EDİTÖRDEN
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’nin 2020/16. sayısını sizlerle buluşturmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Yayın hayatında 8. yılına giren dergimiz, her geçen yıl Türk dünyasına ait
daha kapsamlı ve nitelikli yazılarla okurlarını buluşturma noktasında ilerlemektedir.
Dergimizin bu sayısı Uygur akademisyen “Prof. Dr. Rahile Davut’a Armağan” olarak
yayımlanmıştır. 20 Mayıs 1966 doğumlu Prof. Dr. Rahile Davut, Xinjiang Üniversitesinde uzun
yıllardır profesör olarak çalışmış ve aynı üniversitede Folklor Enstitüsü’nü kurmuştur. Ayrıca
Pennsylvania Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Washington Üniversitesi ve Berkeley’deki
Kaliforniya Üniversitesi gibi kurumlarda misafir akademisyen olarak görev almış, Çin Kültür
Bakanlığı’ndan da birçok ödül almıştır.
Prof. Dr. Rahile Davut Uygur mezarları, meşrepleri, destanları ve destancıları başta olmak
üzere Uygur folkloru üzerine Çince, Uygurca ve İngilizce çok sayıda yayına sahip bir
akademisyendir. Ayrıca Davut’un bilimsel çalışmaları genellikle saha araştırmalarına dayalıdır ve
Uygur Özerk Bölgesi’nin folkloru üzerine çok sayıda derleme ve araştırma projesini hayata
geçirmiştir. Bu projelerde elde ettiği verileri başta Uygur destanları, destancıları ve icraları olmak
üzere bir yandan kitap şeklinde yayımlarken diğer yandan da video kayıtlarını kısa film ve
belgesele dönüştürerek Uygur kültürünün elektronik ortamda tanınmasını sağlamıştır. Yine
hayata geçirdiği projelerde, çok sayıda Uygur yüksek lisans ve doktora öğrencisinin görev
almasını sağlayarak onların akademik eğitim süreçlerine maddi ve manevi katkıda bulunmuştur.
Prof. Dr. Rahile Davut’un akademik çalışmaları ve saha araştırmaları hükümet tarafından
desteklenmiş ve Çin hükümetinin kontrolünde gerçekleşmiştir. Ancak 12 Aralık 2017 tarihinde
Prof. Dr. Rahile Davut aniden ortadan kaybolmuş, o günden beri de durumu ve akıbeti hakkında
ailesi ve yakın dostları bir haber alamamıştır. Ancak kızı Akida Polat’ın verdiği bilgiye göre, Prof.
Dr. Rahile Davut Çin hükümeti tarafından tutuklanmış, lakin bu konuda aradan üç yıl geçmesine
rağmen resmi bir açıklama ya da bilgi paylaşımı da olmamıştır.
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’nin bu sayısını Prof. Dr. Rahile Davut’a armağan
ettik, çünkü Uygur folklor araştırmalarına büyük ivme kazandıran ve farklı dillerde yaptığı
bilimsel yayınlarla da Uygur kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini bilimsel dünyaya sunan bu
değerli/kıymetli hocamıza hem minnetimizi göstermek hem de onun sessiz çığlığına ses olmak
istedik.
Dergimizin bu sayısında çağdaş Uygur şiiri, Uygurca deyimler, yeni Uygur Türkçesinin
dilbilgisi üzerine araştırmalar, Çincenin Uygurcaya etkisi, Uygurlarda keçecilik mesleği, Doğu
Türkistan’ın yakın dönem tarihi kaynakları, Doğu Türkistan’da balıkçılık, Uygurlarda sayılarla
ilgili inanışlar gibi konuların yanı sıra Kırgız yazar, şair, bilim insanı Kasım Tınıstanov, Kırgız
Türkçesinin çeşitli özellikleri, Kırgızlarda vasiyet şiirleri, Oğuz Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve
Selçuklularda giyim kuşam gibi Türk dünyası dil, edebiyat ve sanatı üzerine nitelikli ve özgün
makaleler yer almaktadır. Ayrıca Prof. Dr. Rahile Davut’un kaleme aldığı ve Uygur mezarları
üzerine araştırma yapanların temel başvuru kaynağı olan bir eserinin tanıtıldığı/değerlendirildiği
yazı da ilgililerin istifadesine sunulmuştur.
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi’nin bu sayısının kapak tasarımında, Prof. Dr.
Rahile Davut’un resmi kullanılmıştır ve kapak tasarımı Dergimizin sanat danışmanı Ö ğ r. Gö r. Pınar
GÜ NGÜ R tarafından yapılmıştır. Dergimizin bu sayısında 16 ö zgü n makaleye ve 1
tanıtma/değerlendirme yazısına yer verilmiştir.
Dergimizin bu sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli yazarlara, hakemlere,
dergimizin kurullarında görev yapan bilim insanlarına teşekkür eder, makalelerin ilgililere faydalı
olmasını dilerim.
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