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Türk Dilleri A"aşfırmaları'nın 14. Sayısı Dolayısıyla 

Mehmet Ölmez 

(İstanbul) 

Türk Dilleri Araştırmaları'nın bu cildi geçen yıl Yıldız Teknik Üniversite

si'nde düzenlenen "730. Yılında Kutadgu Bilig ve Divanu Lugati't-Türk" 

çalıştayında sunulan bildirileri de içerdiği için kısa bir sunuş yazısını gerekli 

gördüm. 2001 yılı sonunda hazırlıkları tamamlanan ve 2002 yılı güzünden iti

baren Eski Türkçe alanında yüksek lisans eğitimine başlayan Fen-Edebiyat 

Faküıtesi, Türk Dili ve .Bdebiyatı Bölümü, söz konusu programın ilk yılı do

layısıyla düzenlenecek ilk toplantıyı Türk dillerinin bu iki baş yapıtı, Kutadgu 

Bilig ve Divanu Lugati' 1: - Türk üzerine düzenlemeyi kararlaştırmıştır. Ortaasya 

Türk -dillerinde "toplaQ tı" yerine (hemen hemen her türden toplantı, aka

demik vb.) Türkçe yığ- ~ylemi ile köktaş bir eylemden türetilen yıgın 'sözcüğü 
kullanılmaktadır (her di lin kendi ses yapısına göre cın, çın, cıyın/jıyın biçim

leriyle karşılaşılabilir). ıürkçede yığın biraz daha farklı bir anlam taşısa da 

Türk dillerinin ortak SÖ:;z hazinesine ait bu sözcüğü "bilim" sözcüğüyle bir

likte "akademik toplantı." karşılığında kullanmak mümkündür. Her yönüyle 

Türkçe olan "bilimlik yı. ğın" kullanımı Türk dillerinin ortak yönlerini de vur

gulaması açısından ilgi çekici olacaktır. Bu çalıştaya da sayılan gerekçeler 
doğrultusunda bu ad verilmiştir. 

Toplantı Türk Dili ~e Edebiyatı Bölümü Başkanı M. Ölmez'in kısa bir 

konuşmasının ardından Wniversitenin o dönemki rektörü Sayın Ayhan Alkış'ın 
açış konuşmasıyla başla~ıştır. İlk bildiriyi Orta Türkçe metinlerin de uzmanı, 
değerli hocamız Prof. br. Mustafa Canpolat okumuş, onu HabiL. Dr. Claus 
Schönig'in bildirisi izıe~iştir. 

Toplantının öğleden sonraki oturumu üniversitenin Şömineli Salon 'unda 
gerçekleştirilmiştir. Bu CJturumda da yine Orta Türkçe üzerinde metin ve söz

lük çalışması yapmış ol~n meslektaşlarım,ız Osman F. Sertkaya, Zafer Önler, 

Mehmet Özmen ve Ay~u Ata bildirilerini sunmuşlardır. Toplantıya davetli 

olan ancak mazeret bil~iren Kaya Türkay ile Engin Sezer' den K. Türkay' ın 
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bildirisi okunmuştur. Ancak tartışmalı geçen bildiri, yazarı toplantıya doğru

dan katılamadığı ve yöneltilen soruları cevaplayamadığı için buraya alınama
mıştır. Yine aynı şekilde çalıştaya bildirili olarak katılmak isteyip mazeret bil

diren Engin Sezer'in bildirisi de toplantıda okunamadığı için dergiye alına

mamıştır. 

730. Yılında 
Kutadgu Bilig 

ve 
Divanu Lugati't-Türk 

21 ıvIart 2003 Cuma 

~ t\H1,,;~ 

i ~JS\,.:..J 

Yıldız Teknik 
Ürıiversi tesi 

Fen-Edebiyat 
Faküıtesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı BöZümü 

"Bilimlik 
Yığın" 

. \' /' 4l:q 

kimin yaşı (llinzış tüketse sakış 
tatıg bm-dı mıdm yayı boldı kış (Kutadgu Bilig 367) 

10.00-11.30 
Açılış ve Bildiriler 

dinleyiciZere açıktıf 

Yer: Oditoryum 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Yıldız Kampüsü, Beşiktaş 

21 Mart 2003 
Cuma 

14.00-17.40 
Bildiriler 

davetlilere açıktır 

Yer: Şömineli Salon 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Yıldız Kampüsü, Beşiktaş 

Toplantının Duyurusu 
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Toplantıya dinleyici ve oturum başkanı olarak katılan Kemal Eraslan da, 

konuyla ilgili çalışmalarından dolayı bildirilere önemli katkılarda bulunmuş
tur. 

jJj~~~; 
(..:tı .:Y~hı;,) 

.~~==============================~~ 

Divanu Lugati't-Türk'ün Ürümçi'de yayımlanan (Yeni) Uygurca çevirisinin kapağı 

Toplantı bildirilerinin hemen sonuna, bu satırların yazarının 10 yıl kadar 

önce günümüz Türk dillerindeki Kutadgu Bilig çevirilerini tanıtan yazısı da 

konuyla ilişkili olmasından dolayı bir ölçüde güncellenerek bu sayıda bir kez 

daha yayımlanmıştır. 
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Divanu Lugati't-Turk'ün (Yeni) Uygurca çevirisinden bir sayfa 

Derginin ilk bölümünü ise bu yıl 65 yaşına basmış bulunan, Eski Anadolu 

Türkçesi ile "transkripsiyon" metİnlerİ üzerİne değerli incelemeleri ve metin 

yayımları ile tanıdığımız Milan Adamovic'in yaşamöyküsüne, çalışmalarının 
listesine ayırdık. 

Türk Dilleri Araştırmaları'nın 15. sayısında da bu yıl içerisinde yine Yıl

dız Teknik Üniversitesi'nde düzenlediğimiz Tilrkçede Dinf Tabirler çalıştayı 

özel bölüm olarak yer alacaktır_ 
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2003 ve 2004 yıllarında arka arkaya Türkolojinin ustalarını, öncülerini, 
çeşitli yönlerden Türkolojiye emek vermiş, kimisi dergimizin danışma kurulu 
üyesi de olan Türkoloji emektarlarını kaybettik: Prof. Dr. James Russel 
Hamilton, Prof. Dr. Gerhard Doerfer (27 Aralık 2003; vefat yazısı için 
bakınız: M. Ölmez, "Gerhard Doerfer'in Ardından", Türk Dili, c. 87, sayı 
626, Şubat 2004. s. ı 75- ı 76), Prof. Dr. Ahmet Temir, Prof. Dr. Tursun 
Eyüp (8.4.2003), Prof. Dr. Andreas Tietze (7 Ocak 2004; vefat yazısı için 
bakınız: M. Ölmez, "Prof. Dr. Andreas Tietze'nin Ardından", Toplumsal 
Tarih, Şubat 2004, s. 50-53), Prof. Dr. Şinasi Tekin (Ekim 2004). 

Divanu Lugati't-Turk'ün Pekin'de yayımlanan Çince çevirisinin kapağı 
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Pekin Milletler Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Tursun Eyüp yakın 

zamanda kaybettiğimiz Türkologlar arasında, Türkiye'de daha az tanınmak

tadır. Bu nedenle T. Eyüp'ün ölümü dolayısıyla hazırlanan kısa yaşamöy
küsü de Uygurca olarak burada olduğu gibi verilmiştir. 
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Divanu Lugati't-Türk'ün Pekin'de yayımlanan Çince çevirisinden bir sayfa 
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