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Değerli araştırmacılarımız, okurlarımız dergimizin 2021 yayın yılının Mart 

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, sanat tarihi ve arkeoloji alanında özgün 

makaleler var. Ayhan Çelikbay’ın makalesi ıd- ‘göndermek’, ber- ‘vermek’ ve bu iki 

fiilin birleşmesiyle ortaya çıkan iber- ‘göndermek’ fiillerinin yapı ve anlam özellikleri 

bakımından bir incelemesidir. Erkin Emet'in makalesi Çağdaş Uygur Edebiyatında 

roman türünün gelişmesi ile Uygur romancılığının temsilcileri ve eserleri 

hakkındadır.  

Halide İmamova ise, makalesinde Türkiye Türkçesinde reddetme ve inkâr 

etmenin nazik ifade yolları ile nasıl sağlandığını örneklerle ele alıp incelemiştir.  

Veysel Özbey’in araştırması,  2002 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne ve 

UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne alınmış olan Afganistan’ın Cam 

bölgesinde Gurlu Hanedanı zamanından kalan Cam Minaresi üzerinedir. Özbey, 

Cam Arkeolojik Kalıntıları’nın UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne 

alınma süreci ve koruma-kurtarma çalışmalarını ayrıntıları ile makalesinde ele alıp 

incelemiştir. 

Nutuk, Millî Mücadele’nin önderi, Türk Devrimi’nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti 
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Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak ve anlatmak için ilk 

başvuru eseridir. Nutuk, Türk Hitabet Tarihinin de şaheserlerinden biridir. Eser, Türk 

Millî Mücadelesi’ni ve sonuçlarını çok canlı ve ayrıntılı olarak anlatır, okuruna millî 

mücadele ruhu ve şuuru da aşılar. Eser ve eser içeriğinin dâhi sahibi bu vasıflarından 

dolayı Dünya'nın sömürülen mazlum milletlerine de model olmuş, Mustafa Kemal 

Atatürk'ün Nutuk’u, çok sayıda dile de çevrilmiştir. MTAD’ın son sayısı, 

Fakültemizin de kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu şaheseri; Nutuk üzerine, 

yine Fakültemizin ilk mezunlarından ve Atatürk araştırmaları ile yakından 

tanıdığımız ünlü Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Hocamız ile yapılan bir 

söyleşiye ayrılmıştır. Nutuk’u çok akıcı bir dille ve ana dilini mükemmel bir biçimde 

kullandığını bildiğimiz Atatürk'ün ifade inceliklerini bozmadan günümüz 

Türkçesine aktaran çok sevgili hocamız Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a bu vesile ile bir 

kez daha teşekkür ediyor, sağlık ve uzun ömür diliyoruz. 

Runik harfli Eski Türk Çağı yazıtları alanındaki katkılı ve değerini hiç 

kaybetmeyecek araştırmaları ile yakından tanıdığımız Prof.Dr. D. D. Vasil'ev’i 

Dünyamızı saran küresel salgında yitirdik. Türkiye Türkçesini de mükemmel 

düzeyde bilen Prof.Dr. D. D. Vasil'ev, Atatürk’ün Nutuk’unu Rusçaya çeviren bilim 

heyetinin baş editörlüğünü de yaparak Rusça okurlarına kazandırmıştı. Kök Tengri, 

Altay Dağlarının başlı bir yerini, Yenisey’in temiz akan sularını bu büyük Türklük 

Bilimi bilgininden esirgememiştir her hâlde! Prof.Dr. D. D. Vasil'ev’e Modern Türklük 

Araştırmaları Dergisi olarak Tanrı’dan rahmet diliyoruz, ruhu şad olsun.  

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. 

 


