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Éz

Sayılar dillerin temel söz varlığıdır. Dilin varlığı, sayı sisteminin varlığı
ile ölçülür. Türk sayı sistemleri Göktürkçe kökenlidir. Türkçenin Oğuz
coğrafyasında kullanılan sayı kelimeleri de bu temel kaynaktan gelmektedir.
Bir Oğuz kolu olan yarı göçebe KaĢkay Türkleri Ġran sınırları içinde,
çoğunlukla ġiraz ve çevresinde yaĢamaktadırlar. Ġki dilli KaĢkay halkı, sayı
kelimelerini kullanmak bakımından diğer Türk Ģivelerinden ayrılmaz,
bununla birlikte Farsçanın etkileri de görmezden gelinecek kadar az değildir.
Bu yazıda Türk Dil Kurumu Projesi olarak hazırlanmıĢ olan KaĢkay
Türklerinin Dili adlı çalıĢmanın derlemelerinden bir kısmına dayanarak
KaĢkay Türklerinin dilindeki sayılar incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Sayı, sayı kelimeleri, KaĢkay Türkleri, KaĢkay
Türkçesi, Ġran Türkleri, yarı göçebe.
NUMBER WORDS OF QASHQAI: EXAMPLES FROM SHIRAZ AND
ITS SURROUNDINGS
Abstract
Numbers are the basic word entities of the languages. The entity of the
language is measured with the number system. Turkish number systems have
Gokturkish roots. Number words of Turkish which are used in Oghuz
geography also come from this basic source.
Semi-nomadic Qashqai Turks, which is an Oghuz branch, lives within the
borders of Iran, mostly in the Shiraz and its surroundings. Qashqai people
who are bilingual are not separated from other Turkish dialects in terms of
using number words. In addition to this, the influence of Farsi cannot be
underestimated.
In this article, numbers in Qashqai language will be analysed by basing
the argument to a part of the compiled article on Language of Qashqai Turks
which was prepared as a Turkish Language Institution Project.
Keywords: Number, number words, Qashqai Turks, Qashqai Turkish,
Iranian Turks, semi-nomadic.

Giriş
Bir toplumun kendi kültür çevresinde yarattığı, yapıp ettiği ne varsa kelimelere yansır.
Dile gelen ne varsa toplumun geçtiği, yürüdüğü yoldur, toplumun söz varlığıdır.
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Yüzyıllardır dünyanın her yönüne akıl almaz bir Ģekilde yürüyen Türkler, çeĢitli
coğrafyalarda yerleĢmiĢler ve eski göç dönemlerinden getirdikleri sosyal sistemleri yürürlükte
tutmuĢlardır. Bununla birlikte eskiden getirdikleri söz varlıklarını, yakınında ya da içinde
bulundukları dillere rağmen mümkün olduğunca korumuĢlardır. Türk lehçelerinin söz varlıkları,
birbirinden uzak coğrafyalarda yaĢayan Türklerin zamandaki yankıları olmuĢtur.
Bu lehçelerden biri olan KaĢkay Türkçesi, yarı göçebe KaĢkay Türklerinin dilidir. Bir
Oğuz boyu olan KaĢkay Türkleri, XIII. asırda gelip yerleĢtiği Ġran ülke sınırları içinde güney ve
merkez eyaletlerinde yerleĢiklerdir. Osman Karatay, KaĢkay Türklerinin yaĢadıkları toprakları,
Türklerin ata yurdu olarak belirtmektedir: KaĢkay Türklerinin coğrafyası, Türklerin ata yurdu
Güney Azerbaycan tabir edilen coğrafyadır (Karatay, 2012: 20).
KaĢkay Türklerinin yaĢadıkları bölge, KaĢkayistan ya da Vilayet-i KaĢkayi adları ile
anılmaktadır. Bu bölge Ģu vilayetleri kapsamaktadır: ġiraz, Firuzabad, Ġsfahan, Lar, MervdeĢt,
Abade, ġehreza (KomĢe), Sepidan, BuĢehr, Gir, Kazirin (Blaga, 1997: 16). Bununla birlikte
KaĢkay Türkleri bugün Ġran’da yedi eyalette yayılmıĢlardır. Bu durum, eski dönemlerde Ġran
hükümetinin bazı aileleri sürgüne göndermesi yoluyla bugün ise yerleĢik hayata geçen KaĢkay
Türklerinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda gerçekleĢmiĢtir.
Yarı göçebe KaĢkay Türklerinin yaylaları, güneyden Basra Körfezi, doğudan Lar ve
Cehrom Ģehirleri, batıdan Behbahan Ģehri ve Kohgiluye eyaleti içleri ve kuzeyden Cehrom,
Firuzabad, Kazerun Ģehirlerini ve etrafını kapsamaktadır. KıĢlakları ise Fars eyaletinin kuzey
kısımlarıdır.
Bugün Ġran coğrafyası sınırları içinde yaĢayan KaĢkay Türklerinin nüfusu yaklaĢık beĢ
milyondur.
Oğuz Türkçesi grubuna mensup KaĢkay Türkçesinin söz varlığı iki dilli bir halkın dili
olması yönüyle sayı sözcükleri bakımından değerlendirildiğinde, Farsça ile etkileĢimi
bakımından karakteristik özellikler sergilemektedir.
Anadolu’ya göçleri sırasında Ġran’la tanıĢan Türkler, Farsçaya azımsanmayacak ölçüde
kelime vermiĢ ve aynı Ģekilde de Farsçadan kelime almıĢtır.1 Bununla birlikte bugün Ġran
coğrafyasında yerleĢik bulunan Türkçe konuĢurları her ne kadar dillerini korumuĢ olsalar da
resmî dil olan Farsçadan kelime alıĢ veriĢi ve bazı yapıların kopyalanması bakımından önemli
ölçüde etkilenmektedir.

1

bk. Gülensoy, T. (2012). YaĢayan Farsça ve Arapçadaki Türkçe Kelimeler Üzerinde Notlar. Türk Dili ve Edebiyatı
Dergisi, 2, 127-157.
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Bu çalıĢmada KaĢkay Türkçesi söz varlığındaki sayı sözcükleri değerlendirilmektedir.
Ġnceleme, 2007-2010 yılları arasında Ġran’da, ġiraz ve çevresindeki yayla ve kıĢlaklarda
yaptığımız derlemelerin 18.000 kelimelik bölümüne dayanılarak yapılmıĢtır.
AĢağıda, sözü geçen metne dayalı olarak, KaĢkay Türkçesinde kullanılan sayı
sözcükleri örnekleri, Türkiye Türkçesine aktarılmıĢ Ģekilleriyle birlikte verilmiĢtir. Ayrıca
örnekte kullanılan sayı sözcükleri italik yazılmıĢtır.
Bazı sayı sözcükleri söyleyiĢ farklılıkları göstermektedir. Bu durum bazı tayfa ve
tirelerin farklı söyleyiĢ özelliklerine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Her bir söyleyiĢ
türü örneklendirilmiĢtir. Öncelikle asıl sayı sözcüklerine, daha sonra ara sayı sözcüklerine
örnekler verilmiĢtir.
Érnekler
bir: Buränið Tűrkläri här birisinið őzlerinið bir nemene tǒtemi, ocağ bir varlârıydı.
(Buranın Türklerinin her birinin, kendilerinin bir Ģeyi, totemi, bir ocakları vardı.)
yek: Ġazma däymiĢdi yek däfä mǒnfäcir˯olmįĢ.
(Bir kez Kazma deymiĢ, patlamıĢtı)
ékki: Bizim ékki revayet varımız.
(Bizim iki hikâyemiz var.)
iki: Ya anamið ämisi nävazändä imiĢ ké iki ildir˯ölmüĢ.
(Ya annenim amcası çalgıcıymıĢ, iki yıl önce ölmüĢ.)
ikké: ĠaĢġayi ikké, bir ĠäĢġa, bir ay.
(KaĢkay ikidir, biri KaĢka, biri ay.)
ikki: Türki’de ikki estilâh varí.
(Türkçede iki terimi var.)
dǒ: Tähran’a getdim sal-é häftad˯ǒ dǒ.
(Tahran’a gittim, sene yetmiĢ iki.)
dő: Bӓd gätdik Dőgűnbüdân’ä orda cӓĢnvare-ya hӓftâd˯ő dő.
(Sonra gittik Dogünbedan’a, orada yetmiĢ ikinci yılın töreni vardı.)
ïĢ: Filâni gïn ïş gïnnӓn sǒra béĢ gïnnӓn sǒra tǒydűr.
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(Falan gün üç gün sonra beĢ gün sonra düğün olacaktır.)
űĢ: OlmuĢdu űĢ danasını män buldum.
(OlmuĢtu, üç tanesini ben buldum.)
üç: Ġkkidir heç vӓħt üç˯ôlmaz.
(Ġkidir, hiçbir zaman üç olmaz.)
üś: Üś mið temāmı˯ölüme gäder.
(Üç binin tamamı ölüme gider.)

üĢ: Sumerilӓr deyillӓrmiĢ “änâ”, biz dӓ deyirig “ana” ya “üç” onnar deyillӓrmiĢ “üĢ”.
(Sümerler “änâ” diyorlarmıĢ, biz de “ana” diyoruz veya “üç” kelimesine onlar “üĢ”
diyorlarmıĢ.)
dőrŧ: Bir mǒd gälmiĢdi üĢ dőrŧ tälä täk burdän vurįllärdi.
(Bir moda olmuĢtu, üç dört saç telini burdan kesiyorlardı.)
dörd: Dörd däna ǒstan varlärı.
(Dört tane vilayetleri var.)
dört: Çādırıð da dört dirӓk varíyméĢ.
(Çadırın da dört direk varmıĢ.)
beĢ: BaĢlık toydan beş gïn altı gïn ilӓri verilir.
(BaĢlık düğünden beĢ altı gün önce verilir.)
béĢ: Mӓsӓlӓn filâni gïn ïĢ gïnnӓn sǒra béş gïnnӓn sǒra tǒydűr
(Mesela falanca gün üĢ gün sonra beĢ gün sonra düğündür.)
penc: ĠäĢġayilärið äsli sal-é sised o˯neved˯o penc-e hicri çoħteri Tűrkläri gälir.
(KaĢkayların aslı sene üç yüz doksan beĢ hicri (Ģemsi) daha çok Türkler gelir.)
altı: Altı yéddi ayda ké ġèĢlâğdayıġ.
(Altı yedi ay kıĢlaktayız.)
alti: Alti ya yarım yeddi ġärndir Türki dildän aralanmıĢäk.
(Altı buçuk yedi asırdır Türkçeden uzaklaĢmıĢız.)
yeddi: Alti ya yarım yeddi ġärndir Türki dildän aralanmıĢäk.
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(Altı buçuk yedi asırdır Türkçeden uzaklaĢmıĢız.)
yéddi: Yéddi räng˯olur dubaġläri, atilär gälinið baĢı üstünä.
(Bayrakları yedi renktir, gelinin baĢına örterler.)
häþ: Häþ˯íğlım Ģahlarıð vereler bācı.
(Her mevsim Ģahları rüĢvet veriyorlar.)
hef: ĠäĢġayileriðké hef rängdir.
(KaĢkaylarınki yedi renktir.)

seggiz: Çǒn biz seggiz ġärndir hädd-é ägäl alti ya yarım yeddi ġärndir Türki dildän
aralanmıĢäk.
(Çünkü biz sekiz asırdır en azından altı buçuk yedi asırdır Türkçeden
uzaklaĢmıĢız.)
doġġuz: Män doġġuz il debiridim.
(Ben dokuz yıl lise öğretmeniydim.)
däh: Äğlımız çaŧmįrdi, däh punzäh salımızdaydık.
(Aklımız yetmiyordu on-on beĢ yaĢımızdaydık.)
igirmi: Türki Ģér bu zemān dēl meselen on il, ottûz il, igirmi il, ӓlli il munnân ġabağdan
dӓğir hetta ondan ilӓridir.
(Türkçe Ģiir bu zamanlardan değil. Mesela on yıl, otuz yıl, yirmi yıl, elli yıl
önceden de değil hatta ondan da öncelere aittir.)
yirmi: Yirmi˯il bunden ġabaħ yani yetmiĢ dehesinden bele, burden bērį çoħ
ferhengi˯iĢler olmuĢ.
bist: Bist tä dűvar, yirmi dűvar.
(Yirmi koyun, yirmi koyun)
ottiz: Űzde ottiz ġirħ, her kend ñlâ ve her yer ñlâ Türk var.
(Yüzde otuz kırk, her köyde ve her yerde Türk var.)
ottuz: Väli ottuz˯il munnâr saz çalmāmiĢŧi.
(Ama bunlar otuz yıl saz çalmamıĢlardı.)
ottûz: Meselen on il, ottûz il, igirmi il, ӓlli il munnân ġabağdan dӓğir.
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(Mesela bundan on yıl, otuz yıl, yirmi yıl, elli yıl önce değil.)
otuz: Moğôllâr çoħ˯arvad˯alilärmıĢ, otuz˯arvad˯âlirmiĢ.
(Moğollar çok eĢ alırlarmıĢ, otuz eĢ alırmıĢ.)
ġèrħ: Män ta ġèrħ˯il munnan˯iläriyänçäz Kohkilűye arvadlarınıð lebaslarını gördüm.
(Ben Kohkiluye vilayetinin kadınlarının otuz yıl önceki kıyafetlerini gördüm.)
ġirħ: Űzde ottiz ġirħ, her kend ñlâ ve her yer ñlâ Türk var.
(Yüzde otuz kırk her köyde ve her yerde Türk var.)
ġírħ: Bedir˯Ağa ġírħ˯evliynen˯étirir bura.
(Bedir Ağa kırk aileyle birlikte buraya ulaĢır.)
ӓlli: Älli il munnân ġabağdan dӓğir hetta ondan ilӓridir.
(Bundan elli yıl önce değil hatta ondan daha öncedir.)
élli: Munnarið˯élli näferini˯öldürdi ké Ģékest yediler.
(Bunların elli kiĢisini öldürdü ki yenildiler.)
altmıĢ: Här tayfa altmış yetmiĢ tire varı.
(Her tayfanın altmıĢ yetmiĢ tiresi vardır.)
yetmiĢ: Yani yetmiş dehesinden bele, burden bērį çoħ ferhengi˯iĢler olmuĢ.
(Yani yetmiĢli yıllardan bu tarafa birçok kültürel faaliyet gerçekleĢmiĢ.)
yeŧmiĢ: ĠäĢġayi’dä baġi tayfalar tayi altmıĢ yeŧmiş tirä varıdır.
(KaĢkaylarda da diğer tayfalar gibi altmıĢ yetmiĢ tire vardır.)
hӓftâd: . Bӓd gätdik Dőgűnbüdân’ä orda cӓĢnvare-ya hӓftâd˯ő dő.
(Sonra gittik Dogunbedan’a orada yetmiĢ ikinci yılın töreni vardı.)
sähsan: Firuzabad’ä ké gedäyiðz yüzdän sähsanı artǒġ ĠäĢġayi’dir.
(Firuzabad’a gidin yüzde seksenden fazlası KaĢkay’dır.)
säksen: Meselen biz deyirik säksen, onlar derler häĢtad.
(Mesela biz seksen deriz onlar heĢtad derler.)
häĢtad: Meselen biz deyirik säksen, onlar derler häştad.
(Mesela biz seksen deriz onlar heĢtad derler.)
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heĢtad: Biz deyireg, “sӓksan” ké Azeriler deyirler “heştad”.

(Mesela biz seksen deriz, Azerbaycan Türkleri heĢtad derler.)
űz: Űzde ottiz ġirħ, her kend ñlâ ve her yer ñlâ Türk var.
(Yüzde otuz kırk her köyde ve her yerde Türk vardır.)
üz: Çoħ az, üz toydan Ģayäd bir ikisi.
(Çok az, yüz düğünden belki bir ikisi.)
yüz: Yüz yaĢarlıġda öldü.
(Yüz yaĢında öldü)
sised: ĠäĢġayilärið äsli sal-é sised o˯neved˯o penc-e hicri çoħteri Tűrkläri gälir.
(KaĢkayların aslı sene üç yüz doksan beĢ hicride (Ģemsi) daha çok Türkler gelir.)
punsäd: Çätir ké vurįrdik mäsälän ké punsäd tomän, beĢ yüz tümän mäsälän hezar
tomän.
(Saçı keserdik mesela beĢ yüz tümen, bin tümen (alırdık)
hezar: Çätir ké vurįrdik mäsälän ké punsäd tomän, beĢ yüz tümän mäsälän hezar tomän.
(Saçı keserdik mesela beĢ yüz tümen, bin tümen (alırdık))
Ara sayı sözcüklerinin kullanımına örnekler:
Medel Ħan on˯űç˯il Tehran’a teǿbid imiĢ.
(Medel Han on üç yıl Tahran’da sürgünde imiĢ.)
Üz, üç˯ïz yirmi dőrd˯ilindӓ mütevällid˯olmíĢӓm.
(Yüz, üç yüz yirmi dört yılında doğmuĢum.)
Âltı˯ïz evlinið, bütün Türkiyye, Ŏsmāni, dörd˯ïz ällisi onlârınan geder
(Altı yüz evin hepsi Türkiye’ye, Osmanlı ülkesine, dört yüz ellisi onlarla birlikte gider.)
Otûz˯altî, otûz yéddi var.
(Otuz altı, otuz yedi vardır.)
Âlti˯ïz evliymiĢler.
(Altı yüz ev imiĢler.)
Mið üç˯ïz ġırħ sӓkkiz˯ilindӓ yaz Fervӓrdin ayında köś ayında dünya gӓlmiĢӓm
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(Bin üç yüz kırk sekiz (hicri Ģemsi) yılında yazın Mart-Nisan ayında göç zamanında
doğdum.)
Ottűz dokkűz yaĢımdadır.
(Otuz dokuz yaĢındayım.)
Radǒlf deyir ǒn dörd ġӓrn bundân ġabāħ ĠӓĢġayi adı tariħdӓ varımıĢ
(Radlof, bundan on dört asır önce KaĢkayi adı tarihte varmıĢ der.)
Otûz˯altî, otûz yéddi var.
(Otuz altı otuz yedi var.)
Otűz beş˯il mundân˯ileri toy˯eŧmiĢ.
(Bundan otuz beĢ yıl önce evlenmiĢ.)
Mið üç˯ïz ġırħ sӓkkiz˯ilindӓ yaz Fervӓrdin ayında köś ayında dünya gӓlmiĢӓm.
(Bin üç yüz kırk sekiz (hicri Ģemsi) yılında yazın Mart-Nisan ayında göç zamanında
doğdum.)
Mӓn âltmış sӓkkiz˯il bu nӓvar-è Ģēr˯o musiğıyi mӓn düzeldim
(Ben altmıĢ sekiz yıl bu Ģiir ve müzik kasetini yaptım.)
Ké män Tähran’a getdim sal-é häftad˯ǒ dǒ.
(Ki ben Tahran’a yetmiĢ iki (1372 Hicri ġemsi) yılında gittim.)
Der mӓn üz sӓğsen mið ĠӓĢġayi ġonağıyӓm.
(Ben yüz seksen bin KaĢkay’ın misafiriyim der.)
ĠäĢġayilärið äsli sal-é sised o˯neved˯o penc-e hicri çoħteri Tűrkläri gälir.
(KaĢkayların aslı sene üç yüz doksan beĢ hicride daha çok Türkler gelir.)
Yéddi˯ïz il munnân ġabaħ ĠӓĢayilӓr elä yavaĢ yavaĢ kñp˯olmuĢlar.
(Bundan yedi yüz yıl önce KaĢkaylar yavaĢ yavaĢ böyle toplanmıĢlar.)
Mӓsӓlӓn Sӓfӓr-name-yé Zell-é Soltan’da deyir: “Mӓn mehmān-é sӓd˯o hӓştad hezer
ħanevar-é ĠӓĢġayi hӓstӓm.”
(Mesela Zıllü’l-Sultan Sefernamesi adlı eserinde der: “Ben yüz seksen bin KaĢkay
ailesinin misafiriyim.”)
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Derleme metninden yola çıkarak aĢağıdaki tablo oluĢturulmuĢtur. Tabloda KaĢkay
Türkçesine ait örneklerin Eski Türkçeden bugüne geliĢimini göstermek üzere Eski Türkçe
Ģekilleri gösterilmiĢtir. Bununla birlikte kullanım sıklığı bakımından Türkçe ve Farsça kökenli
her bir sayı sözcüğünün metinde kaç kez kullanıldığı da belirtilmiĢtir.
Tablo 1. Sayı Sözcükleri
Sayı Sözcükleri
Türkiye

Eski
2

Kaşkay

Kullanım

Türkçesi

Sayısı

Türkçesi

Türkçe

bir

bir

bir

iki

iki
äki

beş

altı

1

ékki

1

dǒ

1

iki

6

ikké

1

dő

1

ikki

29

ïĢ

1

űĢ

2

üç

13

üś

6

üĢ

6

dőrŧ

1

dörd

9

dört

5

biĢ

beĢ

24

penc

1

bäĢ

béĢ

5

altı

altı

4

alti

1

âlti

1

yeddi

4

häþ

2

yéddi

11

hef

1

däh

1

bist

1

yiti

yedi

sekiz

säkiz

seggiz

2

dokuz

toķuz

doġġuz

1

on

on

yirmi

ygrmi

igirmi

2

yigrmi

yirmi

11

otuz

ottiz

1

otuz

Sayısı
yek

tört

dört

Kullanım

184

üç

üç

Farsça

2

bk. Gabain, A. (1988). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1988. s.
74.
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ottuz

1

otuz

1

ġèrħ

4

ġirħ

1

ġírħ

1

ilig

ӓlli

5

älig

élli

1

ķırķ

kırk

elli

élig
altmış

altmıĢ

altmıĢ

3

yetmiş

yitmiĢ

yetmiĢ

2

häftad

1

yeŧmiĢ

2

hӓftâd

1

sӓğsen

1

häĢtad

2

sähsan

1

häĢtad

2

säksen

2

heĢtad

1

űz

2

üz

14

yüz

6

seksen

säkiz on

yüz

yüz

üç yüz

üç yüz

sised

1

beş yüz

biĢ yüz

punsäd

1

bin

bıð

hezar

1

bið
mið

KaĢkay Türkçesi konusunda yapılmıĢ çok az sayıdaki araĢtırmalardan biri olan Muhittin
Çelik’in, doktora tezi için 1980’li yıllarda yaptığı derlemelerden alınan örnekler, yukarıdaki
örneklerle birbirine yakındır:
Miðirdi atını ottıs kilomit giderdi. (Çelik, 1988: 188).
(Atına binerdi otuz kilometre giderdi.)
Ġkki elden hamle edeller (Çelik, 1988: 224).
(Ġki taraftan hamle yaparlar.)
Men sene iyirmi tümen verirēm. (Çelik, 1988: 224).
(Ben sana yirmi tümen veririm.) (Çelik, 1988: 230).
O üş neferi de azād edeller zındannan.
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(O üç kiĢiyi de zindandan azad ederler)

Ki tamam men özzım onnˬaltı yaĢındaydım (Çelik, 1988: 235).
(Ben kendim on altı yaĢındaydım)
Bu araĢtırmalardan Éva Ágnes Csatñ’ya ait iki çalıĢmadaki sayı sözcükleri örnekleri
bugün kullanılanlarla benzerlik göstermektedir.
Csatñ’nun, “Gunnar Jarring’s Kashkay Materials” adlı makalesinde daha çok belirsizlik
sıfatı “bir” örneğine rastlanmıĢtır. Bu örnekler, Jarring’in 1940’lı yıllarda Behmenbegi’den
derlenmiĢ metinlere dayanmaktadır.
Mullah Nasreddin bir gün geddi bazara.
(Nasrettin Hoca bir gün pazara gitti.) (Csatñ, 2006: 214).
Csatñ’nun “On Copying in Kashkay” adlı makalesinde de benzer örnekler verilmiĢtir.
Her tayfada bir now dil vardīr (Csatñ, 2005: 272).
(Her tayfada farklı bir dil vardır.)
Bir tayfa deyir dügi (Csatñ, 2005: 272).
(Bir tayfa dügi der.)
Éva Á. Csatñ, yüzyıllardır süregelen yoğun iliĢkiler yoluyla Türkçe ve Farsçanın
karıĢtığını ve sonuçta çok sayıda önemli tipik özelliği paylaĢtıklarını, özellikle KaĢkay
Türkçesinin Farsçadan yüksek düzeyde kod kopyaları içerdiğini belirtmektedir. Söz varlığına ait
Farsçadan alınıp Türkçe ögelerle yer değiĢtiren bu özelliğin KaĢkay Türkçesine has bir durum
olduğunu ifade etmektedir (Csatñ, 2005: 271).
Gerçekten de özellikle adlar konusunda birbirine geçmiĢ kodlamalar azımsanmayacak
ölçüdedir. Bununla birlikte sayı sözcükleri bu durumdan pek etkilenmemiĢtir.
Ġran’da yerleĢik bulunan Türkler, konuĢma dillerinde çoğunlukla Farsça sayıları
kullanmayı tercih etmektedirler. Eğitim dilleri Farsça olduğundan matematiği ve sayıları bu
dille öğrenen Türkler gerektiği zaman Türkçe sayıları kullanmaktadırlar. Saha çalıĢmalarımız
sırasında Türkiye’den olduğumuzu bilmelerinden dolayı kaynak kiĢilerin özellikle sayıları
Türkçe Ģekilleriyle kullanmada daha özenli davrandıklarını gözledik. Bu sebeple aslında günlük
dilde daha çok kullandıkları Farsça sayı sözcükleri, yukarıdaki tabloda daha az kullanılmıĢ gibi
görülmektedir.
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Sonuç olarak, KaĢkay Türklerinin sayı sözcüklerini, Türkçe Ģekillerini hafızalarında
korumak kaydıyla gerekli gördüklerinde kullandıkları, bununla birlikte eğitim ve iki dillilik
temeline dayalı olarak daha çok Farsça Ģekillerini kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir.
Türkçenin eski devirlerinden gelen sayı sözcüklerinin birkaç küçük ses değiĢmesi ile
bugün KaĢkay Türkçesinde kullanılmaya devam etmesi, sayı sözcüklerinin temel sözcük
dağarcığının parçası olarak kolay kolay kopyalanamadığını göstermektedir. Bununla birlikte
eğitim dillerinin Farsça olması, her ne kadar evlerinde KaĢkay Türkçesi konuĢuluyor da olsa
günlük konuĢma dilindeki sayı sözcüklerinin çoğunlukla Farsça olmasına sebep olmaktadır.
Æeviri Yazı İşaretleri
Ää

: /a/ ile /e/ arası, düz, geniĢ, yarı art orta damak ünlüsü

ÁË

: /a/ ile /ı/ arası düz, art, yarı geniĢ ünlü

Åå

: /a/ ile /o/ arası art, geniĢ, yarı düz ünlü

Èè

: / e/ ile /ı/ arası, yarı ön, yarı geniĢ ünlü

Çé

: /e/ ile /i/ arası düz, ön, yarı geniĢ ünlü

Ėė

: /e/ ile /ö/ arası geniĢ, ön, yarı yuvarlak ünlü

Íí

: /i/ ile /ı/ arası düz, dar, yarı art ünlü

Óó

: /o/ ile /ö/ arası yuvarlak, geniĢ, yarı art ünlü

Ŏŏ

: /o/ ile /u/ arası yuvarlak, art, yarı geniĢ ünlü

Őő

: /ö/ ile /ü/ arası ön, yuvarlak ünlü

Úú

: /u/ ile /ı/ arası art, yarı yuvarlak ünlü

Ïï

: /ü/ ile /i/ arası ön, yarı yuvarlak ünlü

Űű

: /u/ ile /ü/ arası yuvarlak, dar, yarı art ünlü

Ġġ

: Patlayıcı, ötümlü art damak ünsüzü

Ħħ

: Sızıcı, ötümlü, hırıltılı, art damak ünsüzü

Ķķ

: Art veya yarı art ünlülerle hece kuran, patlayıcı, ötümsüz, art damak ünsüzü

Èñ

: Art ve ön ünlülerle hece kuran akıcı, patlayıcı, ötümlü, genizsi /n/ ünsüzü

Þþ

: /b/ ile /p/ arası patlayıcı, yarı ötümlü dudak ünsüzü

Śś

: /Ģ/ ile /ç/ arası, yarı patlayıcı, yarı ötümlü diĢ eti ünsüzür

Ŝŝ

: /Ģ/ ile /j/ arası sızıcı, yarı ötümlü diĢ eti ünsüzü

Šš

: /s/ ile /z/ arası sızıcı, yarı ötümlü diĢ ünsüzü

Şş

: /t/ ile /d/ arası patlayıcı, yarı ötümlü diĢ ünsüzü

^

: Ünlü üzerinde inceltme iĢareti

ˉ

: Ünlü üzerinde uzunluk iĢareti

˯

: Ġki biçim birimi altında ulama iĢareti
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ǿ

: Hemze, ayın iĢareti
: Ünsüz üzerinde baskısızlık, söylenmeyen ünsüz iĢareti
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