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Değerli araştırmacılarımız, okurlarımız dergimizin 2021 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, ve sosyoloji alanında özgün makaleler 
var. Erkin Emet'in makalesi Türk Ceditçiliğinin Doğu Türkistan'daki önemli 
isimlerinden Abdulkadir Damolla'ya dair. Yazar, makalesinde bir yandan Doğu 
Türkistan'daki Türk Ceditçliğinin kökeni, kaynakları ve faaliyetleri üzerinde 
dururken, bir yandan da bu hareketin Doğu Türkistan'da gelişmesinde Abdulkadir 
Damolla'nın rolünü ortaya koymuştur.  

Nihal Yetkin Karakoç'un araştırması Dünyamızı saran küresel salgının ilk 
günlerinde halka bilgi veren doktorların röportaj ve konuşmalarından seçilen bir 
örneklem üzerinde onların kullandıkları örtmece dil üzerine odaklanmıştır.  

Kaşgay araştırmaları uzmanı Talip Doğan'ın yazısı Kaşgay Türkçesinin Çağdaş 
Oğuz Lehçe Grubu içindeki yerini tayine yöneliktir. Yazar, ses, biçim ve sözcük 
seviyesinde incelemesini yapmış, vardığı sonucu paylaşmıştır. Kaşgay ağızları 
üzerine yapılan araştırmaların tarihi çok eskiye dayanmaz, ancak son yıllarda ivme 
kazanmıştır ve daha yapılacak işler vardır.  Soner Atalan'ın makalesi, Türkoloji 
çevresinin “karışık dilli eserler” başlığı altında toplayıp sıcak araştırmaların da 
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olduğu bir konuya dairdir; yazar böyle karışık dil özellikleri gösteren Vat.Turc.431 
numarası ile Vatikan Apostalik Kütüphanesi'nde kayıtlı bir Türkçe yazmayı ses ve 
biçim bilgisi özellikleri yanında söz varlığı bakımından da ayrıntılı olarak 
incelemiştir. Şüphesiz tür çeşitliliği bakımından daha çok dinî-didaktik eserler 
grubunda karşımıza çıkan böyle eserlerin inceden inceye tasvirî incelemelerinin 
yapılması, hem Tarihsel Türkçenin dallanma süreçleri ve onların yazılı aşamalarının 
anlaşılmasına hem de dil içi temasların boyutları ile Türk mektep ve medreselerinde 
okutulan eserlerin diline geçen zaman içinde yapılan müdahalelerin niteliği ve elbette 
Türk Kitap Tarihi bakımından kitap hareketliliği hakkında değerli sonuçlar 
çıkarmamıza yardımcı olacaktır. 

Mustafa Can Teziç'in makalesi ise, Batı Sibirya'nın aslî unsurlarının geleneksel 
mekân anlayışları ile Rus yayılması ile baş gösteren merkezî idarenin inşasına giriştiği 
yeni mekânsal yapılanma arasında çıkan çatışma Hantılar örneğinde ele alınıp kritik 
edilmiştir. Geniş Sibirya sahasının yerli nüfusları üzerine yaptığı sosyolojik 
araştırmaları ile tanıdığımız yazarın “yaşam alanlarını kaybeden yerli gruplar aynı 
zamanda kimliklerini ve varlıklarını da kaybetme noktasına gelirlerken, 
geleneksel yaşam tarzlarının, inançlarının ve kültürlerinin şekillendiği bu 
mekânların yıkımı karşısında bir karşı koyma mekanizması olarak kimliklerini 
yeniden ürettikleri” şeklinde vardığı sonuç, Rusça aleyhine ana dili kaybı tehlikesi 
içinde de olan bu toplulukların kaderini nasıl etkileyeceğine dair toplumsal 
öngörülerini, etnik hayatiyetleri ve etno-dil hayatiyetleri bakımından bizzat alacakları 
tedbirler açısından da dikkate değerdir.  

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. 

 


