
Aşağıda Türk dili ve edebiyatı alanında eğitim almak isteyen, hali hazırda bu alanda 

eğitim alan;“Türk dili” alanında akademik olarak ilerlemek isteyen veya sadece Türkçeye ve 

Türkçenin meselelerine ilgi duyan her okura hitap edebilecek naçizane tavsiyelerim 

sıralanmıştır. Bölüm öğrencilerimizin bu kitapları da okuma listelerine dahil etmelerini salık 

veririm. 

1. Talat Tekin – Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı  

Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin dil alanına yönelik derslerinde 

faydalanabilecekleri bu eser Talat Tekin’in Tarih ve Toplum dergisinde “Çeşitli Alfabelerle 

Türkçe Yazılar” genel başlığı altında yayımladığı on üç yazıdan ve ilk defa bu kitapta 

yayımlanan “Tibet Alfabesiyle Türkçe” adlı yazıdan oluşmaktadır. Metinlerle izlenebilen 

yaklaşık 1300 yıllık tarih boyunca Türklerin on üç farklı alfabe kullandıkları bilinmektedir. Bu 

kitapta da Türklerin tarih boyunca kullandıkları söz konusu alfabeler tanıtılmakta ve bu 

alfabelerin kullanıldığı metin örnekleri verilmektedir.  

2. Doğan Aksan – Türkçenin Gücü 

Türkiye’de dilbiliminin kurucularından biri olarak gösterilen Prof. Dr. Doğan Aksan 

tarafından kaleme alınmış Türkçenin Gücü kitabında Türk dilinin ne denli zenginliklere sahip 

bir dil olduğu örnekleriyle birlikte okurlara sunulmaktadır. Türk dilinin yapısı, ses düzeni, 

Türkçenin söz varlığı, Türkçenin söz dizimi gibi konuların irelendiği kitabın kendisini farklı 

kılan özelliklerinden biri ise akademik bir düzeyde değil; Türkçeye ilgisi olan herkesin 

rahatlıkla anlayabileceği bir anlatım tarzıyla kaleme alınmış olmasıdır. Kitabın ikinci 

bölümünde deyim, atasözü, bilmece ve manilerden örnekler verilmiş ve bu söz varlıklarının 

dilin ifade gücüne yaptıkları katkılar örneklendirilmiştir. Türkçenin ne kadar güçlü bir dil 

olduğuna şahit olmak isteyen her okurun severek okuyacağı bu eser Türk Dili ve Edebiyatı 

öğrencileri için de bir başucu kitabı hükmündedir. 

3. Gustav Mayer – Türkçe İncelemeleri 

Alman dilbilimci Gustav Mayer tarafından kaleme alınan ve Turkische Studien orijinal 

ismiyle yayımlanan bu eser Türkiye’de Mehmet Ölmez editörlüğünde yayına hazırlanmış ve 

Türkçe İncelemeleri adıyla 1998 yılında Ankara’da basılmıştır. Kitap esas olarak Osmanlı 

Türkçesinin söz varlığında bulunan Yunanca ve Latince ödünçlemeler konusu üzerinde 

durmaktadır.  

 



4. Şinasi Tekin – İştikakçının Köşesi  

Dünyaca ünlü Türkolog Şinasi Tekin imzasını taşıyan bu eser Tarih ve Toplum 

dergisinde yazarın aralıklarla kaleme aldığı yazıların bir derlemesi hükmündedir. Kitap genel 

olarak etimoloji yani köken bilimi meselelerine eğilmektedir. Çeşitli kelimelerin etimolojileri 

bu kitapta incelenirken Türk kültür tarihine dair de çeşitli meselelere temas edilmektedir. Ön 

sözde yazar “Bu yazılarda okuyucu, Türklük bilgisi araştırmalarında alışılagelmiş olandan 

farklı bir üslûp bulacak. Türk dilinin ve Türk kültürünün muhtelif meselelerine geniş kuyucu 

kitlelerinin de dikkatini çekmek için bu yazılarda mizahî bir üslûp uyguladım; yani bir 

kahvehâne, bir sohbet üslûbu kullandım.” diyerek kitabın en önemli özelliklerinden birini 

ortaya koymaktadır. Yazarın, eserine bu mizahi üslûbu uygularken akademik titizlikten de hiç 

taviz vermemesi kitaba değer katan diğer önemli unsurdur. Sonuç olarak ortaya bilgilendirici 

ve bir o kadar da eğlendirici bir eser çıkmıştır.  

5. Günay Karaağaç – Dil, Tarih ve İnsan 

Dil, Tarih ve İnsan adlı kitap Prof. Dr. Günay Karaağaç tarafından kaleme alınan 

toplamda on bir makaleden oluşmaktadır. Bu makalelerden ilkini oluşturan ve kitaba da adını 

veren makale “Dil, Tarih ve İnsan” makalesidir. Bu makalede yazar, insanı merkeze alarak dilin 

insanla birlikte var olan bir olgu olduğunundan bahsetmektedir. Kitabın devamındaki on 

makalede buradaki görüşler desteklenmiş ve farklı açılardan açıklanmaya çalışılmıştır. Dil, 

tarih ve insan kavramları kitap içindeki makalelerde kitap boyunca irdelenmiş ve bu üçlü 

yapının birbirleriyle var olduğu ve sürekli etkileşim içinde oldukları gözler önüne serilmeye 

çalışılmıştır. 

6. Zeynep Korkmaz – Türk Dili Üzerine Araştırmalar 

Türk Dili Üzerine Araştırmalar adlı eser Zeynep Korkmaz’ın 1945-1995 yılları arasında 

çeşitli bilimsel dergilerde kaleme aldığı makalelerinden oluşmaktadır. Muhtelif dergilerde 

dağınık halde bulunan bu makaleler Türk Dili Kurumu tarafından toplanmış ve iki cilt halinde 

yayımlanmıştır. Yazarın akademik birikimlerinin bir derlemesi hükmündeki bu eser Türk dili 

hakkında çok önemli meselere temas etmekte, Türkçenin yazı dillerine ve lehçelerine dair 

önemli bilgiler içermektedir. Eser aynı zamanda dil ve kültür tarihimize de bir bakış atmakta 

ve yazıldığı dönem için güncel olan Türkçe hakkındaki konulara temas etmektedir. Eser Türk 

diline, Türk dilinin tarihi gelişimi ile Türk dil ve kültür tarihine meraklı olanlara hitap eden 

akademik seviyede bir eserdir. 



7. Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz (editörler) – Türkçenin Çağdaş Sorunları 

Kitap alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan on beş yazıdan 

oluşmaktadır. Türkçenin karşılaştığı çağdaş sorunlar alanın uzmanları tarafından ayrı ayrı 

makaleler içinde bu kitapta değerlendirilmiştir. Sözlük ve sözlükçülük sorunu, Türkçenin 

yabancı bir dil olarak öğretilmesi sorunu, Türkçenin içinde kirliliğe yol açan yabancı 

sözcüklerin kullanımı, Türk dünyasındaki ortak iletişim sorunu, medyada kullanılan Türkçe, 

yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulma sorunu gibi çağdaş dünyada baş gösteren bu tarz 

problemler kitap içinde detaylıca irdelenmiştir. Türkçenin yüzleşmek zorunda kaldığı ve 

kimsenin göz ardı edemeyeceği bu sorunların derli toplu bir tanıtımı hükmünde olan bu kitap 

sadece dil ve edebiyat öğencilerinin değil; Türk diline değer veren herkesin okuması gereken 

bir eserdir. 

Türkçenin tarihi devirler içindeki seyri, dil ve kültür tarihi meseleleri, Türkçenin güncel 

sorunları, Türkçenin köken bilimi ve Türkçenin zenginliği gibi meselelerin alanlarında uzman 

yazarlar tarafından irdelendiği  bu kitaplar, başta Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri olmak üzere 

dil ve edebiyat meseleleri üzerinde merakı olan her okura hitap etmektedir. 

İyi okumalar dilerim. 
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