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Bilhassa muasır Rusya Türkiyatçıları meyanında, Türk filoloji-
si tetkikatına en çok temayül gösteren profesör “A. Samoyloviç”, 
müderrisi bulunduğu “Leningrad Canlı Şark Lisanları Enstitüsü” 
talebesine mahsus olmak üzere, “Türkiye Türkçesi” hakkında 
muhtasar bir sarf ve nahiv mektep kitabı vücuda getirmiştir. Eser, 
planı itibarıyla, bütün lisanın inceliklerini tamamıyla ihtiva et-
miyorsa da, Türkçe öğrenmeye yeni başlayan talebe için elzem bi-
lumum esaslı kavaid-i lisaniyeyi ihata etmektedir. Hatta, kemal-i 
cesaretle diyebiliriz ki, muhterem profesör kendi Rus talebesini 
nazar-ı dikkate alarak eserini vücuda getirmiş olmakla beraber, 
eser, neticede, geniş müdakkikler muhitinin de pek güzel istifa-
de edebileceği bir şekil almıştır. Gerçi, müellifin mukaddimede 
de itiraf ettiği gibi, 1917 senesinde Berlin’de neşredilen “profesör 
Weil”ın [bu zat elyevm Berlin Darü’l-Fünu[nun]nda Şark Türkçesi 
müderrisidir] mufassal Osmanlı Türkçesi kavaidi, ve daha son-
ra, yani beş altı sene kadar bundan evvel müderris Jean Deny’nin 
Fransızca olarak neşrettiği mükemmel ve mufassal sarf ve nahiv 
kitabı, bu sahada hissedilen boşluğu tamamıyla doldurmuşsa da, 

“profesör Samoyloviç”in bu yeni kitabı da herhâlde istifadeden 
hâli değildir.

* Yazının tam adı: A. Samoyloviç: “Muasır Osmanlı-Türk Lisanı”nın Muhtasar 
Sarf ve Nahvi. - “Leningrad Canlı Şark Lisanları Enstitüsü” külliyatından 
numero 10. - Leningrad 1925, 104 sahife, Rusça. Ahmet Caferoğlu, 
Samoyloviç’in söz konusu ders kitabını Türkiyat Mecmuası’nın 1926 tarihli 
2. cildinde (baskı tarihi 1928) “Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri” adlı bölümde 
değerlendirmiştir (525-526. s.). Metin günümüz Türk harflerine Serdar 
Karaca tarafından aktarılmıştır. Burada özgün ve yeni harfli metin birlikte 
verilmektedir. Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nun [1899-1975] kızı Dr. Nazan 
Ölçer’e teşekkürlerimizle.
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Eser, muhtasar bir mukaddimeden ve “Türkiye Türkçesi”nin sair Türk leh-
çeleri arasındaki mevki ve ehemmiyetinden bahs-i hususi bir medhalden 
sonra, başlıca üç kısma tefrik edilmiştir. İlk kısmı Türk lisanının savtiyatı-
nı (fonetik), saite ve samitelerin telaffuz kavaidini ihtiva etmektedir. İkin-
ci kısım morfolojiden bahseder; üçüncü kısım ise başlıca nahve münhasır-
dır. Müellif, daha ileride, itmam edilmemiş olan bu sarf ve nahiv kitabının 
mütebaki ciltlerini neşretmeyi vadetmektedir. Vakıa profesör, eserinin 
mukaddimesinde, pek mütevazıane surette, eserinin muhtasar olduğunu 
ileri sürüyorsa da, bu mühim ve geniş sahadaki boşluğu bir eser ilavesi, hiç 
şüphe yoktur ki lisaniyat nokta-yi nazarından şayan-ı şükrandır. Yalnız, 
müellifin, “transkripsiyon” meselesinde “Radloff”un kabul ettiği eski sis-
temi kabul etmekte ne kadar isabet ettiğini, doğrusu, tayin edemiyorum. 
Daha yeni sistemlerden birisi kabul edilmiş olsaydı, belki daha fazla – fo-
netik itibarıyla – gayeye yaklaşılmış olurdu zannındayız. Mamafih buna 
rağmen, eser, kıymet-i ilmiyesinden hiçbir şey kaybetmemiştir.
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