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Ön-Türkçe'den türeyen dilleri bir tablo halinde göstermek gerekir. Bu 
tabloyu inceleyebilirsiniz. Bu tablodaki isimleri Türkçe yazmadım. Bunun 
nedeni diğer sitelere de göndermek mümkün olsun diye. Birçok İnternet 
sitesi dillerle ilgileniyor. Kök dili araştırıyor ve hepsi de kendilerine göre bir 
kaynak dil buluyorlar. 

 
  Örneğin, bu aralar Rus dilcilerin ileri sürdüğü Nostratic adlı kök dil 
oldukça taraftar toplamış durumda. Macarların ileri sürdüğü bir kök dil var. 
Onlar bu kök dile Turanian diyorlar. Her iki isim de aslında aynı Ön-
Türkçe dile gidiyor. Çünkü bilimsel araştırmalar hep Asya çıkışlı bir kök dil 
olduğu görüşünde birleşiyor. 

 
  Ancak, bu dile verilen isim konusunda anlaşmazlıklar var. Nedeni de her 
bir kültürün bu dile sahip çıkmak istemesi. İlginç olan da şu: Bu kök dil 
çalışmalarında her nedense Türkçe ya hiç yok, veya kenarda kalmış 
önemsiz bir dil olarak var. Bu durum, asıl kaynağı örtmek ve onun önemini 
küçümsemek  gayretinden başka bir şey değil. Eğer bizim dilcilerimiz, 
Türkologlarımız bu konuya eğilmezler ve Güneş diline sahip çıkmazlarsa 
yakında tüm dünya Nostratic adlı bir dilin gerçekten bir zamanlar 
konuşulmuş olduğuna inanacak. 

 
  Bu bakımdan isim çok önemli. Maalesef, dünyada Güneş Dili ile ilgilenen 
tarafsız dilci parmakla sayılacak kadar az kaldı. Bazı bilgili bilim adamları 
ve ilgili amatörler yok değil. Ama akademisyenlerle amatörler arasında 
iletişim hiç yok. Akademisyenler kesin kanıt aradıkları için şimdilik 
bildiklerini bekletmeyi, batılı bilim adamları ilan edene kadar ortaya kendi 
fikirlerini atmamayı tercih ediyorlar. 



 

Tabloda Avrupa-Asya dil guruplarını içeren Avrasya dilleri en kalabalık 
grubu oluşturuyor. Tablodaki tüm dil guruplarında kök dil olan Ön-Türkçe 
çok belirgin etkilere sahip. Hem sözcükler hem de kültürel gelenekler 
birçok dilin Asya kökenli Güneş dilinden ve bu dili konuşan kök kültürden 
türediği anlaşılıyor. 

 
  En sağda okları takip ederseniz, Elam, Sümer, Etrüsk ve Girit dillerinin 
Türki (Turkic) dilleri oldukları ve bu dillerden Hitit  dilinin türediği görüşü 
var. Hitit dili de bugünkü Avrupa diline kaynak olmuş. 

 
 İkincil grupları Orta ve Güney Amerika dilleri, Maya dilleri, Güney 
doğu Asya dilleri ile Kuzey Afrika dilleri oluşturuyor. Ancak, bu dil 
gurupları asıl Güneş dilinden daha eski tarihlerde ayrılmış olduklarından 
ilişkiler bir miktar bulanıklaşmış ve bağlarını koparmış durumdalar. 
Gramer yapısı değişmiş olsa da sözcük düzeyinde birçok bağlantı bulmak 
mümkün. Fakat diğer guruba oranla daha az sayıda ortak sözcük var. 

 
 Bu tabloda bir tek güney Afrika dilleri bulunmuyor. Çünkü o diller yerel  
kalmışlar ve dünya dilleri  ile ilişkileri yok denecek kadar az. 

 


