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F. Sema Barutcu Özönder  

Değerli araştırmacılarımız, okurlarımız dergimizin 2020 yayın yılının Haziran 
sayısını dikkatinize sunuyoruz. Açık erişimli bir e-dergi olmakla birlikte abonelikle 
erişilen MTAD’ın bu sayısı da, abonelik aramadan bütün okurlarımızın ilgisine 
sunulmuştur. 

Dergimizin bu sayısında dil, edebiyat, biyoetik ve uluslar arası tarih alanında 
özgün makaleler var. Musa Rahimi’nin yazısı Halac Türklerinin dil hayatiyetine dair. 
Rahimi, yazısında Halacların bugünkü dil durumlarını alana birkaç kez yaptığı 
araştırma gezilerinin sonuçlarını paylaşarak incelemiştir. Zilale Hudaybergenova’nın 
makalesi Türkiye ve Özbek Türkçelerindeki i- ek eyleminin karşılaştırmalı olarak bir 
incelemesidir. Emine Şule Ertürk Anıklı ve Türkân Yalçınkaya’nın yazıları Kazak ve 
Özbek Türkçelerine toplum dil bilimsel olarak yaklaşan yazılardır. Anıklı Ertürk, 
2011 ve 2015 Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının 
Kazak ulusal yazılı basınındaki sunumlarını T. A. van Dijk’in Eleştirel Söylem Analizi 
yöntemi ile söylem, iktidar ve ideoloji bağlamında incelemiştir. Yalçınkaya ise, biri 
küresel, diğeri ulusal iki sosyal paylaşım ağında Özbek konuşurların ana dili 
tutumlarını  araştırmıştır. M. Can Teziç’in makalesi, 1896’da Çarlık Rusyası 
tarafından yapımına başlanmış olan Doğu Çin Demiryolu’nun inşası ve değişen 
siyasî dengelere göre bu demiryolunun durumunu ele alıp kritik eden bir 
araştırmadır. 

MTAD’ın son üç makalesinden ilki Klasik Türk Edebiyatının büyük şahsiyeti Alî 
Şîr Nevâyî’nin diline anlam bilimsel açıdan yaklaşarak dikkat çekmektedir. Emine 
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Temel, makalesinde Nevâyî’nin Mecâlisü’n-Nefâyis adlı Türkçe tezkiresindeki 
metonimli yapıları inceleyerek bu konuya bir başlangıç yapmıştır. Özen Yaylagül 
Üstünel ve Nuraniye Hidayet Ekrem’in yazıları Türk Edebiyatının şaheserlerinden 
Kutadgu Bilig’e dayanmaktadır. Ö. Yaylagül Üstünel’in makalesi Yûsuf Has Hâcib’in 
bu eserindeki sağlığı koruma bilgisi ve kimi sağlık bilgisi terimlerine dairken, N.  
Hidayet Ekrem’in makalesi Kutadgu Bilig’e biyoetik açıdan bir bakıştır.  

MTAD’ın bu sayısını oldukça geç ilginize sunduk. Son birkaç ay, yakın 
çevremizin bizi çok üzen genç vefatları ile geçti. Dergimizin editörlerinden Prof. Dr. 
Gülsüm Killi Yılmaz’ın sevgili eşi Tabip Dr. Okan Yılmaz’ı kaybettik. Okan Beyi hep 
gülen gözleri ile her zaman hatırlayacağız. Dergimizin yayın kurulu üyelerinden Dr. 
Filiz Kılıç ise sevgili babasını kaybetti. Her iki öğretim üyemize baş sağlığı 
dileklerimizi MTAD ailesi olarak bildiriyoruz. 

Kırım Tatar Türklüğünün Vatan Kırım ülküsünün fikrî önderlerinden İnş. Müh. 
Muzaffer Akçora’yı ise 22 Temmuz 2020’de kaybettik. Akçora Beyin vefatı, yalnızca 
Türkiye Kırım Türklüğü için değil, Kırım’daki Türk-Tatar toplumu için de yeri 
doldurulması zor bir boşluk bırakmıştır. Yüksek fikrî ve derin entelektüel birikimi, 
Türk Dünyasına ve meselelerine vukufu, insanı kendine hayran bırakan geniş 
literatür bilgisi ile kitap dostu Akçora Bey, hayatı boyunca Cafer Seydahmet 
Kırımer’in yolundan hiç taviz vermedi. Dileğimiz, onun Cafer Seydahmet Kırımer ve 
arkadaşlarının yürüdüğü yolda, çok değer ve önem verdiği Kırım Türk-Tatar 
gençliğinin de yılmadan yürümesidir. 31 Temmuz 2020’de ise Başkurt Devlet 
Üniversitesi’nin Doğu Bilimleri Bölümü Başkanı, sevgili öğrencim Doç.Dr. 
Gaynislam D. İbrahimov’u çok genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. 
Gaynislam Bey efendiliği, disiplini, çalışkanlığı ve Başkurt destancılığı araştırmalarına 
katkısı ile her zaman anılacak, Başkurdistan’ın Türklük bilimi yolunda yürüyecek 
genç Ural Batırlarına şüphesiz örnek olacaktır. 

Bu sayıda da bütün fedakâr sağlık çalışanlarımıza MTAD olarak en içten minnet 
ve şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile, siz değerli 
okurlarımıza sağlık ve mutluluk diliyoruz. 

 


