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Miller, Yu. A. Petrosyan, A. M. Valuyskiy gibi Sovyet ara~t~ r~c~lar~, Genç Türkler'le
ilgili ara~t~rmalara katk~da bulunmu~lard~r.
Bu mono~rafi, Sovyet historiyo~rafisinde, Genç Türk Devrimi'ni genel çizgileriyle inceleyen ilk kitap olarak ortaya ç~kmaktad~r. Türk ar~ivlerinden yararlanma
olana~~~bulamayan yazar, yay~mlanmam~~~olan Rus ve Bulgar ar~ivlerinden, Rus
konsolos raporlar~ndan, ~ngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya - Macaristan, Bulgaristan diplomatik belge yay~rnlar~ndan yararlanm~~t~r. Kitap, Onsöz ve Sonsöz'le birlikte be~~bölümden olu~maktad~r. Bu bölümlerde, Genç Türk Devrimi'nin
toplumsal-ekonomik ve siyasal ko~ullar~, Devrim'in ba~lang~c~~ve Anayasa'n~n geri
getirilmesi, Devrim'in ilk a~amas~nda Bat~l~~ devletlerin tutumu, Anayasa'n~n geri
geti~~ilmesinden sonra Osmanl~~Imparatorlu~u'nda iç kar~~~kl~klar, Devrirn'e kar~~~
13 Nisan (31 Mart) 1909 ayaklanmas~~ve ülkede geçici olarak istibdat rejiminin
geri getirili~i, bu ayaklar~man~n bast~r~lmas~, II. Abdülhamit'in tahtan indirilmesi
ve Genç Türkler'in iktidara geli~i incelenmektedir.

TÜTEN ÖZKAYA, Ph. D.
1. 1. ME~çANiNov: Annotirovann~y slovar' Urartskogo (Bianskogo)
yaz~ka (Urartu Dilinin Aç~klamal~~Sözlü~ü) Leningrad 1978 ~zd-vo
"Nauka". 388 s.
Bu kitap, B. B. Piotrovskiy'in Giri~~yaz~s~, k~saltmalar, Onsöz, Urartu dilinin
sözlü~ü, Urartu özel adlar~n~n küçük sözlü~ü bölümlerinden olu~maktad~r.
B. B. Piotrovskiy, Giri~~bölümünde Sovyetler Birli~i'nde Urartular hakk~nda
yap~lan inceleme ve ara~t~rmalar~n tarihçesini vermektedir. Urartu yaz~tlar~n~n
incelenmesinde N. Ya. Marr'~n büyük katk~s~~olmu~tur. Daha sonra t t. Me~çaninov, Urartu yaz~l~~an~tlar~n~ , Van ve Kafkasötesi'ndeki kaz~~buluntular~na dayal~~
olarak incelemi~tir. Bakü Üniversitesi'nde okuttu~u derslerden olu~an ve Urartu
tarihi üzerine ilk mono~rafisi olan "Haldovedenie" (Haldi Bilimi) ba~l~kl~~kitab~~
I 92 7'de Bakü'de yay~mlad~. Piotrovskiy, Sovyet Urartu bilirninin, gerçekte, bu kitapla
ba~lad~~~n~~belirtrnektedir. Daha sonra Urartu dili üstüne yapt~~~~çal~~malar~n sonuçlar~n~~"Yaz~k Vanskoy klinopisi" (Van Çivi Yaz~s~n~n Dili) (1935) ba~l~kl~~yap~t~nda
yay~mlad~. Yazar, Sovyetler Birli~i'nde Urartu dili üstüne yap~lan incelemelerin
say~s~n~n giderek artt~~~n~~kaydetmektedir. ~~939'da G. V. Tsereteli'nin "Urartskie
pamyatniki Muzeya Gruzii" (Gürcistan Müzesindeki Urartu An~tlar~), 1953-54
y~llar~nda ise, G. A. Meliki~vili'nin "Urartskie klinoobrazn~e nadpisi" (Urartu Çivi
Yaz~l~~Yaz~tlar~) ba~l~kl~~kitaplar~~yay~mland~. Meliki~vili, kitab~nda, Urartu dili
gramerinin k~sa bir incelemesini yapm~~~ve sözlü~ünü haz~rlam~~t~r. Daha sonra
t M. D'yakonov, Karmir-Blur kaz~lar~nda ortaya ç~kar~lan yaz~lar~~yay~mlad~~ve
Urartu ile Hurri dilleri aras~ndaki ili~kiler üstüne bir kitap yazd~. N. V. Arutyunyan
ise arkeolojik kaz~larda ortaya ç~kar~lan yaz~tlar~~ yay~mlad~. t t. Me~çaninov'un
Urartu dili üstüne yapt~~~~çal~~malar, 2 bölümden olu~an "Gramnaatiçeskiy stroy
Urartskogo yaz~ka" (Urartu Dilinin Gramer Yap~s~) ba~l~kl~~kitapta toplanrru~t~r.
Me~çaninov, Urartu dilinin sözlü~ü bölümünde, 393 sözcü~ün ba~l~ca yaz~l~§
ve gramer biçimlerini ayr~nt~l~~ olarak incelemektedir. Birçok uzmanlar~n, türlü
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inceleme ve ara~t~rmalar~nda da'~~n~k olarak bulunan ve her sözcü~ün gramer
yap~s~na ve anlam~na ili~kin dü~üncelerine yer vermekte, sözcüklerin çe~itli anlam
ifade eden biçimlerine ve kullan~l~~~tarzlar~na ili~kin örnekler getirmektedir. Yazar,
her sözcü~ün incelemesini ayr~~ayr~~ yapt~ktan sonra, o sözcü~ün anlam~na ili~kin
olarak kendi dü~üncesini vermekte ve bu sözcü~e hangi kaynakta rastland~~~n~~
belirtmektedir. Urartu özel adlar~n~n küçük sözlü~ü bölümünde ise, 14 özel ad~n
ayn~~ yöntemle aç~klamas~~ yap~lmaktad~r. Bu özel adlar ~öyle: Aldi, dAldi, Ard ini,
Arquqini (Arguqiuni), Biaina (Biainili), Diauebi (ni), Eriabi(ni), dHaldinini,
Ijate (ljatina), Luerubi (Lueruni, Luebihi), Lulu (Luluina), Etiuni (Etiubina),
Tu.§pa, Ueduri (Uedurietiuni).
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