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Özet: En önemli ve en yenilikçi Türkologlardan biri olan Prof. Dr. Talât Tekin’i 

28 Kasım 2015’te kaybettik. Gerek eski ve çağdaş Türk dilleri araştırmalarına, 

gerekse Altay dilleri arasındaki ilişkilerin açıklanmasına katkıları değerli ve 

kalıcıdır. Bu sağlam ve değerli katkıları mümkün kılan dilbilimdeki yetkinliğiydi: 

Türk dilleri (veya başka herhangi bir dil) üzerine yapılacak ciddi bir çalışma 

dilbilim eğitimi almadan ve ilişkili diller hakkında bilgi sahibi olmadan mümkün 

olamaz. Beni Eski Türk dillerine çeken onun Grammar of Orkhon Turkic eseriydi 

ve diğer yayınları yaptığım tüm çalışmalarda bana esin kaynağı oldu. Talât Tekin, 

nerede yayımlanırsa yayımlansın bilimsel yayınlara açık oluşu ve bilimsel 

olmayan yayınlara tepki vermesiyle tam bir dünya vatandaşıydı. Kendi ülkesinin 

sınırlarının çok ötesinde dünyanın herhangi bir yerinde yapılan Türkoloji ve Alta-
yistik tartışmalarına katılabilirdi. Bu yazı, Talat Tekin’in bazı bilimsel ve kişisel 

özellikleri ile birlikte çok sevdiği alan için ne ifade ettiğinin anılması üzerinedir. 
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Abstract: We lost Prof. Dr. Talât Tekin, one of the most prominent and 

innovative Turcologists, on October 28th 2015. His contributions to the research 

of early and current Turkic languages as well as to the elucidation of the 

relationship between the Altaic languages are valuable and lasting. What enabled 

these solid and valuable contributions was his linguistic competence; no serious 

research on the Turkic (as on any other) languages is possible without linguistic 

training and without a knowledge of contact languages. It was his Grammar of 

Orkhon Turkic which brought me to Old Turkic and his other publications have 

inspired me to practically everything else which I did. Talât Tekin was a world 

citizen, receptive to scientific publications and reacting to not so scientific ones 

everywhere. He was able to participate in Turcological and Altaistic discussions 

everywhere, much beyond the borders of his country. This paper is a reminder of 

some of Talat Tekin’s scientific and personal qualities, and of what he has meant 

for his beloved field of research. 
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