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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния изученности деятельности 

великого ученого, основоположника Российской тюркологии В.В. Радлова учёными из Турции 

в контексте трудов отечественных ученых-тюркологов. Деятельность ученого с мировым 

именем, касающаяся всех аспектов тюркологии и языкознания, также популярна среди 

турецких ученых. В статье рассматриваются труды на турецком языке, посвященные 

изучению и популяризации деятельности известного тюрколога.  
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Annotation. The article deals with the analysis state study of the great scientist' activity, the 

founder of the Russian Turkology V.V. Radlov, the scholar  from Turkey in the context of the works 

of native scientists-Turkologists. The activity of a scientist’ a world-wide known, dealing with all 

aspects of Turkic and linguistic sciences, is also popular among Turkish scholars. The article deals 

with the works in the Turkish language devoted to the study and popularization of the activities of a 

well-known Turkologist. 
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Россия тюркология фәненә нигез салучы, дөньяга танылган галим – 

Академик Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) Радлов (1837-1918) 

эшчәнлеге хакында ХХ гасыр башыннан алып, бүгенге көнгә кадәр шактый күп 

мәкаләләр язылган. Үзеннән соң киң аспектлы фундаменталь хезмәтләр 

калдырган галимнең фәнни эшчәнлеге әлеге өлкәдә эзләнүләр алып баручы 

галимнәрне таңга калдыра. В.В. Радловның алтмыш еллык фәнни эшчәнлеге 

тюркологиянең бөтен өлкәсен иңләп ала: ул төрки телләрнең диалектологиясе, 

лексикологиясе, чагыштырма һәм тарихи фонетикасы һәм грамматикасы, 

текстологиясе, болардан тыш, төрки халыклар фольклоры, этнографисе, 

тарихы, археологиясе өлкәсенә караган хезмәтләр авторы буларак та үзенә 

игътибарны җәлеп итә. 

Билгеле булганча, тюркологның фәнни эшчәнлегенең Алтай чоры (1859-

1871) киләчәк хезмәтләренә җирлек әзерләү – экспедиөияләргә чыгып, халык 

авыз иҗаты әсәрләрен туплау һәм бастыру белән характерлана. Ун ел 



дәвамында һәр җәй саен уздырылган фәнни экспедицияләр галимгә алтай, 

телеут, шор, кумандин, тува, казах, кыргыз, абакан татарлары (хакаслар), 

көнбатыш-себер татарлары һ.б. халыклар телләре хакында чагыштырма 

аспекттагы хезмәтләр язу өчен бай материал бирә. Галимнең Казан (1871-1884) 

һәм в Санкт-Петербург чорлары (1884-1912) әлеге һ.б. материалларны өйрәнү 

нигезендә тюркология өлкәсендә олы хезмәтләре басылу белән билгеләнә.  

В.В. Радловның эшчәнлеге күп галимнәр тарафыннан фәнгә тугрылыклы 

хезмәт итүнең күркәм үрнәге буларак кабул ителә. Аның тюркология фәненә 

караган күпсанлы хезмәтләре танылган рус галимнәре Г.Ф. Благова 

С.В. Ванштейн, С.Г. Кляшторный А.Н. Кононов, Д.М. Насилов, Э.Р. Тенишев, 

А.М. Щербак һ.б. [2] тарафыннан өйрәнелә.  

Танылган тюрколог эшчәнлеген өйрәнүгә зур хезмәт куйган татар 

галимнәреннән Ф.Ю. Юсупов аерым урын тота. В.В. Радловның 175 еллык 

юбилее уңаеннан галимнең «Үрнәкләр...» [3] хезмәтенең татарларга 

багышланган 4 томын (140 елдан соң беренче тапкыр) яңадан бастырып 

чыгаруы гына да зур игътибарга лаек. Фәрит Юсупович җитәкләгән галимнәр 

төркеме тарафыннан эшләнгән «В.В. Радлов – Россия тюркология фәненә нигез 

салучы» мультимедияле информацион база проекты, күпсанлы мәкаләләр, 

«Бараба татарлары», «Себер татарлары» хезмәтләре бөек галим исемен, 

хезмәтләрен мәңгеләштерүгә, яңадан халыкка кайтаруга, фәнни әйләнешкә 

кертүгә юнәлдерелгән. Әлеге юнәлештәге эшнең күрсәткече буларак 10 ел 

гомерен Казан университетына багышлаган галимнең эшчәнлегенә 

багышланган халыкара конференция оештырылуын да күрсәтергә мөмкин. [4] 

Галимнең татар фолкьлористикасы өлкәсендәге эшчәнлеге татар галимнәре 

тарафыннан шактый тәфсилле өйрәнелгән. Әлеге юнәлештәге эш фольклорчы-

галимә Ф. Әхмәтова-Урманче тарафыннан башланды һәм бүгенге көнгә кадәр 

дәвам иттерелде [1] 

Россия тюркологиясе фәненә нигез салучы галимнең хезмәтләре белән 

Төркия галимнәренең дә шактый кызыксынуы – В.В. Радлов эшчәнлегенең 

монда да югары бәяләнүе хакында фикер йөртергә мөмкинлек бирә. Соңгы өч 



дистәгә якын вакыт өчендә Төркия фәнни журналларында, аерым 

җыентыкларда В.В. Радлов эшчәнлегенә багышланган дистәгә якын шактый 

күләмле мәкаләләр дөнья күрүе әлеге фикерне раслый. Беренче чиратта безнең 

игътибарны Әхмәт Темирнең (Ahmet Temir) «Тюркология тарихында 

Вильгельм Радлофф дәвере: тормышы-фәнни шәхесе, хезмәтләре» [5] исемле 

китап кызыксындырды. Әлеге хезмәт – В.Радлов эшчәнлеген өйрәнүгә 

багышланган һәм Төркиядә дөнья күргән иң җитди эшләрнең берсе. Китап 

төрекчә һәм алманча кереш сүзләрдән соң 3 бүлектә тәкъдим ителгән. Беренче 

бүлек Радловның тормыш юлы һәм фәнни эшчәнлеген күзәтүгә һәм борынгы 

төрки телне өйрәнүгә багышланган хезмәтләрен танытуга юнәлтелгән; икенче 

бүлектә – галимнең фәнни эшчәнлеге яктыртыла, аерым хезмәтләреннән, 

«Компиляцияләр», «Сүзлек», «Чагыштырма грамматика», «Юлъязмалар һәм 

экспедицияләрдән хисаплар»дан мисаллар китерелә. Өченче бүлектә 

хронологик тәртиптә Радлов хезмәтләре библиографиясе китерелә. Монда 

галимнең 149 хезмәте бирелә, ахырда Радловның замандашлары, эшчәнлегенә 

тәэсирләре булган атаклы шәхесләрнең – А. фон Гумбольт (A. fon Humboldt), 

К. Риттер (C. Ritter), А. Фон Ле Кок (A. Fon Le Coq), П. Пеллиот (P. Pelliot), 

Ш. Мәрҗани, Н.Ф. Катанов, К. Насыйри, Ф. Көпрүлү (F. Köprülü) һ.б. 

фоторәсемнәре һәм галимнең эшчәнлегенә бәйле ике географик карта тәкъдим 

ителгән. Әлеге җитди хезмәттән алда галимнең аерым мәкаләләре дөнья күрүе 

Ә. Темирнең ватандашларын әлеге галим эшчәнлеге белән киң планда 

таныштыруны максат итеп куюы аңларга мөмкин. 

Осман Серткаяның (Osman F. Sertkaya) «Иске төрекчә (күктөрекчә вә 

уйгурча) өйрәнүче буларак Вильгельм Радлофф» [6] хезмәтендә мәкалә авторы 

XYII, XYIII, XIX гасырларда Русиядә төркият белеме үсешенә кыскача күзәтү 

ясый, Орхон-Енисей язмалары, Күл-Тәгин һәм Билге-Каганга куелган 

каберташлар хакында белешмә бирә. Мәкаләнең төп өлеше Радловның әлеге 

юнәлештә эшчәнлеген ачуга юнәлтелгән. 

Төрек галимнәреннән тагын берсе – Хәсән Ереннең (Prof. Dr. Hasan Eren) 

«Вилгельм Радлофф вә төрки диалектлар» [7] мәкаләсе галимнең тел 



мәсьәләләренә караган хезмәтләре арасыннан аерып алып, әлеге төрки телләр 

диалектларының чагыштырма аспектта каралган беренче сүзлеген, аның 

структур төзелешен, төзү барышында галим тарафыннан кулланылган 

сүзлекләр, аннан соң басылган сүзлекләр һ.б. хакында мәгълумат бирә. 

Нури Йүченең (Prof. Dr Nuri Yuce) «Фридрих Вильгельм Радлоффның 

җыентыклары» [8] хезмәте дә галимнең гыйбрәтле тормышы һәм фәнни 

эшчәнлеге юлы белән шактый тәфсилле таныштырудан башлана; галимнең 10 

томлык «Үрнәкләре» һәм аннан соң басылган хезмәтләренең исеме, күләме 

атала.  

Галимә Зәйнәп Коркмаз (Prof. Dr. Zeynep Korkmaz) «Фридрих Вилгельм 

Радлоффның урта төркчәгә мөнәсәбәтле хезмәтләре» [9] мәкаләсе дә тел белеме 

белән кызыксынучылар өчен файдалы. Монда Радловның Йосыф Хас 

Хаҗипнең «Кутатгу белек» хезмәтенең Һират нөсхәсенә бәйле караханлы теле 

буенча фикерләренә бәя бирелә, тәрҗемәләре анализлана.  

Селҗан Саглык (Selcan Saglik) тарафыннан язылган «Вилгельм 

Радлоффның тормышы вә Сибирия төрки халыкларының мәдәниятенә бәйле 

карашлары» [10] мәкаләсендә автор Радловны «Тюркология фәненең атасы» 

дип атый. Бу мәкаләдә дә галимнең биографиясе күздән кичерелә һәм аның 

«Aus Sibirien» («Себердән») хезмәтенә бәйле себердә яшәүче төрки 

халыкларының теле, дине вә әхлагы, мәдәнияте, социаль һәм икътисади 

хәлләренә бәйле фикерләре карала.  

Болардан тыш та Радлов шәхесенә бәйле төрек телендә шактый мәкаләләр 

дөнья күрүе әлеге галим хезмәтләренең бүгенге көндә дә актуальлеге һәм 

кыммәтле булуы хакында сөйли.  
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