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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—
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dil kayna~~n~~(Arapça, Farsça, Mo~olca, vb.) belirleyerek, o soyad~n kökeni saptanmaktad~r. Sonuç olarak, yazar, o soyad~n kökenine ili~kin kendi görü~ünü vermektedir.
TÜTEN ÖZKAYA, Ph. D.
T. HODJAN~YAZOV: Denejnoe obragenie v gosudarstve Velikih Sel' djukov
(Büyük Selçuklu Devletinde Para Tedavülü) A~kabat 1977 "Ilim".
120 S. 17 tablo.
Bu kitapta Büyük Selçuklu Devleti'nde ilk sikke bas~nundan ba~layarak, Sultan
Sencer'in ölümüne dek, para tedavülünün tarihi ve nürnizmatik verilen!' ~~~~~~
alt~nda ülkenin siyasal tarihi incelenmektedir.
Kitap ~u bölümlerden olu~maktad~r: Selçuklu Devleti'nin ortaya ç~k~~~~ve ilk
sikkelerin bas~l~~~ ; XI. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Selçuklu Devleti'nde para tedavülü
(~ o63-1092); Melik~ah'~n ard~llan zaman~nda para tedavülü; Büyük Selçuklu Devleti'nde iç kar~~~kl~klar ve devletin parçalanmas~ ; ~ç kar~~~kl~klar döneminde para
tedavülü; Sultan Sencer döneminde para tedavülü; Sonuç. Kitab~n sonunda ise
ekler, tablolar ve bunlara ili~kin aç~klamalar; sikkelerin bas~ld~~~~darphaneler ve
bas~l~~~tarihleri; Büyük Selçuklu sultanlann~n ünvanlan ve k~saltmalar listesi yer
almaktad~r. Yazar, Büyük Selçuklu Devleti'nde para tedavülünün ~u a~amalardan
geçti~ini belirtmektedir : Birinci a~amada (1°37-1063), Selçuklu Devleti ~ o4~ 'de
kendi sikkelerini ç~karmaya ba~lam~~~ve "gümü~~buhram" dolay~s~yle yaln~z Tu~rul Bey ad~na alt~n dinarlar basm~~t~r. Ikinci a~amada (1063 - 092), devletin topraklar~~geni~lemi~, ülkenin siyasal ve ekonomik durumu güçlenmi~tir. Sultan Alp
Arslan yönetiminin ilk y~llar~ndan itibaren ve Melik~ah döneminde, özellikle Horasan'da çok say~da alt~n-gümü~~ala~~m~~dinarlann seri olarak bas~lrnasma geçilmi~tir.
Üçüncü a~amada (1092-1118), karde~~kavgalar~~yüzünden merkeze ba~l~~yönetim
çökmü~~ve alt~n~n tedavüldeki rolü artm~~t~r. Ba~~ms~z ya da ~eklen Sultana ba~l~~
meliklerin ortaya ç~kmas~~sonucu, çe~itli rütbe ve mevkilerdeki meliklerce çe~itli
a~~rl~k ve biçimde sikkeler bas~lm~~t~r. Dördüncü a~amada (~~118-1157), Büyük Selçuklu Devleti Bat~~ve Do~u olmak üzere ikiye ayr~lm~~~ve büyük boyutlara varan
gümü~~buhran~~ yüzünden Sultan Sencer baz~~para reformlar~~gerçelde~tirmi~tir.
Böylece Do~u Selçuklu Devleti'nde, eski alt~n-gümü~~ala~~m~~dinarlann yerine, bak~r
kat~~~kli (% 38) ve üzeri kolayca silinebilen ince alt~n tabakayla kapl~~gümü~~sikkelerin (bilon) ve ayr~ca saf bak~ r dirhemlerin bas~lmas~na geçilmi~tir. Yazara göre,
Büyük Selçuklu Devleti nümizmati~inin ba~l~ca özelli~i, birinci a~ama d~~~nda, sultan~n yan~s~ra meliklerin, taht varislerinin de alt~n ya da öteki de~erli madenlerden
sikke basabilmeleridir. Tüm a~amalara özgü niteli~i ise, alt~n, alt~n-gümü~~ala~~m~~
sikkeler, gümü~~dinarlar ve bak~r dirhemlerin düzgün biçirr~leri ve belli a~~rl~~~=
olmamas~d~r. Bu durum, Büyük Selçuklu Devleti'nde sikkelerin parça olarak de~il,
a~~rl~~~na göre geçerli oldu~u dü~üncesini uyand~rmaktad~r. Yazar, incelemeleri
sonunda, Büyük Selçuklu Devleti'nin sikke bas~m~nda, birinci a~ama d~~~nda, merkezi bir denetimin bulunmad~~~~sonucuna varmaktad~r.
TÜTEN ÖZKAYA Ph. D.

