ORTA ÇA TÜRK MEZARLARININ
ARATIRMACISI A.N. SAMOYLOVIÇ
E.. FAZILOV
Eski ve Orta Çan özellikle Orta Çan balarndaki yazl kaynaklar birkaç ünlü
Rus âliminin gayretleri sayesinde bulunmu ve yaynlanmtr. Türk yaztlarnn
yorulmak nedir bilmeyen aratrclarndan birisi de esas eserlerinin bir çounu Özbek
diline, edebiyatna, folkloruna, tarihine ve etnografyasna adamtr. Bu ahsiyet ad
halk nazarnda çok itibarl olan Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç’tir.
A.N. Samoyloviç Orta Asya’ya birkaç defa seyahat etmitir. Çarlk zamannda
yapt uzun yolculuklarnn amac ülkenin deiik insanlaryla tanma ve yerli
arkiyatçlarla münasebetlerini gelitirme, sanatçlar, kukla ve gölge tiyatrosu hakknda
derleme yapma ve el yazmalarn aratrmakt. Fakat Ekim ihtilalinden sonra birçok ilmî
toplantlara ve konferanslara katlmak, bunun dnda da ülkenin kültürünü gelitirme
faaliyetine ve Özbekistan’a bütün hayatn adamtr.
Onun aratrmalarnn önemli bir ksm XI-XIX yüzyl Türk yaztlaryd. Özellikle
günümüze kadar Çaatayca eserleri incelemeydi. A. N. Samoyloviç Türkolojide ilk defa
Özbek edebî dilinin kalplama devirlerini takip etmitir ve bu zor meseleye birçok
çalmasn tahsis etmitir. Aada bu tür çalmalarnn en önemlileri verilmitir
1. Özbek edebî dilinin tekilatlanmas üzerinde (Kzl Özbekistan, No117, 23 May,
1929)
2. Çaatay Edebî Dili Cokçi ivesinin detaylar (Nauçnaya msl 1. bask. 1930, 11-14s)
3. Özbek Edebî Dili Tarh (Kitap: Til-imlo konferensiyas, 1929, 15-23 May Özbekistan’da
bulunan Özbek dilcileri ve edebiyatçlarn konferans. Takent, 1932) 4. Muhabbat va
taauk noma Maarif va okutuvcu. (Samarkand, 1927, No3, 42-44s.) 5. Orta Asya Türk
Edebî Dili ve Tarihi üzerinde Mir-Ali-ir (Leningrad, 1928, 1-24) v.s.
Samoyloviç Orta Asya’nn XI-XIX yüzyllarna ait edebî kaynaklarn ayrntlaryla
inceleyerek bu dilin gelimesinde kendine göre dört devir tespit etmitir.
1.Karahanl Devleti’nin kurulu dönemi (Merkezi Kakar’da olmak üzere)
2.slam’n Ouz ve Kpçaklar arasnda yaylmasndan sonra sonraki dönem.
(merkezi Aa Srderya havzas ve Harezm’de bulunmaktadr).
3.Çaatay ulusunun yerleik bölgelerini merkez bulundurarak balangc Timur
asllarnn topraklarnda kültürün gelimesiyle ilikilidir. A.N. Samoyloviç bu devri
Çaatay adyla adlandrarak aadaki dönemlere ayrmtr:
XV-XVI yüzyllar aras – Altn Asr
XVII-XVIII – Bunalm
XIX-XX Yeniden Dirili Ça, özellikle Hokand ve Hive’de
4.Bu devir XV. yüzyllarda balayp Çaatayca’nn yerine Özbek edebî dilinin
kalplamasyla tamamlanmtr.
te, bugün XI-XIV yy. yaztlarnn dil tasnifi genel olarak kabul edilmitir. Yalnz
baz durumlarda çada âlimler tarafndan eksikleri tamamlanmaktadr.
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Dou Edebiyat ve Tarihinin çok ince bilgini olan N. Samoylovç’in çalmalarnda
Özbek edebiyatnn name türünü incelemesi çok önemli bir yer tutmaktadr. Yazarn
“Taauk-name” ile ilgili çalma ve yaynlarnda derin bilgileriyle dilin zorluunu dile
getirilmesi ve meseleyi kullanarak izah edilebilmesi pek az insanda görülür yeteneklerdendir. Ayrca belirtilen eserler onlarn incelenmesini kolaylatran özel ilmî çalmalar
bulundurmaktadr.
A.N. Samoylovç bunun dnda Özbek edebiyatnn “tuyuk” türünün ilk aratrcs
olmutur. Onun Neva’i Lutfi Amiri v.b. airleri iirlerini tahlillerine dair üzerinde yazlar
büyük ilmî deerlere sahiptir. Zira, onlar filolojik aratrmalarn salam bir ekilde
devam edilebilme imkanlarn sunmaktadr.
Atai’nin yaratcl ve Babur’un liriklii hakknda bilgilere büyük bir ölçüde sahip
olduumuz hiç üphesizdir, ancak bu A.N. Samoyloviç’in sayesinde olmutur.
Ar derecede ilmî kesinlik ve titizlie kavuma hevesi A.N. Samoyloviç’in en büyük
özelliidir. Edebî kaynaklarn metinlerini her çalmasnda versiyonlarn da ekleyerek
kat üzerinde yanstmas da bu özelliinin bir belirtisidir. Onun yaynlar unlardr:
1. Abul Gaz Han’n Türkmen kelimesinin menei listesinden biri (DAN, V serisi,
1927, No2, 39-42s.)
2. Orta Asya Türk Edebiyat üzerindeki kaynaklar (ZVOPAO,1910, XIX cilt, I.
bask, 1-30)
3. Ali ir Neva’i’nin Mizanu-il avhani (Jurnal Vostok, No1, Leningrad, 1026, 105s.)
A.N. Samoyloviç’in “Babur name”, “KutadguBilig”, “Ravnakül slam”, “Firdavsu
ikbal Riyazud- Davle” v.b. tahsis ettii aratrmalar Türkologlar arasnda ünlü eserlerdendir.
A.N. Samoyloviç’in bulduu ve aratrd el yazmalar Orta Asya’nn kültürü ve
tarihi hakknda tek kaynak olarak elimizde bulunmaktadr.
Yaayan Özbek Dili ve lehçelerin aratrlmasna çok önemli katkda bulunmu.
Elinde bulunan malzemelerle yaztlar karllatrmtr. Özbek lehçelerin tasnifi ilk defa
A. N. Samoyloviç tarafndan yaplmtr. Âlim, Özbek lehçesinin tasnifi üzerindeki ünlü
makalesinde (kitap: Telafuz ve dilin meseleleri Samarkand- Takent, 1929, 320-331s)
Özbek lehçelerini u gruplar altnda toplamaktadr:
1.Güney-Dou veya Çaatay
2.Orta veya Kpçak-Türkmen
3.Kuzey –Bat veya Cokçi
Onun Özbek edebî dilini Çaatay döneminde ‘c’li ve ‘ç’li lehçeleri ortaya
çkmasnn tahminini bulanduran “Cokçi lehçesinin detaylar” adl eseri özel bir deere
sahiptir.
A.N. Samoyloviç’e göre “c” ve “ç” seslerin bazlar Moolcadan geçen kelimelerin
etkisinde, bazlar da “c’li” lehçelerin etkisiyle Özbek edebî dili meydana gelmitir1.
A.N. Samoyloviç, Pave Kurten, G. Vamberi, eyh Süleyman, Buharskiy, T. Tsinker
v.b. sözlüklerinden faydalanarak Kakarl Mahmud’un “Divan-i Lugat it Türk”, “Kutadgu
Bilig”, “Hüsrev ü irin”, “Babur- name”, “eybani-name”, “Abuka” adl eserleri üzerinde
Türk edebî dilindeki c’li lehçelerin tarihini incelemitir.
Dilciler ve terim uzmanlarnn bulamad çok önemli bilgileri Samoyloviç’in
çevirisi ile ilgili çalmalarnda bulmak mümkündür. te, nak, hivak, el, mehrem,
1

“Element diyalekta “djokçi” v literaturnom Çagatayskom yazke”
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sengir, çmanay, kal’a, tallik, taldk, altun, djappas kelimeleri hakknda bilgiler “HiveKarakalpak ilikileri üzerinde XIX. yy. Hive haberlerindeki ksa tercümelerden parçalar
(Trud VAN,1935, VII. cilt, Karakalpak Tarihi üzerinde kaynaklar, 91-134) adl
eserinde bulunmaktadr.
A.N. Samoyloviç’in eserlerinde yerli ve yabanc Türkologlarn çalmalaryla ilgili
eletirilerine titizlik, objektiflik ve prensiplilik dahil olmak üzere lutufkarlk da açkça
hissedilmektedir. Buna, Denison Ross’un (ZVOPAO, 1911, cilt XX, 1-3 bask, 0930101 s.) S.. Polyakova’nn (ZVOPAO, 1906, VII cilt, I bask 074-083 s) ve N.P.
Ostroumova (ZVOPAO, 1907-1908, XVII cilt, IV bask, 0156-0166s.) v. b. eserleriyle
ilgili eletirileri güzel örnek olabilir.
Ali ir Neva’i’nin dili, Anadolu ve Azeri el yazmalarn, hatta yaayan Türk Dilleri
ile Mirza Mehdi Han’n “englah” isimli eseri üzerinde uzun seneler çalmtr. Fars
dilcisi eseri üzerinde genel bir inceleme yaptktan sonra “englah’n” Türkoloji
tarihindeki yerini belirtmitir.
Avrupa lehçeleri ve Türk Dillerinin genel grameri usulü olarak Kazambek’in
Obaya Gramatika adl eseri özellikle Bat Avrupa’da günümüze kadar unutulmamtr.
Orta Asya’da ise Kagarl Mahmut’tan balanarak Çaatay Dili de Mehdi-Han’n2
eserinden daha geride kalmtr.
Samoyloviç, tercümesinde çok sayda hata bulunduran, Denison Ross’un eserini
kullanmasna ramen, onun yazs Dj. Kloson, Besim Atalay, J. Eckmann, K. Menges, K.
Muhitinov gibi aratrclarn dikkatlerini Mirza Mehdi-Han’n eserine yönlendirmitir. A.
N. Samoyloviç, bu eserinde hem ran’da yaayan Türk lehçelerinin hem de Doulu
yazarlarn filolojik eserlerinin istikbalde incelenmesini arzu etmitir. Ancak ran’daki
yaayan Türk lehçelerini aratrlmas çalmalar belli bir seviyede ise de Fars dilindeki
filolojik eserlerin incelenmesi çalmalar için daha çok gayrete ihtiyaç vardr. Örnein,
mehur “Lugati-Mimitullah” adl eser bile incelenmemi durumundadr.
A.N. Samoyloviç’in çalmalarnda Yusuf Balasagun’un “Kutadgu Bilig” adl eseri
önemli bir yer tutmaktadr. Samoyloviç Radloff’un bu eserle ilgili çalmasn
eletirerek, Kagarl Mahmut’un “Divan ü Lugat-it Türk” adl eseri dahil olmak üzere,
baka kaynaklardan faydalanarak Kutadgu Bilig’in yeni tercümesini hazrlamtr.
Herhalde, onun el yazlarndaki baz mülahaza ve kelimelerin yorumlarna baklrsa,
Samoyloviç bir sözlüün düzenlemesini planlam olmaldr.
Samoyloviç “Hüsrev ü irin”, “Muhabbat-name”, “Taauk name” adl eserlerin,
bir testi üzerindeki yazlrn aratrdnda Kutadgu Bilig’in el yazsndan faydalanm
(ZVORAO, 1911, XXI cild,I. bask). lk kez Kutadgu Bilig’in, Kutb’nn “Hüsrev ü
irin” adl eseri üzerindeki etkisini ortaya koymutur. Âlim bunun dnda da Kutadgu
Bilig’in dörtlük saysn ve M. Hartman’n hatalarla tespit ettii vezin yapsn
bulmutur.
A.N. Samoyloviç XI-XIX yy. Türk yaztlarn inceleyerek bir çok terimi ortaya
çkarmtr. slam dönemi Orta Asya Türk edebî dili, Çaatayca, Uygur-Polovca
karm, Kpçak-Ouz dönemi Orta Asya Türk edebî dili, Karahanlca, Karluk-KpçakOuz dili, Uygur Kpçakça, Ouz-Türkmence, Türk Dili, Hiva-Özbek edebî dili v.b.
Fakat hangi adn hangi yaztla bal olduu kesin olarak ifade edilememitir.
A.N. Samoyloviç’in Türklere ait yaztlar aratrma alanndaki büyük bir deere
sahip olduunu sadece u liste bile ifade edebilmektedir. Yasuf Balasagun’un Kutadgu
Bilig’i, Kakarl Mahmud’un Divani Lugat-it Türk-i, Ahmet Yugnaki’nin Atabetül
2

“Obaya Gramatka Turetsko-Tatrskogo Yazka”, 1846
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Hakaik’i, Ahmet Yesevi’nin Divan-i, Kutb’un Codex Cumanikus’u, Husrev ü irin’i,
Harezmi’nin Muhabbat-name’si, Sidi Ahmet’in Taauk nâmesi, Ali’nin Ksas-i
Rabguzi’si, Nadcül Feradinsi, Kssa-i Yusuf’u, Aba-Hayan’n Kitab Al-idraki’li-lisan alatrak, Tarcuman türki va adcali va mugali, Andaliba’nn Yusuf ve Zuleyhas, Atai’nin
Arab filologu, Divan-i Lutfi’nin Divan- ve Gül-ü Navruz’i, Mir Haydar’n Mahzan ul –
asrai’i, Sakaki’nin Divan’, Muhammed Salih’in Türkçe ve Farsça) Seybani name’si ve
Farsça) Divan, Ali ir Nevai’nin Ravhakul islam’ Eserlerri vakfiye), Münaat,
Muhakamat’ül-lugatayn, Mezahüavzal, Divan, Huseyn Baykara’nn Divan’, Yusuf
Amiri’nin eserlerinden Babur-nâme, Babur’un Divan’, Sadraca-i Türk ve Sadcarai
tarakima, Horezm name, Tezkire i evliya, Mirac name, Rebab-name, Ak Paa’nn Garib
Name’si, Muhüs’in Firdavsul ikbal-i, Munis ve Agah’i’nin Rizyazud-davle’si
Mehdihan’n Mobayn Lugat’i v.b.
A.N. Samoyloviç’in Türk yaztlarn aratrma alannda neler yaptn bir makalede
açklamann mümkün olmamas tabiîdir. Bu nedenle mehur âlimin Türkoloji’nin en
önemli alannda çözebildii esas meselelerin listesiyle snrlyz. Samoyloviç’in yllarca
yapt ilmi aratrmalarna u örnekler vermek mümkün:
1.XI-XIX. yy. yazmalarndaki dilin gelime tarihini devirler halinde tasnif etmitir.
Onun bu tasnifi çada Türkologlar tarafndan da kabul edilmitir ve baz tashihlerde
bulunmulardr.
2.XI-XIX. yy. yazmalarnn dilin gelimesinde birkaç dönem yaayan tak bir edebî
dil olduunu kantlamak:
3.Cuci ulusu ve onu tekil eden Harezm’de Çaatayca’dan farkl olma özelliini ve
Altn Orda lehçelerin izlerinin tayan bir edebî dilin (Muhabbat-name, Hüsrev ü irin,
Nacdül Faradis eserlerin dili kastedilir) kullanldn ortaya koymak:
4.Coci ulusu veya Altn Orda’nn snrnda bulunan XIII-XIX. yy. yazma dilinin
lehçe temellerini (örnein, bu ulusun Dou ksmnda - Harezm’de Kpçak ve Ouz
lehçeleri bulunur) meydana çkarmak:
5.Çaatay edebî dilinin olumasnda Karluk lehçesinin önemli rol oynad
tahminini ileri sürmek:
6.Kagarl tabiri verildii halde Ahmet Yügneki’nin dörtlüklerinin Kutadgu
Bilig’den ayran, kendine has dil özelliinin mevcudiyetini göstermek:
7.“Muhabbat-name”, “Hüsrev i irin”, “Kssa-i Yusuf” adl el yazmalarn dilinde
Türk dillerinin (Kuzey-Dou Uygur, Kuzey-Bat Kpçak, Güney-Bat Ouz) lehçe
unsurlarnn bulunduunu göstermek.
8.Ali’nin “Kssa-i Yusuf” eseri olduu gibi Ahmet Yesevi’nin “Divan  Hikmet”
adl eserinin esas metinlerini ve Rabguzi’nin “Ksas’ül-Enbiya” eserinin de (Ksas-
Rabguzi’nin ilk metni kastedilir) Çaatay dil ve edebiyat arasndan çkarmak
9.Altn-Orda dönemi Harezm’de Türk edebî faaliyetinin mutassavvuf airi olan
Ahmet Yesevi’nin Aa Srderya’nn havzasnda kurduu okulla özellikle iir alannda
çok yakn ilikilerde bulunmas gerektiini ve Fars liriini taklit etmesine ramen,
eserlerinde Türk ruhunu hissettiren Ahmet Yesevi’nin halk airleri için tek ahs olsa da
mühim ilhamcs olduunu iddia etmek.
10. Ahmet Yesevi’nin dilinin temellinde Kpçak-Ouz veya Karluk –Kpçak-Ouz
lehçelerinin bulunduunu tahmin etmek.
11. Orta Asya halk airlerin dilini ilk önce nispeten sadeliiyle ayrldn iddia
etmek.
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12. Osmanl ve Azeri edebî dilinin üzerinde Orta Asya edebî dilinin etkisi
bulunduunu tahmin etmek.
13. Gelimesinde birkaç aama geçirmi olan Kazan-Tatar ve Krm-Tatar edebî
dillerinin Kpçakça’ya kadar ulatklar ve Altn Orda edebî eserlerin diliyle sk
ilikilerde bulunduu görüünü ileri sürmek:
14. Orta Asya Türkmenlerin edebî dilinin edebî kaynaklar Çaatayca’dan deil,
Aa Srderya’da ve Harezm’de bulunan yazmalarn saylmas gerektiini iddia etmek.
15. Yaztlarn dili gelimesinde her biri büyük bir dönemi kapsayan ve kendine has
kaynaklar bulunduran dört devriyi geçirdiini farz etmek. (Orta Asya Türk edebî dili
tarihi, say. 20)
16. Kutb’un “Hüsrev ü irin” eserinin orijinali XIV. yy. Altn Orda’snda ortaya
çkt, nüshann Kpçak asll Berke Fakih tarafndan Msr’da hazrlandn tahmin
etmek.
17. Tarihî kaynaklar aratrldnda onlarn modernlemesinden kaçnmak üzere
orijinal metnini doru tam ve kesin olarak anlalmasnn salayan araçlarn ve elde
bulunan sözlüklerin tümünün kullanlmas gerektiini ileri sürmek.
18. Edebî dilin lehçelerinde bulunan en iyileri içine çekmesi gerektiinden dolay
edebî dili temellini sesli uyumlu lehçelerinin tekil etmesi gerektiini ve Özbek dilinin
lehçeden olutuunu iddia etmek: (Özbek edebî dilinin tekilatlanma tarihi Kzl
Üzbekistan, 1929, No. 117)
19. Karlatrmal Türkoloji’nin gelimesinde eserleri büyük bir dikkat ve derin
aratrmaya deer veren, Fars filologlarnn önemli katkda bulunduklarna inanmak.
20. XI-XIX. yy. edebî kaynaklarnn dil bakmndan ayr ayr dilden olduu ve
onlarn oluma ve gelimesinde ‘c’li lehçelerin belirli bir rol oynadn iddia etmek.
21. Arkaik kelime hazinesini tekil eden kelimelerin grubunu ve bunun dnda
Ouzca, Kpçakça v. b. dillerine has olan baz kalplar belirtmek.
22. XI-XIX. yy. dönemi iirlerin vezin ve redif kalplarnn özelliklerini tespit
etmek, bunlarn çounda halkn sözlü yaratclnn unsurlarn mevcudiyetini
göstermek, “ah-name” ve “Kutadgu Bilig’in” Türk edebî kaynaklarnn bir çounluunun üzerindeki etkisini ortaya çkarmak.
23. Ortaça yazmalarnn, Runik harfli yaztlarn deifre edilmesi zor olan
ksmlarn hatasz açklamak:
24. El yazsnn çeitlerini karlatrlmalarna dayanarak kopyas ve güzel yaz
özelliklerini ve el yazlarndaki baz fonetik, morfolojik ve söz dizimi olaylarnn ortaya
çk sebeplerini tespit etmek.
25. Kelimelerde ve tabirlerde çok sayda bulunan hatalar düzeltmek:
26. Codex Cumanikus’un el yazmasnn anlalmayan baz yerlerini ve bilmecelerini
çözmek için çada Türk halklarnn bilmeceleriyle karlatrmak gerektiini ileri sürmek.
27. Selçuklu iirlerinden zannedildii gibi Dou Asya Türk edebî iir dilinin
Selçuklu döneminde Türkmenlemi Uygur temellinde olutuu ve sonradan
Çaatayca’nn etkisinde kaldn ileri sürmek (Orta Asya Türk dilleri üzerinde kaynaklar
IV. Çaatay airi – Atai XV. yy. 1927, IIc. 257s)
28. Toplad Çaatay diliyle ilgili malzemeleri tamamlamak ve onun gramer
yapsn yazya geçirmeye balamak. (Samoyloviç’in arivinde Türkologlar çok
yakndan ilgilendiren Çaatay dilinin ilk grameri bulunmutur)
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29. Samoyloviç Orta Asya halknn kültürünü aratrma iinde çou zaman
vazgeçilemez deerlere sahip olan halkn edebî eserlerini, kaynaklarn ve çok metinlerini
hazrlam ve yaynlamtr.
Bu dünyadan göçmü olan âlimlere hürmet göstermek onlarn balad ilerin
devam etmesi için en çaba sarf etmek.. Bu, bizim kültüre kar bir vazifemizdir.
Onun yorulmak nedir bilmeyen çalmas, çok yönlü olmas, yapt ie kar
duyduu inanç, genç nesil Türkologlar için çok kymetli bir örnektir.
Çeviren: Venera TURATBEK KIZI

