak aktarabilece¤imiz yay›nlanmam›ﬂ çal›ﬂmas›nda 200 civar›nda Türkçe
kelimeyi yaﬂad›klar› tarihî ve toplumsal
anlat›m ortam› ve etimolojik tahlili ile
ortaya koymaktad›r. Yazar›n yaklaﬂ›k üç
y›ld›r sürdürdü¤ü ve bizim de yer yer
katk›m›z olan bu de¤erli çal›ﬂman›n ya-
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y›nlanmas›yla Türkçe'nin Tunus'taki
varl›¤› büyük ölçüde gün ›ﬂ›¤›na ç›km›ﬂ
olacakt›r. 18
Tunuslu araﬂt›r›c›lar›n bu çal›ﬂmalar›n›n yan›nda, biz de halkbilimsel anlat›m ortam› içinde Tunus'taki Türkçe
kelimelere dikkatimizi yöneltmiﬂ ve baz›
kelimeleri halk aras›ndan derlemiﬂ, bunlar›n kullan›m s›kl›¤› ve kullan›m alanlar›n› izlemeye baﬂlam›ﬂt›k. Muhammed
Faz›l Beﬂrevi'nin kapsaml› çal›ﬂmas›ndan haberdar olduktan sonra, "bildi¤iniz
Türkçe kelime var m›?" veya bizim tespit
etti¤imiz kelimeyi "bu kelimeyi tan›yor
musunuz?" ﬂeklinde baﬂlayan anlat›m
ortam› tespit çal›ﬂmas›na, Beﬂrevî'nin
tespit etti¤i ve tarihî kaynaklarda veya
toplum aras›nda yer alan kelimeleri de
ilave ederek yöneltti¤imiz sorulara ald›¤›m›z cevaplar, bir halkbilim çal›ﬂmas›
ve yay›nlamay›, planlayarak yürütmekte oldu¤umuz bir proje olarak, Beﬂrevî'nin çal›ﬂmas›yla ivme kazanm›ﬂt›r.
Beﬂrevî'nin çal›ﬂmas›yla gün ›ﬂ›¤›na
ç›kacak olan tarihî alanda kalm›ﬂ kelimelerin bir bölümü hemen bu bölgenin
tarihinden söz eden her kaynakta karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. (Tl›l›, 1974), (Venture
Paradis, 1983), (Lerguenche 2000) Bu
tür kelimeler aras›nda "Ocak", "Yoldaﬂ",
"Beylik", "Yayabaﬂ›", "Aﬂç›", "Karakulo¤lu", "Baﬂa¤a", "Mahalle", "Bayram",
"Sakabaﬂ›", Aﬂç›baﬂ›", "Bölükbaﬂ›",
"Çavuﬂ", "Baﬂçavuﬂ", "Paﬂa"... kelimeleri kullan›m s›kl›klar›yla dikkat çekiyor. Dikkatimizi özellikle yöneltti¤imiz
gündelik hayat içindeki kelimelere gelince, tarihte Türk nüfusunun yo¤un bulundu¤u baﬂkent Tunus ve ülkenin kuzey bölümleri özellikle Bizert ﬂehri-,
Türkçe kelimelerin Tunus konuﬂma dilinde yaﬂamaya devam etti¤ini gözlemledi¤imiz mekânlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Halktan derledi¤imiz kelimelerin bir
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bölümü Belguedj'in makalesinde de yer
almaktad›r. Dolay›s›yla, bu kelimelerin
s›n›rl› bir alanda kalmayarak bütün Kuzey Afrika'ya yay›lm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor.19 Ayr›ca baz› kelimelerin Tunus'ta
yap›lan çal›ﬂmalarda da yer almad›¤›n›
gördük ki bu da Tunus'ta halk bilimsel
alan çal›ﬂmalar›n›n ve dilbilimsel a¤›z
derlemelerinin belli bir sistem dahilinde
yürütülmesinden kaynaklanmaktad›r.
Buradan hareketle, Tunus'ta yap›lacak
kapsaml› bir çal›ﬂmayla Cezayir'den Belguedj'in yapt›¤› tespitlere paralel olarak,
alt› yedi yüz kelimenin tespiti mümkün
olabilir. Kald› ki, Cezayir'deki çal›ﬂman›n da bu perspektif dahilinde yap›lacak
alan araﬂt›rmalar›yla zenginleﬂtirilmesi
mümkündür. Derledi¤imiz kelimelerin
dökümüne gelince, buraya ald›¤›m›z kelimelerde kulland›¤›m›z ölçü "Tunus konuﬂma dilinde kullan›lan Türkçe kelimeler" ﬂeklindeki bir s›n›rlamad›r. Bu kelimelerin yerel telaffuzlar› ile dilbilimsel
tahlilleri üzerinde durulmam›ﬂ, sadece
Türkçe yoluyla Tunus konuﬂma diline
geçmiﬂ olan kelimeler kaydedilmiﬂtir.
Beﬂrevi'ye ad› geçen çal›ﬂmas›na almas›
için verdi¤imiz20 bu kelimelerin yerel telaffuzlar› ve etmolojik tahlilleri Tunus
konuﬂma dilini bilen bir dilbilim uzman›
olarak yazar taraf›ndan yap›lacakt›r. Tunus konuﬂma dilinde yaﬂayan Türkçe
kelimelerin büyük ço¤unlu¤u mutfak
alan›nda toplanmaktad›r. Bunlar aras›nda, baklava, börek ve köfte hiç kuﬂkusuz ülkenin bütününde tan›nan kelimelerdir. Çevirme, Lübnan mutfa¤› kanal›yla Tunus'a gelmiﬂ olup döner kebap
karﬂ›l›¤› kullan›lmaktad›r. Çevirme de
bütün ülkede tan›nmakta ve gittikçe yay›lmaktad›r. Ancak bu kelimenin Türkçe
oldu¤unu Beﬂrevî gibi bir iki uzman d›ﬂ›nda bilen yoktur. Ayr›ca Lübnan mutfa¤› kanal›yla baﬂka Türk yemek adlar›
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da Tunus'a girmiﬂ ise de bunlar›n kökeninin Türkçe oldu¤unu bilenle karﬂ›laﬂamad›k. Halk aras›na yay›lmayan ve s›n›rl› say›daki lüks Lübnan lokantas›nda
yer alan bu tür kelimeleri çal›ﬂmam›za
almad›k. Yo¤urt, Frans›z mutfa¤› kanal›yla Tunus'a girmiﬂ olmal›d›r, çünkü yerel telaffuz ile Frans›zcadaki telaffuz ayn› gibi görünüyor.21 Di¤er kelimeler ise,
çörek, bulgur, fasulye, f›st›k, boza,
paluza, dolmad›r. ‹kinci s›rada "araçgereç ve eﬂyalar" yer almaktad›r. Kilim;
ülkenin tamam›nda tan›nan ve Türkçe
ile ayn› anlamda kullan›lan bir kelimedir. Kilim, Tunus'un turistik ve ticari hareketlili¤i içinde önemli bir yere sahip
olup, hal›c›l›kla birlikte belli bir sektörün varl›¤›na iﬂaret etmektedir. ﬁiﬂe;
nargileye Tunus'ta bu ad verilmektedir.
Ülkeyi simgeleyen belli baﬂl› unsurlardan biri olan ﬂiﬂe, hemen her kahvehanede bulunan ve hemen hemen herkesin
kulland›¤› bir araç olman›n yan›nda bu
kelimeyi Türkçedeki anlam›yla kullananlar da vard›r. Tencere, kazan, süpürge, cezve, zurna, gayda, zil, fener, kese, peﬂkir, sini, sipsi Tunus konuﬂma dilinde yaﬂad›¤›n› tespit etti¤imiz di¤er araç-gereç adlar›d›r. Zurna,
gayda ve zil'in yak›n zamanlara kadar
bilindi¤ini ancak gençlerin tan›mad›¤›n›
kaydedelim. Sipsi ise haﬂhaﬂ çekme çubu¤u olarak kullan›l›yor. Mimari alanda
köﬂk, çeﬂme, pencere ve k›ﬂla kelimeleri yaﬂamaya devam ediyor. Bunlar aras›nda çeﬂme ve k›ﬂla herkes taraf›ndan
tan›n›rken di¤er ikisiyle Sfax ve Kuzey
Tunus a¤›zlar›nda ve oldukça s›n›rl› bir
alanda karﬂ›laﬂt›k. Meslek adlar› olarak
ise, köfteci, postac›, aﬂç›, baﬂ kumarc› kelimelerini derledik. Aﬂç› kelimesi
çok s›n›rl› bir alanda kullan›l›rken, köfteci (bir yemek ad› olarak) ve postac› kelimeleri herkes taraf›ndan tan›n›yor.
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Baﬂ kumarc› ise, "en büyük kumarbaz"
anlam›yla kullan›l›yor. Baﬂ kelimesinin
zaman zaman Tunus konuﬂma dilindeki
baz› kelimelere eklenerek "abartma" için
kullan›ld›¤›n› da kaydedelim. Bu kategorilerin d›ﬂ›nda kalan di¤er kelimeler ise;
lâdes, karagöz (gölge oyunu), dolaﬂ,
çekiﬂme, yasak, paﬂa, bey, beylik,
hanne (han›m anne), nine, ninni, bölükbaﬂ›, Kulo¤lu, haz›rbaﬂ, do¤ru'dur. Bunlar aras›nda paﬂa, bey, beylik kelimeleri herkes taraf›ndan tan›nmaktad›r. Di¤erleri aras›nda do¤ru
Türkçedeki anlam›yla kullan›ld›¤› gibi,
inatç›, ›srarc› gibi anlamlar› da bünyesinde taﬂ›maktad›r. Haz›rbaﬂ, baﬂ üstüne, hemen anlam›nda kullan›l›yor. Lâdes kelimesi ise "yâdes" olarak telaffuz
edilmekte, bir bahis oyunu olarak yak›n
zamanlara kadar bilinmekte iken, yaﬂl›lar ve orta kuﬂakta gördü¤ümüz bu kelimeye gençler aras›nda rastlayamad›k.
Bunlar›n d›ﬂ›nda Tunus müzi¤i içinde
saklanan eski ﬂark›larda "aman", "ﬂimden gerü", "can›m", "ayk›z" ünlemlerini, kullan›lmayan ama icra edilen eski
ﬂark›larda yaﬂamaya devam eden Türkçe kelimeler olarak kaydedebiliriz. Giyim kültüründe ise barmakl›, biﬂmik,
kaftan, k›yafe, çuha, ferace, terzi,
tabba, topkaya.. kelimelerinin yaﬂamaya devam etti¤ini bir araﬂt›rma ortaya koydu (Safta 1999, 81-94).
Sonuç olarak, yerel a¤›zlar› ve
Arapçay› bilip Türçeyi bilmeyenlerin,
Türkçeyi bilip Tunus konuﬂma dilini ve
Arapçay› bilmeyenlerin bu bölgelerde
anlamlar› ve telaffuzlar› de¤iﬂmiﬂ Türkçe kelimeleri bulup ç›karmas› oldukça
zor olmaktad›r. Az da olsa Türkçe konuﬂabilen ancak akademik anlamda gerek
elindeki Türkçe lugat ve sözlükler gerekse sezgisiyle Türkçe kelimeleri tespit etmede "uzmanlaﬂm›ﬂ" Beﬂrevî gibi araﬂt›-
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r›c›lar›n çal›ﬂmalar› son derece önemlidir. Yazar›n ifadesine göre, yerel telaffuzlar›n ve etimolojik izahlar›n verildi¤i
iki yüz civar›ndaki Türkçe kelimenin yay›nlanmas› düﬂüncemiz odur ki, Tunus'un halkbilimsel dokusunun incelenmesinde önemli bir merhale olacak ve
Türkoloji'nin di¤er alanlar›na da katk›
sa¤layacakt›r.
NOTLAR
1. Turcica dergisinde Frans›zca yay›nlanan bu makale, taraf›m›zdan bir tak›m eleﬂtiri ve ilavelerle yay›nlanmas› düﬂüncesiyle
Türkçeye çevrilmiﬂtir.
2. Mohammed Ben Cheneb'in 1992 y›l›nda yapt›¤› ve 600'ü aﬂk›n Türkçe kelimeye yer
verdi¤ini bu de¤erli çal›ﬂmas›n› göremedik.
3. Cezayir ve Tunus yerel a¤›zlar›nda
"kurugl›" olarak telaffuz edilen "kulo¤lu" kelimesi hakk›nda Belguedj, Frans›zca karﬂ›l›k
olarak "fils d'esclave" yani "köle o¤lu" demeyi
uygun buluyor. Babas› Türk olanlarla Türk
gelene¤i içinde "kulo¤lu" denmeyece¤i, hele
hele "köle o¤lu" asla denmeyece¤i bilinen bir
husustur. E¤er böyle yaklaﬂ›l›rsa yabanc› k›zlarla yap›lan bütün evliliklerden do¤an çocuklar›n -bunlara padiﬂah çocuklar› da dahil- "kulo¤lu" olarak adland›r›lmas› gerekir ki böyle
bir durum tarihte bulunmamaktad›r. O halde
bu "kulo¤lu" sözü nereden geliyor? Bu konuda
görüﬂ bildiren Tunus'lu antropolog Türk kökenli Douja Türki, "Kulo¤lu, Osmanl› ordusuna yeniçeri olarak al›nan Balkanl› az›nl›klardan Türkleﬂmiﬂ olanlar›n yerli k›zlarla evliliklerinden do¤an çocuklara denir. Hangi meslek
ve kategoriden olurlarsa olsunlar Türk kökenliler, bunlar›n d›ﬂ›ndad›rlar ve yerli k›zlarla
evliliklerinden do¤an çocuklar da babalar› gibi Türk olarak kabul edilirler, "kulo¤lu" say›lamazlar." denmektedir. Belguedj'in yaklaﬂ›m›ndaki "köle o¤lu" yorumunun maksada uygun olmad›¤›, "kul" kelimesinin halk, vatandaﬂ anlamlar›n›n da bulunmas› sebebiyle "kö-
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le" ﬂeklinde çevrilemiyece¤i aç›ksa da, konuyu
Turki'nin kaydetti¤i kadar net bir ﬂekilde etnik yap›ya göre ayr›ﬂt›rman›n zorlu¤u da ortadad›r. Ancak bugün Tunus'ta "kulo¤lu" soyad›n› taﬂ›yan ve "benim kökenim Türk" diyen ailelerin ve Turki gibi "biz Balkanl› muhtedi yeniçerilerin de¤il, öz-be-öz Türklerin soyundan
geliyoruz" diyenlerin varl›¤›n› son not olarak
kaydedelim. Bu konuda daha fazla bilgilenmek aç›s›ndan ﬁükrü Elçin'in "Kulo¤lu" mahlasl› ﬂairler üzerine yapt›¤› araﬂt›rmaya bak›labilir. Ayr›ca olay›n tarihî boyutu tarih kaynaklar›ndan ö¤renilebilir.
4. Douja Turk›'nin 1999 y›l›nda Elaz›¤'da yap›lmas› planlanan ancak daha sonra
gerçekleﬂtirilemeyen "Orta Do¤u Tarihi" konulu uluslar aras› toplant› için haz›rlad›¤› ve
taraf›m›zdan bir bölümü Türkçeye aktar›lan
"Bizert Bölgesinin Tar›msal ve Kültürel Kalk›nm›ﬂl›¤›nda Türklerin Rolü" konulu yay›nlanmam›ﬂ araﬂt›rmas›nda Belguedj'in fikirlerinin aksine Bizert bölgesinin tar›msal alanda XVII. yüzy›lda adeta ihya edildi¤i ve da¤›n›k, göçebe yerli kabilelerin yerleﬂtirilerek ve
ﬂehirleﬂtirilerek bölgenin ekonomik kalk›nmas›n›n sa¤land›¤› anlat›lmaktad›r. Bir alanla ilgili derlenmiﬂ kelimenin bulunmamas›n›
Türklerin bu alana girmedikleri ﬂeklinde yorumlaman›n Belguedj'in aceleci bir hükmü oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
5- Yazar, makalesinde Türkçe kelimelerin önce yerel telaffuzunu, sonra Türkçe asl›n› ard›ndan da Frans›zca karﬂ›l›¤›n› veriyor.
Çeviri s›ras›nda muhafaza etti¤imiz bu düzeni, bu yaz›da tekrarlamay› lüzumsuz bulduk.
6- Kuzey Afrika'ya gelen yönetici Türklerin ve yeniçerilerin camilerinin yerli halk›n
camilerinden farkl› oldu¤u, Türk camilerinin
Hanefî mezhebine göre biçimlendi¤i, minarelerinin silindirik ve uzun oldu¤u, bu camilerde Kur'an okuyanlar›n baﬂkan›na "Baﬂ hazzab" dendi¤i kaynaklarda belirtilen bir husustur. Buna karﬂ›l›k yerli halk›n k›sa ve kare biçimli minareleri olan ve geleneksel mi-
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mariye göre inﬂa edilen Maliki camilerini tercih etti¤i bilinmektedir. Günümüzde Türk kökenli oldu¤unu söyleyenlerin böyle bir cami
ayr›m› bulunmamaktad›r. Eski Hanefi camileri de Maliki mezhebine göre biçimlenmiﬂtir.
7- Yazar, bunun bir tatl› çeﬂidi oldu¤unu
ve Hazar ötesi Türk ﬂehirlerinden olan
Merv'den ad›n› ald›¤›n› söylemektedir.
8. Türkçe "otuz bir"den gelen bu ad bir
ka¤›t oyunu ad›d›r. Yazar›n bildirdi¤ine göre
günümüzde bu ad unutulmaya ve yerine bunun çevirisi olan Arapças› tercih edilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r.
9. Frans›z akademik sistemi "folklor" terimine küçümseyici bir anlam yükleyerek, bu
disiplinin yapmas› gerekin iﬂleri tarih, etnoloji, antropoloji, sosyoloji gibi öteki sosyal bilim
dallar› aras›nda paylaﬂt›rm›ﬂt›r. Yazar›n burada tarihçilerin yoklu¤undan ﬂikayet etmesinin
alt›nda biraz da Frans›z sisteminin etkisi vard›r. Konunun dilbilimcileri ve halkbilimcileri
daha yak›ndan ilgilendirdi¤i aç›kt›r.
10. Frans›z kaynaklar› Cezayir'deki day›lar yönetimini "L'Etat du Dey" yani "Day›
Devleti" ﬂeklinde adland›rmaktad›r. Bilindi¤i
üzere, Deylerin ve Beylerin bu yönetimleri
hiçbir zaman "devlet" ad›yla Türk kaynaklar›nda yer almamaktad›r. "Beylik" teriminin
etkisiyle böyle bir adland›rmaya gidildi¤i de¤erlendirilebilir.
11. Az say›da da olsa Türk araﬂt›r›c›lar›n
dikkatlerini son zamanlarda Tunus üzerine yönelttikleri görülmektedir. bu araﬂt›r›c›lar aras›nda Mehmet ﬁeker, Cihan Okuyucu, ‹brahim
Güler'in adlar›n› sayabiliriz. Do¤u ve Kuzey
Tunus'un birçok bölgesinde baﬂta Bizert olmak
üzere Türk eserleriyle karﬂ›laﬂ›yoruz. Bizert
yolu üzerindeki XVIII. yüzy›l eseri, biri büyük
di¤eri küçük iki köprü, Garumelh'teki üç saray, tersane ve liman, Manast›r müzesinde sergilenen Bey k›zlar›n›n çeyiz senetleri, Mehmet
ﬁeker'in yay›nlad›¤› Türkçe yazmalar listesinde yer alan yazma eserler gibi yüzlerce inceleme alan› araﬂt›rmac›lar› bekliyor.
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12. Tunus Cumhuriyeti, Frans›z koloni
idaresini sona erdiren anlaﬂma ile 20 Mart
1956 tarihinde kurulmuﬂtur. Cumhuriyetin
ilan›yla, Beylik idaresi son bulmuﬂ, Beylerin
siyasi imtiyazlar› ve haklar› sona ermiﬂtir. Ülke 7 Kas›m 1987 tarihine kadar kurucu Cumhurbaﬂkan› olan Habib Burgiba taraf›ndan yönetilmiﬂ, bu tarihten itibaren devlet baﬂkanl›¤› Zeynel Abidin Binali taraf›ndan üstlenilmiﬂtir. Ülkede 1999 Ekiminde genel seçimler
ve devlet baﬂkanl›¤› seçimleri yap›lm›ﬂ, Zeynel
Abidin Binali bu seçimleri kazanarak beﬂ y›ll›¤›na tekrar devlet baﬂkan› olmuﬂtur. Çok
partili ve çok adayl› bu genel seçimlerde yüzde
%99'luk bir baﬂar› elde eden Zeynel Abidin Binali döneminde, Tunus geliﬂmesini sürdürmüﬂ, Arap ve Afrika Ülkelerinin gözünde "Afrika'n›n ‹sviçresi" olarak an›lm›ﬂt›r. Yaklaﬂ›k
9 milyon nüfuslu ve y›lda dört-beﬂ milyon turist a¤›rlayan, Akdeniz k›y›s›ndaki ﬂehirleriyle deniz, güneydeki çölüyle çöl turizmi konusunda önemli bir at›l›m gerçekleﬂtiren Tunus,
Türk el sanatlar›yla Afrika yerel sanatlar›n›n
kaynaﬂt›¤› "Turistik-hediyelik eﬂya" sektörü,
küçük sanayicinin geliﬂmesine destek veren liberal ekonomisi, ülke d›ﬂ›ndan gelen küçük
yat›r›mc›lar› ve turizm sektörünü özendirmektedir. Bu çerçevede say›lar› onlar› bulan
Türk yat›r›mc›n›n özellikle turizm ve otelcilik
baﬂta olmak üzere baz› alanlara girdikleri gözlenmektedir. Fiyatlar›n Türkiye'den ortalama
üç kat yüksek oldu¤u tekstil, beyaz eﬂya, elektoronik gibi alanlara Türk yat›r›mc›lar›n günden güne ilgi duyduklar› görülmektedir. Sonuç
olarak Tunus, baz› alanlardaki risk araﬂt›rmalar›nda Türkiye'nin de önünde yer alan kredi
verilebilirli¤i, Arap dünyas› ile yak›nlaﬂma ve
"Arap Magreb Birli¤i'ni öne ç›karma teﬂebbüsleri, edebi Arapça'ya yönelen ve Frans›zca'n›n
d›ﬂ›nda ‹ngilizce'yi de yayg›nlaﬂt›ran e¤itim
sistemiyle yeni bir güzergâhta h›zla yol almaktad›r.
13. Mezar› Türkiye'de iken yak›n dönemde Tunus'taki Büyük ﬁehir Mezarl›¤› üze-
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rindeki k›ﬂlada yer alan "Ba¤›ms›zl›k ﬁehitli¤i"ne nakledilen Osmanl› vezirlerinden Tunuslu Hayrettin Paﬂa, XIX. yüzy›lda Tunus'un kalk›nmas›nda bir "efsane adam" niteli¤iyle büyük sayg› görmektedir. Ad› semt,
cadde ve okullara verilmekte, hat›ras› her
alanda canl› tutulmaktad›r. Bu cümleden olarak Hayrettin Paﬂa üzerine birçok araﬂt›rma
yap›lmaktad›r, yay›nlanm›ﬂ eserler bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar›n bir bölümünde
Hayrettin Paﬂa üzerine Türkiye'de yap›lan
çal›ﬂmalardan baz›lar› da yer almaktad›r.
14. "Café Turc", Türk Kahvesi sözünün
Frans›zca karﬂ›l›¤› olarak lüks lokanta, otel
ve kahvehanelerde yaﬂamaktad›r. Halk›n devam etti¤i mahalle kahvehanelerinde bu terimin yerini "Arap Kahvesi" terimi alm›ﬂt›r.
Ancak haz›rlan›ﬂ ve sunuluﬂ biçimi (köpü¤ü,
ﬂeker tercihi ve yan›ndaki suyu ile) Türk kahvesi gibidir.
15. Tunus'taki Türkçe soyadlar› ayr› bir
araﬂt›rma konucu olacak derecede fazlad›r.
Tunus'un etnik kökenlere özellikle Türk etnik
kökenine hoﬂgörülü yaklaﬂ›m› ve "Türk sözünün olumlu imaj› bu soyadlar› taﬂ›yanlar›n
etnik kökenleri ile ilgili bir tak›m bilgi ihtiyac›n› da beraberinde getiriyor. Bu tür ailelerin
meraklar›n› daha ziyade Türkiye'nin neresinden geldikleri ve akrabalar›n›n bulunup bulunmad›¤› sorusu oluﬂturuyor. Türk kökenli
oldu¤unu söyleyenlerin büyük bir bölümü
yerleﬂik Tunuslular iken Balkan, Birinci Dünya ve ‹kinci Dünya savaﬂlar›nda yurtlar›n›
terkederek Anadolu'dan ve Balkanlar'dan gelip Tunus'a yerleﬂenler de bulunmaktad›r.
Bunlar aras›nda "Babam Türkçe bilirdi" veya
"Dedem Arapçay› Türk aksan›yla konuﬂurdu"
diyenlerle de karﬂ›laﬂmak mümkündür. Gerek Tunus ile Türkiye aras›ndaki ticari, sanayî ve kültürel iliﬂkilerin olumlu seyri gerekse
bu insanlar›n atalar›n› ve ata yurtlar›n› merak duygusu, Türkçe'ye karﬂ› belli bir talep
oluﬂturmaktad›r. Osmanl› Arﬂivleri üzerine
çal›ﬂan Tunuslu tarihçiler, Türkiye ile Ticaret
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yapan tüccarlar ve Türk kökenliler Türkçe ö¤renmek istemektedirler. Tunus'ta Edebi
Arapça, Frans›zca ve ‹ngilizce öncelikle ö¤retilmekte, di¤er bat› dilleri ile Türkçe, Japonca, Çince, Rusça ve ‹branice gibi diller ise üniversite ö¤rencilerine seçmeli olarak okutulmaktad›r. Türkçe program› dört fakültede iki
ö¤retim eleman› taraf›ndan yürütülememektedir. Türkiye'nin Kültür Merkezi bulunmamas› ve Tunus Dil Enstitüsünde okutulmamas› sebebiyle Türkçe, an›lan fakültelerin d›ﬂ›ndaki "gönüllü"lere ö¤retilememektedir. Baz› bat› dilleri ve Rusça liselerde seçmeli olarak okutulurken, alt yap› yetersizli¤i (Üniversitelerde bir çok ülkenin "dil ve edebiyet bölümü" varken, Türkoloji bölümünün olmamas›
ve dolay›s›yla Türkçe ö¤retmeninin yetiﬂmemesi) nedeniyle Türkçe liselerde okutulamamaktad›r. Türk kökenli oldu¤unu söyleyen ailelerden, çocuklar›n›n Türkçe ö¤renmelerini
isteyenler bu konuda Türkiye'nin kültürel
katk›s›n› beklediklerini ifade ediyorlar. Bu
tür taleplerin iki ülke aras›ndaki "bavul turizmi"nin art›ﬂ›, Tunuslu tarihçilerin Osmanl› arﬂivlerinde çal›ﬂma düﬂünceleri ile birleﬂti¤ini, ‹stanbul'un 1990'l› y›llarda yeniden
"komﬂu ve kardeﬂ" ülkelerin bir cazibe merkezi olmas›yla da örtüﬂtü¤ünü kaydedelim.
16. Othman al-Kaâk 1903-1976 y›llar›
aras›nda yaﬂam›ﬂt›r. 1926 y›l›nda Paris'te
yüksek ö¤renimini Arap ve Fars dilleri üzerine yaparak tamamlam›ﬂt›r. ‹ngilizce, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Farsça, Türkçe, Yunanca, ‹branice bilmektedir. Paristen döndükten sonra gazeteci, televizyon yap›mc›s›,
Millî Kütüphane uzman› ve Kültür Bakanl›¤›'nda bürokrat olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. "Tunus'ta
folklorcu var m› sorusunun adresi olarak sürekli al-Kaâk ad› verilmektedir. al-Kaâk, yay›nlad›¤› eserlerinde, folklor malzemelerini
kullanmakta veya bu malzemeyi yay›nlamaktad›r. Onun çal›ﬂmalar›n›n akademik bir zemine oturmamas› ve halkbiliminin üniversitelerde okutulamamas› nedeniyle bu çal›ﬂma-
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lar bir süreklili¤e sahip olamam›ﬂt›r.
17. Arapça yay›nlanan bu makale hakk›ndaki bilgiler Faz›l Beﬂrevî'nin bizim için
yapt›¤› sözlü çevriye dayanmaktad›r.
18. Faz›l Beﬂrevî, henüz yay›nlanmam›ﬂ
olan bu çal›ﬂmas›n›n bir bölümünü çal›ﬂt›¤›
enstitünün (Institut Superieur des Langues
Vivantes de Tunis) bir dil toplant›s›nda bildiri
olarak sunmuﬂ, (3-4 Nisan 1998) " Les monts
turcs dans le parler Arabo-Tunisien" (Tunus
Arapças›nda Türkçe Kelimeler) ad›n› taﬂ›yan
bu ilk çal›ﬂmas›n› geliﬂtirerek "La langue turque en Tunisie dans le passé et dans le présent" (Geçmiﬂte ve Günümüzde Tunus'ta Türk
Dili) adl› çal›ﬂmas›n› haz›rlam›ﬂt›r.
19. Osmanl› Devleti'nin s›n›rlar› içinde
olmayan Fas'ta bu etkinin derecesi hakk›nda
bir fikre sahip de¤iliz. Ancak "Institut de Recherche sur le Magreb Contemporain" in bir
toplant›s› için Tunus'a gelen Fasl› bilim adam› Abdelaziz Jazoul›, Türkçenin bu tür bir etkisinin Fas Arapças›nda olup olmad›¤›na dair
bir araﬂt›rman›n bulunmad›¤›n›, düﬂüncesinin ise Türkçenin etkisinin olmad›¤› yönünde
oldu¤unu sözlü olarak bize ifade etmiﬂtir. Ancak gene de konunun bir uzmanl›k alan› oldu¤unu dilbilim, tarih alanlar›nda yap›lacak çal›ﬂmalarla bunun belirlenebilece¤ini bildirmiﬂtir. Fas'taki bu ﬂüpheli durumun aksine
Cezayir'den baﬂlayarak M›s›r'a kadar bütün
Kuzey Afrika ülkelerinde Türkçenin etkisi yap›lan araﬂt›rmalarla k›smen de olsa gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lm›ﬂt›r.
20. Tespit etti¤imiz kelimelerin bir bölümü daha önceden al-Kaâk'›n, Buazi'nin ve
Beﬂrevi'nin çal›ﬂmalar›nda yer almaktad›r.
Baz› kelimelerin tespitinde ise meslektaﬂ›m
Yrd. Doç. Dr. Alaattin Karaca'n›n yard›mlar›
olmuﬂtur. Kendisine bu vesileyle teﬂekkür etmek isterim.
21. Frans›z lugatlar› yo¤urt kelimesinin
Bulgarca'dan bat› dillerine geçti¤ini yazmaktad›rlar. Bu bilgi Tunus'ta da tekrarlanmaktad›r.
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