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faktörü makalenin ana çerçevesini çizmektedir. Sondan bir önceki makale 

18. ve 19. yüzyılda Yunanistan'daki Türklük üzerine şivesel boyutta yapılan 

bir çalışmadır. Balkanlardaki Türklerin kullandıkları şiveler arasındaki akra

balıklar, ses değişimleri, söz varlıklarının karşılaştırılması makalenin içeriğini 

oluşturan alt başlıklardır. 

Bu çalışmada yapılan bölümlendirme, bölümlerdeki makalelerin birbirini 

tamamlayıcı nitelikte olması çalışmanın değerini arttırmış, ancak çalışmadaki 

makalelerin 4 dilde yazılması bu bütünlüğe okuyucu açısından zarar verebilir. 

Çünkü hazırlanan çalışma genelde Türkoloji ve Türk kültürü üzerine çalışma 

yapanları ilgilendirmekte, Türkoloji 'yle ilgilen herkesin eserde kullanılan 4 

dili de bilmesi zor. Bu yüzden makalelerin başlarına en azından İngilizce özet

ler konulsaydı, daha çok okuyucuya ulaşılabilirdi. 

Ersin Teres 

(İstanbul) 

Politics of Language in the Ex-Soviet Muslum States, Jacob M. Landau, 

Barbara Kellner-Heinkele, London 2001, 260 s. 

Eski Sovyetlerdeki Müslüman Devletlerin Dil Politikaları, adını taşıyan eserde 

esas olarak 1990'a kadar Kafkasya'da ve Orta Asya'da baskın olarak 

yaşayan Sovyetlerin dağılması ile birlikte bağımsızlığına kavuşan altı Müs

lüman Cumhuriyetin (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Türkmenistan ve Tacikistan) dil politikası üzerinde durulur. Dil ve politika 

arasındaki ilişki çok yönlü olduğu için eserde bunun sadece temel bir yönüne 

değinildiğine dikkat çekilir ve bu devletler arasındaki etno-politik ilişkiler, dil 

alanındaki etkileşimler ortaya konmaya çalışılır. 

Kiril alfabesinin ve Kiril kökenli alfabelerde Türk dillerine ait özel işa

retlerin transliterasyonu verilir. Hemen arkasında ise bu altı devletin Sovyetler 

içindeki yerlerini gösteren küçük bir harita yer alır. On bölümden oluşan 

eserde, üzerinde durulan noktalar şunlardır: 

• Dil ve kimlik araştırması: Bu devletlerde yaşayan halkların etnik köke

nini tam olarak belirlemenin zor olduğu bu konu üzerindeki tartışmaların hala 

devam ettiği dile getirilmiştir. Bu altı devlet arasındaki farkların neler olduğu 

farklı sonuçların onları nasıl etkilediği ve benzeri sorulardan yola çıkılarak 

konu irdelenmiştir. 
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• Müslüman Devletlerin Bağımsızlığını Kazanması: Bu bölümde, Azer

baycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan' ın 

kısaca tarihi seyri bağımsızlıklarını kazanmaları üzerinde durulur ve her biri 

içerisinde yer alan etnik gruplar tablolar halinde verilir. Yaşadıkları alanın 

yüzölçümü, 1994 ve 1995 senelerindeki nüfus ve nüfusta görülen artış da 

yine tablolar halinde gösterilmiştir. 

iii Dil Sorunları: Bu altı dilin durumunu anlamak için onların dil politikasını 

ve dil politikalarındaki anlayışlarını anlamak önemlidir. Rusların varlığı 

ekonomi üzerindeki yeri, kültürel yaşama olan etkisi ve bunun bir göstergesi 

olarak da bu devletlerdeki Rusların sayısı tablo halinde aktarılmıştır. 

• Dil Politikaları (Sovyetlerde): Rusçanın ikinci bir dilolarak bu diller 

üzerinde artan etkisini görebilmek adına verilen sayısal değerler önemlidir. 

Ayrıca ana dillerini ve Rusça dışındaki diğer dilleri konuşma oranları da yüz

delik dilimler halinde ifade edilir. 

• Dil Politikaları (Bağımsız devletlerdeki): Toplumun ana dilinin kaybı 

zamanla kimlik kaybına yol açtığından bu altı devlet için bir devlet politikası 

belirlemenin önemi vurgulanır. 

• Dil Kanunları: Bu dilleri Rusçanın üzerinde bir dil konumuna getirmeyi 

amaçlayan yeni yasalardan bahseder ve bu dil kanunlarını kronolojik bir 

sıralamayla aktarır. 

• Alfabe Değişimi: Alfabe değişimi ve alfabe değişim sorunu, ortak bir dil 
ve yazı yaratılması üzerinde durulur. 

• Sözlük ve imlaya ilişkin girişim ve müdahaleler: Dil müdahalesi ile kas

tedilen dilin, yabancı öğelerden arındırılması girişimidir. Okul kitapları, söz

lükler, dünya edebiyatına ait eser çevirileri aracılığıyla ana dile giren pek çok 

Rusça sözcüğü, ekleri arındırmak amacıyla yapılanlar aktarılır. 

• Dil eğitimi ve eğitim dili: Bu bölümde de hangi dillerde eğitim yapıldığı 

üzerinde durulu. Rusçanın eğitimdeki yeri ilköğretimden'"başlayarak yüksek 

öğrenime kadar gözler önüne serilirken eğitimde birliğin sağlanması adına 

yapılan çalışmaların yetersiz olduğu vurgulanır. 

• Yeni Çözümler ve Eski Problemler: Sonuç olarak çok kültürlü ve etnik 

bir yapıya sahip olan bu devletlerin güçlü, bağımsız bir gelenekten yoksun 

oluşu dil ve eğitim üzerindeki Rusça etkisini gösterirken prestij dilinin bu 

devletlerin kendi dilleri olması için birtakım önerilerde bulunulur. Yeni bazı 

çözümlere rağmen birçok eski problemin kalıcı olduğu ifade edilir. 

Eğer eseri, bir cümleyle özetlemek gerekseydi sanırım kitabın girişinde yer 

alan Kırgız deyişi bunun için yeterli olurdu: "Bir dilin kaderi, toplumun 
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kaderidir". İşte kitapta anlatılanlar da bu ifadeyi destekler nitelikte, okuyucu 

için son derece aydınlatıcı bilgilerdir. 

Özlem Civelek 
(İstanbul) 

Turks and Non-Turks. Studies on the History of Linguistic and Cultural 
Contacts. Studia Turcologica Cracoviensia, 10. / J agiellonian 

Üniversitesi, Doğu Filolojisi Enstitüsü, Filoloji Fakültesi. Editörler: 

Ewa Siemieniec-Golas ve Marzanna Pomorska. Jagiellonian 
Üniversitesi, Krak6v 2005,545 s. 

Studia Turcologica Cracoviensia'nın onuncu sayısı -"Türkler ve Türk 

Olmayanlar. Kültürel İlişkiler ve Dilbilim Tarihi Üzerine Çalışmalar"

doğumunun yetmiş beşinci yılı nedeniyle Stanislaw Stachowski için özel sayı 

olarak basılmıştır. Dergide çoğunluğu Türkoloji ile ilgili olmak üzere 47 

makale bulunmaktadır. Derginin başında Ewa Siemieniec-Golas'ın, Stanislaw 

Stachowski ile ilgili (Lehçe ve İngilizce) yaklaşık iki sayfalık yazısı 

bulumaktadır. Bu arada biz de bu yazıdan hareketle Stanislaw Stachowski 

için kısaca şu bilgileri verebiliriz: Stachowski, Slav dillerinin yanı sıra dillerin 

karşılıklı etkileşimi üzerine de -özellikle de Türkçe ve Slav dilleri arasındaki 

ilişkiler- çalışmalar yapmıştır. Dil ilişkileri açısından Slav, Balkan ve Türkçe 

dilbilimi ile ilgili ı 7 kitap ve 60'tan fazla makalesi bulunan Stachowski 1995 

yılından beri Studia Turcologica Cracoviensia dergisinde yazmaktadır. Bir 
çok bilimsel topluluğa üye olan Stachowski, Jagiellonian Üniversitesi Doğu 

Filolojisi Enstitüsü'nde profesör unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Dergideki makalelerin büyük bir bölümünün Türkoloji ile ilgili olduğunu 

belirtmiştik. Bu makalelerin adları (Türkçe çevirileri ile birlikte) ve yazarları 

aşağıda verilmiştir: A.E. AHMKMH, O ÔOnO.llHeHU51X K TIOPKCKUJvl 
3mUJvlO.ll02U51Jvl B C.llOBape M. (/JacJvlepa i M. Fasmer'in sözlüğündeki Türk 

dilleri etimolojilerine ekleri; Hakan Aydemir, Gagauzcada Kıpçakça etkisi 
üzerine; Arpad Berta, Hungarian koldul 'to beg' and koldus 'beggar' i 
Macarca koldul 'dilenmek' ve koldus 'dilenci'I; Nurettin Demir, -cıı-ıcı 

ekleriyle türemiş kelimelere katkılar; Musa Duman, Klasik Osmanlı 
Türkçesi döneminde dil uyumuna aykırı örnekler üzerine; Margrete 1. Ersen-
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