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Rus dil bilimci Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç [1880-1938] 
tanıtılırken çoklukla onun saha araştırmalarına vurgu yapılır. 
Henüz daha öğrenciyken 1900’de Osmanlı Türkiye’sini ziyaret 
ederek araştırma gezilerine başlayan Samoyloviç ilmî hayatı bo-
yunca Türk dünyasının farklı köşelerini dolaşarak Türk dili ve 
etno-kültürü üzerine incelemeler yapmıştır. Araştırma gezilerin-
de bir yandan dil malzemesi derlerken bir yandan da yazma ve 
matbu eserler toplayan Samoyloviç, ülkesine döndüğünde eser 
vermek için çok sayıda malzeme elde etmiş olmaktaydı.

Samoyloviç’in eserleri arasında hatırı sayılır miktarda gerek Os-
manlı Türkiye’si gerekse de günümüz Türkiye’sinin diline ilişkin 
çalışmalar vardır. Bunlar arasında belki de ilk dile getirilmesi ge-
reken Samoyloviç’in uzun yıllara dayanan emeğinin ürünü olan 
ve nihai hâliyle 1925’te yayımadığı Kratkaya uçebnaya grammati-
ka sovremennogo osmansko-turetskogo yazıka [=Günümüz Osman-
lı-Türkçesinin kısa dil bilgisi ders kitabı] adlı kitaptır. Rusya’daki 
son baskısının 2002’de yapılmış olması kitabın önemini ve gün-
celliğini hâlâ koruduğuna işaret etmektedir.

İlk dil kurultaylarına katılarak bildiri sunan bilim adamları ara-
sında yer alan Samoyloviç; Türkiye’deki dil inkılabının yalnızca 
canlı tanıklarından biri olarak kalmamış, aynı zamanda bu konu 
üzerine eserler de vermiştir. Bu eserlerden biri, Türkiye’nin daveti 
üzerine 1933’te SSCB Bilimler Akademisinin Samoyloviç ve N. Ya. 
Marr’ı Türkiye’ye göndermesiyle ortaya çıkmıştır. İki bilim adamı 
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu çalışanlarıyla bir araya 
gelerek kurumların çalışmalarını yakından görür. Samoyloviç 
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ülkesine döndükten sonra, dil inkılabı ve Türk Dil Kurumunun ilk çalış-
maları hakkındaki gözlemlerini ve düşüncelerini önce farklı iki toplantıda 
sözlü olarak açıkladıktan sonra konuyu bir de makaleyle ele alır. Pis’men-
nost i revolyutsiya [= yazı ve inkılap] adlı makale seçkisinin 1933’teki ilk 
sayısında “Yazıkıvoye stroitel’stvo v turtsii” [= Türkiye’de dilin biçimlen-
dirilmesi] adıyla yayımlanan ve dil inkılabı ile Türk Dil Kurumunun kuru-
luş yıllarındaki çalışmalarına ışık tutan makalenin Türkçesini okuyucuya 
sunuyoruz.


