ANDREAS TIETZE - GEORG HAZAI: Turkologischer Anzeiger (TA) =
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (WZKM)
LXVII (1975); LXVIII (1976) 1.
Türkoloji alan~nda yap~lan çal~~malar gün geçtikçe artt~~~ndan bunlar~n izlenmesi de zorla~maktad~r. Türkiye'de son y~llarda çe~itli dallarda, özellikle Tarih,
Folklor, Dil ve Edebiyat alanlar~nda birçok bibliyografyalar yay~mland~. Bunlar,
baz~~ayr~cal~klarla, genellikle Türkiye'de ç~kan yay~nlar~~kapsamaktad~rlar. Türkoloji
ala~unda d~~~ülkelerde ç~kan yay~nlar~~ kapsayacak bir bibliyografyan~n eksikli~i
çok duyulmaktad~r. Bu konularda d~~~ülkelerde yap~lan çal~~malar gün geçtikçe artmakta, Üniversitelerde yeni kürsüler aç~l~nakta, dolay~slyle yeti~en elemanlar ve
yap~lan bilimsel çal~~malar ço~almaktad~r 2 . D~~~ülkelerinin bu da~~n~k yay~nlar~~
hakk~nda bilgi almak çok güçle~ti. Örne~in, Japonya'da bugünkü Türk Dili hakk~nda veya Arnavutluk'ta Osmanl~~Defter-i mufassal~~üzerine bir inceleme yay~nlan~rsa bu konu ile me~gul olan ara~t~r~c~run bundan haberdar olmas~~gerekiyor.
Türk Dili ve Edebiyat~, Tarih, Etnografya, Sanat Tarihi v.s, ye dair yeni
ç~kan yay~nlar hakk~nda muntazam bilgi verebilmek ve ara~t~r~c~lar~~ haberdar
edebilmek için "Turkologischer Anzeiger" kuruldu 3 . 1973 y~l~~yay~nlar~~ile ba~layan ve (TA) rumuzu ile tan~nan bu süreli bibliyografya uluslararas~~Turkologlar~n
i~birli~inin ürünüdür.
TA Viyana Üniversitesi Do~u Bilim Enstitüsünde Prof. Dr. Andreas Tietze'nin
idaresi ve Prof. Dr. Georg Hazai (Berlin) nin yard~m~~ ile haz~rlarunaktad~r.
Çe~itli ülkelerde bulunan muhabir Turkologlar kendi ülkelerinin yeni yay~nlar~m
muntazam takip edip bildirmekte ve birçok meslekda~lar da makalelerinin ayr~bas~mlar~m ve monografilerini göndermektedirler. Bu malzemeler sistemli bir ~ekilde tasnif edilip yay~nlan~yor. Ara~t~r~c~~çabuk, kolay ve emin bir ~ekilde Türkolojinin her konusunda yay~nlanm~~~eser ve makaleleri bir arada bulabiliyor.
~imdiye kadar yay~nlanm~~~olan iki bölüm Wiener Zeitschrift für die Kimde des
Morgenlandes adl~~dergide yer ald~~(TA ~~= WZKM 67, 1975; TA 2 := WZKM
68, 1976), TA 3 mustakil olarak 1977 sonbaharmda yay~nlanacak.
Bugüne kadar yay~nlanm~~~tan~tma yaz~lar~ndan baz~lar~ :
Jean-Louis Bacque-Granamont Turcica VIII, ~~( 976) S. 3~~1-312.
Nejat Göyünç, Türk Kültürü Ara~t~rmalar~~XV, 1-2 (1976) S. 343-346.
Bertold Spuler, Der Islam LIII, 2 (1976) S. 326-327.
Alexandre Popovic, Journal Asiatique CCLXIV, 3-4 (1976) S. 473-474.
Peter Zieme, Orientalistische Literaturzeitung LXXI, 5 (1976), S. 489-490.
Heidrun Wurm, Bibliotheca Orientalis XXXIII, 5-6 (1976) S. 380.
2 I. Soysal - M. Eren, Türk incelemeleri yapan kurulu~lar (K~lavuz). Ankara
1977.
3 Permanent International Altaistic Conference Newsletter No. ~~~, Febr.
1977, S. 7-8.
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TA'n~n kapsad~~~~konular kronolojik olarak Anadolu'nun Osmanl~~öncesi
zaman~ndan ba~lamakta, co~rafi bak~m~ndan Selçuk ve Osmanl~lar~n temas etti~i
bütün bölgeleri, yani Kafkasya'dan Magreb'e ve Etiopya'dan Slovakya'ya kadar
uzanan yerleri içine almaktad~r. Bu eserin ilerde Türkoloji konular~n~~evrensel bir
düzeyde ele alaca~~~umulabilir. Müstakil eserler, kolektif eserlerin ve dergilerin
içindeki makaleler bibliyografyada yer almakta, ve bunlarla ilgili tan~tma yaz~lar~~
da belirtilmektedir. Latin harf ii olmayan kitap ve makale adlar~n~n transkripsyonu
yaz~lmaktad~r. ingilizce, Frans~zca, Almanca ve italyanca'n~n d~~~nda bir dille
yaz~lm~~~eser veya özet adlar~n sonunda Almanca tercümesi ve bazen da k~sa aç~klamas~~eklenmi~tir.
TA'n~n her cildin ba~~nda o cildin konular~n~n tasnifini belirten "içindekiler"
cetveli vard~r. TA 2 nin ana konular~~~unlar; A-Genel; B-Dil; C-Edebiyat; D-Tarih; DE-Osmanl~~ Devleti alan~ ; DF-Din gruplar~ ; DG-Etnik gruplar; DH-Iktisat
ve Sosyal tarih; DI-Kurumlar tarihi; DJ-Kültür tarihi; DK-Kaynak bilgisi ve
yard~mc~~bilimler; X-çe~itli. Bu ana bölümlerin herbiri genelden özele, bazan da
kronolojik veya konusuna göre alfabetik olarak daha küçük bölümlere ayr~lmakta,
bibliyografik künyenin alt~na ayn~~konu ile ilgili eserlere kal~n bir nokta ile belirtilen
bak referanslar~, sonunda yazar adlar~~indeksi ve ba~~nda dergilerin k~saltmalar~mn
da belirtildi~i liste eserin kullan~~~n~~kolayla~t~rmaktad~r.
Türk Dili, Edebiyat~~ve Tarihi üzerinde ara~t~rma yapmak istiyenler için büyük
bir kolayl~k sa~layan ve büyük bir dikkat ve emek ürünü olan bu çal~~man~n ba~~ndaki te~ekkür listesinde hiç bir Türk ad~n~n ve kur~ununun yer almam~~~olmas~~
gerçekten dü~ündürücüdür. Türkolojiyle ilgili çal~~malarda bu ve benzeri bilimsel
kurulu~larla yak~n ili~kiler içinde olmak gerekir. Hiç de~ilse bundan böyle bu ve
benzeri olumlu ve Türklü~ü ve Türklük bilgisini dünyaya tan~tan bilimsel kurulu~larla yak~n ili~kiler içinde olmaya önem vermeliyiz. Viyana ilmi Ara~t~rmay~~Te~vik
Fonunun ve d~~~ülkelerde bulunan birçok Türkologun ve kurulu~lar~n maddi ve
manevi yard~m~~ile gerçekle~en bu çal~~may~~büyük bir be~eni ile kar~~llyoruz.
Yak~nda Türk resmi makamlar~~ve bilim kurumlar~n~n da bu güzel te~ebbüsü destekleyeceklerini ve maddi ve manevi yard~mlar~n~n en büyük pay~n~~üzerine alacaklar~n~~umuyor eme~i geçenleri özellikle en büyük a~~rl~~~~ta~~yan ve Türkoloji
alan~nda bu son derece önemli hizmeti severek üslenen de~erli bilim adamlar~~
Prof. Dr. Andreas Tietze (Viyana) ve Prof. Dr. Georg Hazai (Berlin)'i bu vesileyle
kutlar bu önemli çal~~malar~n~~ burada sayg~yle anmay~~bir görev sayar~z.
M~H~N (EREN) LUGAL

