SUNUŞ

1982'den 1993'e yaklaşık on yıllık bir süre, öğretmeyi, Türkçeyi seven bir
öğretmenle birlikte geçen on yılı aşkın bir süre. Hastalık, yorgunluk bilmeden
Türkçe için 24 saat çalışan bir beyin.
Elbette ki yukardaki bir kaç sözcük öğretmenimiz Talat Tekin 'i anlatmaya
yetmeyecektir. Ondan aldığımız ilk ders, Köktürk yazıtlarım doğrud~ asıl alfabesinden okuduğumuz Orhon Türkçesi dersi. Son dersimizi ise henüz almadık ve alacağımız hiç bir dersin de son ders olmasını istemiyoruz. Kendisiyle birlikte geçirdiğimiz on yıllık öğrencilik yaşamımızda hastalıktan veya
benzer herhangi bir sebepten dolayı derse gelmediğini hatırlamıyoruz, tek
hatırladığımız, çok Önemli bir gerekçe olur da derse gelemez~e, gelemediği
dersi mutlaka uygun bir fırsatta telafi etmesidir.
Bu on yıllık süre boyunca hocamızIa 1300 'lü yılların Anadolusu 'ndan
'''Volga'daki Çuvaş bölgesine, oradan Urumçi'ye, Yakutsk'a, Kızıl'a, Orhon
nehri kıyısına "birer veya ikişer sömestrlik" geziler yaptık. Tabii Orhon, Uygur, Osmanlı, Rus alfabeleriyle.
1990 yılında hocamızIa birlikte Türk Dilleri Araştırmalarını yayımlamaya
karar verdiğimizde, bir sayısını da kendisine armağan hazırlayacağımızı nereden bilebilirdi ki. 1991' den bugüne, elimizdeki sayısıyla TDA çoktan 3. yılım
doldurmuş durumda. Belki hocamıi bir-iki yıla kadar resmen emekli olacak,
ama bizim için o asla kendisini emekliye ayırmayacakbirisi. 65 yaşını
aşmasına rağmen, bizler bu satırları hazırlarken, 25 yaşındaki bir genç misali
soluğu buralardan çok uzaklarda, Türkçe sevgisiyle Yakutistan'da alabilen birisi.
Bizim için o, politik veya gündelik çıkarlara kapılmaksızın, dilin biliminin
emrettiği doğrultuda yılmaksızın kendi görüşlerini ortaya koyan, onları savunan birisidir. Ancak Türkiye'de İnsanların bilimin gösterdiği yolda değil de,
günlük veya duygusal kaygılardan kaynaklanan istekler doğrultusunda hareket etmelerinden huzursuz olmamış da değiL.
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Türk Dilleri Araştırmaları 'nın kendisine
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annağan

olarak sunduğumuz bu
sayısını hazırlarken ulaşabildiğimiz meslektaşlarından, dostların~an yazı almaya çalıştık. Kimisine ise, özellikle eski SSCB' de yaşayanlara, belki de
gönderdiğiiniz mektuplar ulaşmadı. Kimi yazarlar yazılarını birer disket içinde
gönderdi ki, bu da işimizi oldukça kolaylaştırdı. Kendilerine aynca teşekkür
borçluyuz.

*
TDA başlı başına bir armağan kit~p olmaktan ziyade yıllık bir kitap, bir
dergi niteliği taşıdığından, son yıllarda da alanımızla ilgili duyurulması gere . .
ken bir hayli yeni yayın olmasından dolayı bu sayımızda da tanıtmalara yer
verdik. Aynca bu yılın başında yitirdiğimiz değerli Türkbilimci Annemarie
von Gabain için yazılmış bir Nachruf yazısına ve onunla yapılan son
görüşmeyi de içeren, Turfan kazıları üzerine yapılmış bir röportajın çevirisine
yer verdile.

*
Armağan hazırlanırken yazımında,

düzeltisinde bir çok· arkadaşımızın
gördük, hepsine burada ayn ayn teşekkür ederiz.
Yazım işlerinde elimizden geldiğince az hata yapmaya çalıştık, buna
rağmen gözümüzden kaçan ve bilgisayardan kaynakfanan heceleme hatalarından dolayı yazısı bulunan tüm hocalarımızdan ve okuyucularımızdan özür
dileriz.
Kaynakça kısmını elden geldiğince eksiksiz hazırlamaya çalıştık, Gazetelerdeki köşe yazılan buraya girmedi tabii. Aynca şu sıralar İngiltere'de diller,
di/ci/ik ve dilbilim üzerine yayıma hazırlanmakta olan bir ansiklopedide de
Türkçe, Türk dilleri, Türkiyededil durumu, Altay dilleri gibi uzun. yazıları da
var. Aynca hocamızın değişik zamanlarda yazdığı şiirlerini kapsayan Atatürk
Gülümsedi (Ankara 1981,45 s.) başlığını taşıyan~bir şiir kitabı olduğunu da
yardımını

.

belirtelim.

Son olarak hocamıza sağlık dolu uzun bir ömür, elinizdeki kitabın da kendisi için hazırlanan ilk armağan olmasını dileriz.
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