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1930-40 y~llarmda Uygur kültürü, yaz~n~~ve dili alan~nda inceleme ve ara~t~rmalar: yapan Alma-Ata, Ta~kent ve Frunze gibi bilim merkezleri d~~~nda, Leningrad
ve Moskova Do~ubilimi enstitülerinde Uygurca ö~retilmeye ba~lad~. Bu dönemde,
K. A~ urov, A. K. Borovkov, V. M. Nasilov, V. Saliev ve K. K. Yudahin Uygurca
üzerinde çal~~malar yapt~ lar. N. A. Baskakov ve T. R. Rahimov ilk küçük RusçaUygui-ca sözlük yay~mlad~. Uygur yaz~n~na ili~kin sorunlar, N. israilov, M. Karataev,
A. Abdullin, A. Nogmanov, A. Ansari, Z. Ba~ iri, N. Mavaev, A. Hudaykulov,
O. Kasimov, A. Muhammediev, A. Pozibakiev, Z. Torehanov, K. Hasanov'~n yap~tlar~nda ele al~nm~~t~r. Uygur folklorü alan~nda, Z. Ba~iri, N. Mavaev, A. Pozibakiev,
Uygur halk~n~n tarihi ve kültürü üzerine, S. F. 01'denburg, A. Yu. Yakubovskiy,
M. F. Gavrilov, V. F. ~ahmatov incelemeler yay~mlam~~lard~r. 1950-6o y~llar~nda
A. Ya. Valitova, M. Hamraev, U. Mamatahunov, K. Tohtamov, A. Mametov,
M. Aliev, K. Hasanov, E. V. Lizunov Uygur yaz~n~, P. /. Fesenko, T. R. Rahimov,
A. idayatov, M. N. Kabirov, K. Usmanov, D. I. Tihonov, V. F. ~ahrnatov, Uygur
halk~n~n tarihi üzerine incelemeler yapt~. 1960-7o y~llar~nda, Uygurca alan~nda,
S. E. Malov, E. R. Teni~ev, G. S. Sadvakasov, A. T. Kaydarov, T. Rahimov, T.
Talipov, I. Ismailov, A. ~amieva'n~n çal~~malar~n~~kaydetmek gerekir. Uygur yaz~n~~
ve folklorü üzerine, M. Hamraev, A. Valitova, R. Kadiri, P. Sabitova, A. Mamatahunov, S. Mollaudov, Yu. Muhlisov, K. Tohtamov, Uygur halk~~ve kültür tarihi
alan~nda, T. Rahimov, S. G. Klya~torn~ y, D. Tihonov, M. Kabirov, M. Turganov,
H. Vahidov, E. Mamedova, M. Kutl~~kov, M. Puziev, A. Valitova inceleme ve
ara~t~rma yapm~~lard~r. Yazar, redaktörlü~ünü G. S. Sadvakasov, R. G. Hodjaev ve
G. M. Ishakov'un yapt~~~~"Material~~po istorii i kul'ture Uygurskogo naroda"
(Uygur Halk~n~n Tarihi ve Kültürü Hakk~nda Malzemeler) ba~l~kl~~kitab~n, Uygur
halk~n~n tarih ve kültürü üzerine 1978'de yay~ mlanan en son çal~~ma oldu~unu
kaydederek yaz~s~na son veriyor.
TüTEN oz~cAvA Ph, D.

S. G. KLYA~TORNIY : Jfas/cal'n~ e runiçeskie nadpisi Mongolii (Mo~olistan'da Kayalar Üzerine Yaz~lm~~~Rünik Yaz~ lar) "Tyurkologiçeskiy
sbornik, 1975" 1978 izd-vo "Nauka" ss. 151-158.
Yazar, kayalar üzerine yaz~lm~~~çok say~da rünik yaz~n~n, 1968-69 ve 1974-75
y~llar~nda yap~lan aç~nsama s~ras~nda taraf~ndan ortaya ç~kar~ld~~~n~~ya da yeniba~tan incelendi~ini belirtmektedir. Kayalara oyulmu~~bu tür rünik epigrafiye, Do~u
Mo~olistan bozk~rlar~~ d~~~nda, Mo~olistan'm her yerinde rastlanmaktad~ r. Bu
yaz~da, Tes ~rma~~nda, Gurvaljin-ula, Hang~ tat-hat ve Hentey'de bulunan kayalar
üzerindeki rünik yaz~ lar incelenmektedir.
B. Ya. Vladimirtsov, 1915 y~l~nda Kuzey-Bat~~Mo~olistan'a yapt~~~~gezi s~ras~nda,
Tes Irma~~~vadisinde kayalara oyulmu~~rünik yaz~~bulmu~tu. Ancak bu bulguyla
ilgili inceleme yaz~s~n~~yay~mlayamad~. Bu yaz~~LO IVAN kitapl~~~nda bulunmaktad~r. Yazar, bu yaz~y~, 1969 ve 1975 y~llar~ nda olmak üzere iki kez gözden
geçirdi~ini ve B. Ya. Vladimirtsov'un yanl~~~yorumlar~na do~ruluk ve aç~kl~k
getirdi~ini belirtmektedir. Bu rünik yaz~, VIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~~ile IX. yüzy~l~n
ba~~~aras~nda tarihlenmektedir. Yazar, 1975 y~l~ nda Gurvaljin-ula da~~~yamaç-

582

B~BLIYOGRAFYA

lar~nda, üzerinde VIII, yüzy~la tarihlenen rünik yaz~~bulunan büyük bir kaya
parças~~ortaya ç~kard~. Ilk olarak, B. Rintchen'in atlas~nda an~lan Hang~tat-hat
kayalar~~üzerindeki yaz~~ise, yazar taraf~ndan ~~974-75 y~llar~nda iki kez incelenmi~tir.
Bu rünik yaz~, VII, yüzy~l~n sonu ile VIII, yüzy~l~n ba~~~aras~nda tarihlenebilir.
1895 y~l~nda D. H. Klements'in ortaya ç~kard~~~~Hentey kayalar~~üzerindeki yaz~y~,
bu bulgudan habersiz olarak, K. V. Vyatkin ~~949'da inceledi ve ~eklini çizdi. Bu
rünik yaz~y~~ ~~975'de inceleyen yazar, bu yaz~n~n VIII, yüzy~l~n sonu ile IX. yüzy~l~n
ba~~~aras~nda tarihlendi~ini belirtmektedir. Hentey kayalarma oyulmu~~bu yaz~,
Mo~olistan'da bugüne dek ortaya ç~kar~lan eski Türk yaz~lar~~aras~nda, Mo~olistan'~n en do~usunda bulunan rünik yaz~d~r. Yazar, Türk ve Mo~ol kavimlerinin, k~~l~k
ya da yazl~k konaklarda sürekli ya da geçici olarak kimin ve ne zaman ya~ad~klar~n~~
göstermek üzere kayalar üzerine bu tür "yaz~l~~belgeler" b~rakt~klar~n~~belirtmektedir.
TÜTEN ÖZKAYA,

Ph. D.

N. A. BASKAKOV : Russkie familii Tyurkskogo proishojdeniya (Türk
Kökenli Rus Soyadlar~) Moskva 1979 Glav. red. vost. Lit-r~~izd-va
"Nauka". 279 s.
Yazarm belirtti~ine göre, tarih boyunca, Türk ve Slav dillerinin birbirini
kar~~l~kl~~olarak etkilemesi o denli sürekli ve yo~un olmu~tur ki, bu dillerin sözcük
da~arc~~~, deyimleri ve k~smen de fonetik ve gramerinde derin izler kalm~~t~r.
Türk dillerinin sözcük da~arc~~~, grameri ve foneti~inde Rusça'dan al~nm~~~söz
ve deyimler üzerine çok say~da incelemelere rastlanmas~na kar~~n, Rus ve öteki
Slav dillerinde bulunan, Türk dillerinden al~nm~~~söz ve deyimler üstüne yeterli
say~da incelemeye rastlanmamaktad~r. Türk fonetik ve gramerinin, Rus dilinin baz~~
lehçelerinin fonetik ve grameri üzerindeki etkisine ili~kin incelemeler yok denecek
kadar azd~r. Yazar, Rusça'da pek çok Türk kökenli soyad~~bulunmas~na kar~~n, bu
soruna ili~kin özel bir incelemenin bugüne dek yap~lmad~~~n~~belirtmektedir. ~~te
bu nedenle, söz konusu kitap bu alanda büyük bir bo~lu~u doldurmaktad~r.
Kitap, Onsöz, geni~~kapsaml~~tarihsel ve filolojik inceleme niteli~indeki Giri~,
300 Türk kökenli Rus soyad~n~~tarihsel ve etimolojik bak~mdan ayr~nt~lar~yla inceleyen yaz~lar, bibliyografya ve soyad~~dizininden olu~maktad~r. Yazar, Türk dünyas~yla ili~kileri bak~m~ndan soyadlar~n~~4 ana gruba ay~rmaktad~r: ~~) Eski O~uz ve
K~pçak soyundan ya da Alt~n Ordu ve Kazan, K~r~m, Astrahan, Sibirya, vb. gibi
daha sonraki Tatar hanl~klar~ndan gelme kimselerin ta~~d~klar~~Türk kökenli soyadlar~ ; 2) Bat~~Avrupa'dan gelme kimselerin ta~~d~klar~~Türk kökenli soyadlar~ ;
3) Türk soyundan gelmeyen kimselerin ta~~d~klar~~Türk kökenli soyadlar~ ; 4) Türk
soyundan gelen kimselerin ta~~d~klar~~Rus kökenli soyadlar~. 300 soyad~n~~inceleyen
yaz~larda, kural olarak, o soyad~n meydana geli~i ya da söz konusu soy atalar~n~n,
Alt~n Ordu'dan ya da O~uz, K~pçak, vb. gibi daha erken kavimlerden, ayr~ca
Alt~n Ordu'nun parçalanmas~ndan sonra ortaya ,ç~kan devletlerden gelme kimselerin
Rus hizmetine geçi~~tarihi belirtilerek, varolan soy kütüklerinden elde edilen k~sa
bilgiler verilmektedir. O soyun —soyad~~ sahibinin, öteki soy, aile ve soyadlar~yla
olan ili~kileri saptanmaktad~r. Daha sonra, o soyad~n~~Türk dillerindeki sözcüklerle
kar~~la~t~rarak, ya da —Türk dillerine d~~ardan alinma bir sözcük oldu~u taktirde—

