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Değerli araştırmacılarımız, okurlarımız dergimizin 2020 yayın yılının Aralık
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, tarih ve siyaset bilimi alanında özgün
makaleler var. Şahru Pilten Ufuk’un makalesi Kutadgu Bilig’de ajun sözcüğünün
görünümü üzerine. MTAD’ın ikinci makalesi, araştırmaları Kaşgay Türklerinin
diline yoğunlaşan Talip Doğan’a aittir. Makalede, Kaşgayların dilinde sınırlandırma
işlevi kullanılan eklerin kökeni üzerinde durulmuş ve bir köken önerisinde de
bulunulmuştur. Gökçe Okta’nın makalesi ise Türkiye Türkçesindeki “tek sözcükte
görülen yapım ekleri”ne dair dikkat çekici bir yazıdır.
MTAD’ın son yazısı Babek Şahid’e ait Genel Güç Teorisi bağlamında DevletToplum İlişkisine dair kuramsal bir makaledir. Yazı, yazarın kritikleri kadar konuya
dair bir analitik model önerisi ile öne çıkmaktadır.
MTAD’ın bu sayısının son yazıları iki Doğu Türkistanlı âlimle ilgilidir. İlki bir
vefeyat yazısıdır: Doğu Türkistan’ın ünlü türkologlarından folklor bilimci Prof. Dr.
Abdülkerim Rahman Hocamızı kaybettik. Hocamıza Tanrı’dan rahmet diliyoruz,
bıraktığı ilmî miras, Doğu Türkistan Uygur araştırmalarına her zaman yol
gösterecek, örnek olacaktır. İkinci yazı ise bir tanıtma yazısıdır: Tarih bilimci Dr.
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Nabijan Tursun’un Uygur Omumiy Tarihi ana başlığı altında Uygur Araştırma
Enstitüsü (Ankara) tarafından 12 cilt hâlinde yayımlanması planlanan eserinin 1944
Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ne tahsis edilen 7. ve 8. ciltlerinin tanıtımını Erkin
Emet’in kaleminden okuyabilirsiniz. Kıymetli meslektaşımız Dr. Nabijan Tursun’u
MTAD olarak biz de kutluyor, başarılar diliyoruz.
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.

