DIANA GRIMWOOD - JONES DEREK HOPWOOD and J. D. PEARSON,

Arab Islamic Bibliography. The Middle East Library Committee Guide,
Susse 1977, XVII - 292 Sayfa. Iç kapakta ek olarak: Based on Giuseppe Gabrieli's `Manuale di Bibliografia Musulmana' . With the assistance
of J. P. C. Auchterloine, J. D. Latham, Yasin Safadi.
Islam dünyas~~için yapt~~~~kaynakça yay~nlar~~ile tan~nan J. D. Pearson', iki
meslekda~~~ile birlikte büyük bir gereksinmeyi gideren yeni bir yap~t haz~rlatm~~t~r. Eski ku~a~~n tan~nm~~~Italyan do~ubilimcilerinden Giuseppe Gabrieli'nin bugün
için eskimi~~olmakla beraber yenisi yaz~lmayan Manuale di Bibliografia Musulmana
(~slam Kaynakç~st Elkitab~) adl~~yapt~r~m 2 yeni yöntemlerle ve bir çok eksi~ini tamamlayan yay~n~~yap~lm~~~bulunuyor. Ayn~~tarzda Türk ara~t~rmalar~~için bir kaynakça
beklemekte oldu~umuz için, bu güzel yaymdan yararlanarak dü~üncülerimizi
ortaya koymak istedik.
Kitap bir ki~i taraf~ndan de~il, çe~itli konular~~ele alan ara~t~r~c~lar katk~s~yla
haz~rlanm~~t~ r. Böylece bir ki~i için kaç~n~ lmaz olan eksiklikler en az say~ya indirilmi~ tir. Sonuna konulan dizinler, ki~i adlar~~ile ba~hklar ve anonim yap~tlar~~da
içermektedir. Ba~lang~ç sayfalar~nda (VIII-XII) J. D. Pearson, bu kitaba esas olan
G. Gabrieli'nin ya~am~~ve yap~tlar~~hakk~nda bilgi verdikten sonra kitab~n amaçlar~n~~ aç~klarnaktad~ r. Kullan~lan k~saltmalar (XIII-XVII) taranan dergilerin
say~s~na dair bilgi vermektedir. K~saltmas~~ yap~lmayanlarm say~s~~kitap içinde
bir hayli fazlad~r. Derlemede ele al~nan konular~~ve içerilderine k~saca göz atacak
olursak:
Ahmed abd el Halim -J. D. Pearson, "Bibliographies" S. 1-50
Islam dünyas~~için genel kaynakça (s. 2-4), ülkelere göre, devam etmekte olanlar. Konulara göre ayr~lan k~s~mda ise s~ras~yla: din ve dinsel konular, hukuk, felsefe,
bilim, Arapça'dan yap~ lan çeviriler, filozof ve fen adamlar~, müspet ilimler üzerinde
çal~~ anlar, tabibler, sanat, arkeoloji, nümizmatik üzerine yap~lan kaynakça derlemeleri ve bu konuda çal~~anlar ve çal~~anlar üzerine yaz~lan yaz~lar~n derlemesi,
co~rafyac~lar (Idrisi ve Mesudi), seyahatnarneler bölümünü gelmektedir. Ilgili
Index Islamicus, 1958 y~l~ndan ba~lamak üzere günümüzde de devam etmektedir. Oriental and Asian Bibliography, London 1966.
C. XXII (1942) S. 256
2 Giuseppe Gabrieli (1872-1942), bk. Orienk Modemo
vd. geleneksel islam tarih ve yaz~n' üzerinde ara~t~rmalar yan~nda, kaynakça çal~~malar~~ ile tan~nm~~t~r. Italyan ar~iv ve kitapl~klarmda bulunan do~u yazmalar~~
ve belgeleri üzerine yapt~~~~derleme de önemlidir: Manoscriti e carte orientali nelle
biblioteche e negli archivi d'Italia. Dati statistici e bibliografici delle collezioni loro storia
89 sayfa. Türkçe belge ve elyazmalar~~hakk~nda
e catalogazione, Firenze. 1930.
bilgi veren bir derlemedir. Fakat yeterli olmaktan çok uzakt~r. Bunun da geli~tirilmi~~bir yaymm~~bekleyebiliriz.

BIBL ~~YOGRAFYA

2 41

her konuda yap~lan ara~t~rmalar~ n kaynakças~~veriliyor. Dil ve yaz~dan sonra ki~ilere
geçiliyor (S. 20-21). Ülkeler ve bölgeler sonraki sayfalar~~kaps~yor (S. 22-40). Arap
ülkelerinin Arapça yaz~lm~~~ulusal kaynakçalar~n s~ras~~geliyor. (S. 40-43). S. 41 vd. da
Kâtip Çelebi'nin Ke~fü'z zünun adl~~kaynakças~n~n G. Flügel taraf~ndan yay~nlanmas~ndan sonra yap~lan eklerin kay~tlar~~bulunmaktad~ r. Arap ülkeleri yan~nda ~stanbul
ve M~s~r'da yap~lan yay~nlar~ n kaynakçalar~, Orta - Do~u ülkelerindeki bilimsel
ara~t~rma kurumlar~na ait kaynakça yay~nlar~ndan sonra, Arap dünyas~~ve OrtaDo~u ile ilgilenen ara~t~r~c~ lar hakk~ndaki ara~t~rmalar~ n kaynakçasma yer verilmi~tir.
Diana Grimvood - Jones, "Encyclopaedias and reference works" S. 51 - 69.
Modern bilimin ilerlemesine önemli katk~ s~~olan ansiklopedi yay~nlar~, ~slam
dünyas~~için de uygulanm~~t~ . Hem Avrupa hem Orta - Do~u ülkelerinde yap~lan
ansiklopedi yay~nlar~ , bu arada Tarika maddesine ula~t~~~~yaz~lar~~fakat Türkler
maddesine kadar gelen ~slam Ansiklopedisine de yer verilmi~ tir. Bu sat~rlarm yaz~ld~~~~s~ralarda dört y~ l ara ile iki fasükülü ç~ kabilen (1974, 1978) Küçük Türk - Islam
Ansiklopedisi de ileride yeni derlemeye girebilir. Tarih ve yaz~n için dan~~ma klavuzlarmdan sonra (S. 53-56), takvim çevirmeleri ve di~er baz~~ temel kitaplar~n
kayd~~ bulunmaktad~r.
J. P. C. Auchterloine, " Arabic grammars" S. 70-77
Klasik Arapça ile di~er lehçeleri üzerine yap~lan yay~nlar~n hangi ülkelerde
yay~nland~klar~~gösterilmi~tir.
Diana Grimwood - Jones, "Genealogy, Biographical Dictionaries and Who's
Whos" S. 78- roo
Bat~~ülkelerinde çok ileri olan soy ara~t~rmalar~, Islam dünyas~~için de en önemli
ara~t~rmalar geçen yüzy~lda ba~lam~~t~ r. Bütün bat~~ ve do~u yay~nlar~~ titizlikle
ele al~nm~~t~ r. Devlet yöneticilerinden ba~ka, çe~ itli alanlarda sivrilenler ile incelendi~i sahalar (hukukçular, sofistler, yaz~nc~lar, ~airler, sanatkârlar, gazeteciler, müsbet
ilimciler ve kad~ nlar) kaynakça olarak verilmi~ tir. Ülkelere göre yap~lan s~ralamada
~spanya'daki ~slam uygarl~~~n~n önemli ki~ ilerinden sonra Fas, Cezayir, Tunus,
Libya, Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, ~rak, Suriye, Lübnan'daki ara~t~rmalar~n
kaynakças~~verilmi~tir.
Derek Hopwood, "The Press and Periodicals" S. 101-122
Lübnan Ulusal Kitapl~~~'mn. kurucular~ ndan Philippe ibn - i Nasrullah
Tarrazi (1865-1956) nin ya~am öyküsü ve dört ciltlik bas~m tarihinin dizini ile
ba~layan bölümde, gazete ve dergiler üzerine yap~lan kaynakçalar verilmi~tir (S.
103 - 105). Bas~n tarihine ayr~ lan sayfalar ülkelere göre ayr~lm~~t~ r. S~ras~yle:
M~s~r (S. ~~o7), Lübnan (S. ~~ ~ -~~~~2), Suriye, Ürdün, Kuveyt, ~rak ve Kuzey
Afrika'daki gibi islam ülkelerine ~srail de kat~lm~~t~ r. Bu ülkelerde gazete yay~n~~
Türk yönetimi s~ras~nda ba~lad~~~~için, Türk Bas~ n Tarihi'ni inceleyecekler kadar
son devir tarihçilerini yak~ndan ilgilendiren kaynakçalar olmas~~ do~ald~r. Dergiler
için ayr~ lan sayfalar her yönüyle ilginçtir. Her bir cildinde Türk tarihine ait yay~n
bulunan bu dergilerin önemi her ara~t~r~c~~ taraf~ndan bilinmekle beraber tam bir
listesini bir arada bulmak kolay de~ildir. Bu eksikli~in giderilmesi için bu derlemede
dergi üzerine yap~lan çal~~malar (S. '16-118) vard~r. Do~ubilime ait süreli yay~nlar
Belleten C. XLIII, r6
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(S. 118-119), ~slam ve Orta - Do~uyu ilgilendiren bilimsel süreli dergiler listesi
verilirken (S. 119-122) ~ark âlemini toplu halde kapsayanlardan sonra, sadece
~slam alemi ve Orta - Do~~ryu ilgilendirenler iki ayr~~liste haline konmu~tur. Ç~kt~~~~
yer, ba~lang~ç tarihi ve y~lda kaç tane yay~nlad~klar~~ da i~aret edilmi~tir. Baz~~dergilerin haz~rlanan dizinleri ne zaman yay~ nlanm~~~ise ve son y~llarda tekrar yay~n~~
yap~lm~~~ise kaydedilmi~tir.
Helen Hedlock, "Maps and atlases of the Arab World" S. 123-128.
Islam ülkeleri üzerine yap~ lan harita atlas yay~nlar~~ üzerinde durulmu~tur.
D. E. Pietcher'in, An historical geography of the Ottoman Empire, from the earliest
times to the end of the sixteenth centzny, Leiden 1972, adl~~yap~t~~burada yer alsayd~~
daha iyi olurdu.
PJ. M. Geelan, "Arabic geographical names" S. 129-133.
Arab ülkelerindeki yerlerin okunmas~~ alfabe özelli~inden dolay~~ tereddütlere yol açt~~~~için, resmi makamlar ve bilimsel kurumlar taraf~ndan yap~lan yay~nlarla ilgilidir.
J. D. Latham, "Festschrifts and comrnemorative volumes" S. 134-139
Bilimsel çal~~malar~n canl~~tutulmas~na yol açan arma~an ve anma kitaplar~n~n
bir düzenlemesi yap~lm~~t~r. Ba~~taraf~na konan k~sa bir giri~te, bu tarz yay~nlar~n
dört maddeye ayr~lan yararlar~~üzerinde durulmu~tur. Ki~iyi onurland~rma yan~nda
kurumlara da ayr~lan çal~~malar ~slam uygarl~~~n~n çe~itli yönlerini ayd~nlat~r.
An~lan ki~inin ya~am ve bilimsel çabalar~n~ n öyküsünü anlatmas~~ yönünden de
yararl~d~r. Burada ad~na kitap yay~nlanan veya bir dergide say~~ ayr~lm~~~ki~iler
alfabetik s~rayla düzenlenmi~tir. içindekiler hakk~ nda Index Islamicus' da dökümü
verildi~i i~aret ediliyor. Ki~iler kadar, Ba~dad ve Kahire'nin bininci y~llar~na ait
kitaplar da vard~r. Türk tarihi üzerinde çal~~anlar~n da bu listeye kondu~u derlemede
Luigi Bonelli'ye ayr~lan "Annali del R. Istituto SuPeriore Orientale di Napoli. Nuova
Sene I" (1938), Roma 1940. bulunmamaktad ~ r.
Arma~an yay~nlar~~ son y~ llarda ülkemizde bir hayli ilerlemi~tir Tan~nm~~~
tarihçiler için ç~kar~lanlar yan~nda hukulrçular~n da güzel bir gelenek kurduklar~~
görülmektedir. Ki~ilerden ba~ka Ankara Hukuk Fakültesi'nin 50. kurulu~~y~l~na
ait çal~~man~ n Kurumlar için yeni bir gelenek yaratmas~~temenni olunur.
Ann Walsh, "Scientific expeditions" S. 140-147.
Çe~itli do~u ülkelerine yap~ lan bilimsel gezilerin tarihlerini ve hangi konularda
olduklar~n~~gösteren kaynakçalar derlenmi~tir.
C. E. Bosworth, "Orientalism and orientalists" S. 148-156
Bu ilgi çekici sayfalarda Haçl~~Seferlerinden itibaren uyanan do~uyu merak
etme ak~m~n~n nas~l bilimsel ara~t~rmaya dönü~tü~ü belirli ki~iler ve bilimsel
ara~t~rmalar gösterilerek aç~klanm~~t~ r. Günümüze kadar getirilen bu ara~t~rmalar
ço~unlukla Türk tarih ve uygarl~~~n~~ yak~ndan ilgilendirmektedir. Do~ubilimciler
üzerinde yap~lan do~u ve bat~daki ara~t~rmalar yazar esas~na göre ele al~nm~~~ve
makale havas~~ içinde incelenmi~tir. Son iki sayfada 1873 y~l~nda ba~lay~p 30 tane
yap~lan Müste~rikler Kongrelerinin toplanma yerleri, tebli~lerin bas~m yeri ve y~l~~
da belirtilmi~tir. 8 tane yap~lan Arap - Islam ara~t~rmalar~~kongreleri, 13 tane
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yap~lan Dinler Tarihi kongrelerinin dökümü yap~lm~~t~r. ~stanbul Üniversitesi
Türkiye Enstitüsü'nün düzenledi~i ulusal ve uluslararas~~türkoloji kongreleri ilerdeki
denemelere girebilir.
Bu k~s~mda gördü~ümüz eksiklik Turcica. Revue d'dtudes turques dergisinin 5,
7, g/ ~. cildlerindeki derlemelerdir. S~ras~yla: Alman, Frans~z ve ~ngiliz türkologlar~n yay~nlar~n~n denemesi yap~lan bu kaynakçalar ilgili sat~rlarda gösterilmeliydi.
Bu derginin 1979 y~l~~ba~~nda yay~nlanan IX/z-X (1978) cildinde de s~ras~yla;
~srail, Japonya ve Gürcistan'da yap~lan Türk tarih ve yaz~l~ma ait derlemeler bulunmaktad~r. Nesin Vakf~~Edebiyat r~ll~~~'mn iki say~s~nda henüz bu dergi taraf~ndan
ele almmayan iki ülkenin kurumlar~~ve ki~ileri üzerinde kaynakça yap~lm~~t~r: Ilhan
Ba~göz, "Amerika Birle~ik Devletlerinde Türk Dili ve Kültürü", 1977 y~ll~~~, S. 376398. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli~i'nde yap~lan ara~t~rmalar bir ekip
taraf~ndan 1979 y~ll~~~nda yay~nlanm~~t~r. S~ras~yla: S. Uturgauri - Y. Moskova,
"Son altm~~~y~lda Sovyetler birli~i'nde Türkoloji (Kültür, Edebiyat, Dil) S. 387-388.
A. Jeltiyakof, "Sovyetler birli~inde Türk kültürünün incelenmesi", S. 388-405.
Y. Ma~ tokova, "Sovyet türkolojisinde Türk ortaça~~edebiyat~~sorunlar~", S. 406-4 ~~7.
I. Sonia, "Sovyetler Birli~i'nde Türkoloji çal~~malar~, Sovyet edebiyat bilirr~cilerinin
ara~t~rmalar~nda yeni Türk edebiyat~n~n sorunlar~~S. 418-432. G. Gozbatkina,
"Yeni Türk edebiyat~n~n Sovyetler Birli~i'nde ö~renilmesi", S. 433-44o. A. Konorov,
"SSCB'de Türkiye Türkçesi dilbilimin geli~imi, S. 441-451.
J. D. Pearson, "Institutions" S. 157-159.
Bat~~ülkelerinde bulunan bilimsel kurumlar hakk~nda düzenlenen kaynakçalar~n
bir derlemesidir. Revue des dtudes islamques dergisinden yap~lan 1965-1970 aras~~düzenlemeden sonra, ~ngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birle~ik devletlerinde
yap~lan kaynakça yay~nlar~~bulunmaktad~r.
J. D. Pearson "Arabic manuscript: general" S. 16o-163.
Arapça yazmalar~n özelliklerini belirleyen paleografya kaynakças~~ ile kataloglamalar üzerine yap~lan ara~t~rmalar yan~nda, ülkelere ve kitapl~klara göre yap~lan ara~t~rmalar~n kaynakças~~verilmektedir.
E. M. F. Jachimonicz "Illuminated Arabic manuscripts" S. 164-186.
Do~u ekininin ürünlerinden olan minyatürler sanat yönünden uzun zamandan
beri dikkati çekti~i için tarihçiler yan~nda sanat tarihi üzerinde çal~~anlar~n da
ele ald~klar~~bir konudur. Bu arada yap~lan minyatürlerin baz~~önemli tarihsel olaylara ~~~k tutmas~~yan~nda Türk sosyal ya~ant~s~na, dünya görü~üne dair resimlerin
yani baz~~kavramlar yans~tt~~~~son y~llarda ortaya ç~km~~t~r. Minyatürlü yazma
kitap yönünden çok zengin olan ~stanbul kitapl~klar~~son y~llarda büyük bir h~zla
taranmaktad~r. Elimizdeki bu kaynakçada Türkçe yayullananlarm en önemlilerini
bile görmemekle beraber yap~lanlar~n derlemesinin bile, bu konuda yap~lan ara~t~rmalar~n ne kadar zengin ve detayl~~oldu~una yeterince bilgi vermektedir. Genel
bir giri~ten sonra kitapl~ldar, müzeler ve ar~ivlerde toplu halde bulunup, ara~t~r~c~lar~n dikkatini çeken yap~tlar~n nerelerde ve kimler taraf~ndan ara~t~r~ld~~~n~~
gösteren kaynakçalardan sonra özelliklerine göre de bir s~ralama yap~lm~~t~r. ~slam
dünyas~~ne kadar islam d~~~~arab dünyas~~yazmalar~~üzerinde yap~lan ara~t~rmalar
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da bu derlemeye kat~lm~~t~r. Son y~llarda ülkemizde yap~lan ara~t~rmalar ve yay~nlar düzenlemeye girmemekle beraber, ileride yap~lacak bir yenilemede ele al~nmas~~
beklenebilir.
C. Wakefield "Arabic papyri" S. 187-188.
Do~u yazmalar~~için çok önemli olan ka~~t cinsleri üzerinde yap~lan yay~nlar~n kaynakças~~ verilmi~tir.
Derek Hopwood "Archives" S. 189-204.
~slam ülkelerinin ar~ivlerinde bulunan belgelerin genel de~erlendirilmesi ve
yap~lan toplant~lar~n yeri ve zaman~~hakk~nda bilgi verildikten sonra ülkelere göre
özelliklere geçilmi~tir. ~slam ülkeleri kadar, bu ülkelerle ili~kisi bulunup depolarmda
ve raflar~nda malzeme bulunan resmi belgelikler üzerinde yap~lan ara~t~rmalar
derlenmi~tir. Türkiye'ye ayr~lan k~s~mda (S. 197-198) en önemli yay~nlar~n kaynakças~~üzerinde durulmu~tur. Bu arada di~er ülke ba~l~~~~alt~nda Türkiye ile ili~kilere
dair kaynakçan~n da bulundu~unu belirtmeliyiz. Türkiye ile ili~kisi bulunan her
ülkenin ar~ivindeki belgeler ve ilgili yay~nlar~n bir düzenlemesi bile uzun süreli bir
ara~t~rmay~~gerektirdi~i için fazla bir bilgi katma olana~~~bulunmamaktad~r.
A. D. H. Bivar "Arabic epigraphy" S. 206-207 ve "Muslim numismatics"
S. 208-220.
Kitabeler üzerine ayr~lan az sayfada esas kaynaklar~n esas kaynaklar~n bir
düzenlemesi verildikten sonra paralar bilimine ve onunla ilgili ara~t~rmalar~n
kaynakças~~verilmektedir. Bu derlemede Michele Amari'nin ba~latt~~~~ve Francesco Gabrieli taraf~ndan yeniden yay~nlanan Sicilya'daki islam kitabelerinin yay~n~n~~göremiyoruz. Türk ara~t~r~c~lax~ndan en az birinin bir Halil Edhem Eldem
bey'in kat~lmas~n~~beklerdik. Paralar k~sm~na ayr~lan bölüm uzunca say~lan bir giri~~
ile ba~lamaktad~r. Genel bir kaynakçadan sonra bölgelere ve ülkelere göre bir s~ralama yap~lm~~t~r.
Yasin H. Safadi, "Arabic printing and book production" S. 221 -234.
Uygarl~k ilerlemesinde özel bir yeri bulunan bas~m~n Arab ve ~slam ülkeleri
üzerinde etkiyi de inceleyen bu bölüm en ciddi haz~rlan~lanlardan birisidir.
Ayn~~zamanda en eski dönemlerden ba~l~yarak bas~m~n ilkel devirlerini ve ka~~d~n
geçirdi~i evreleri de incelemekten ba~ka bir bas~m tarihini de veren giri~~k~sm~nda
~slam dünyas~~ için uygulanan bas~m giri~imleri de ele al~nm~~t~r. Böylece Bat~~
dünyas~n~n Do~u dünyas~n~~kavrama çal~~malar~~üzerinde de önemli bilgiler verilmi~tir. Bas~m, bütün ~slam ülkelerinde Türk yönetimi devrinde geli~ti~i için, Türk
uygarl~k tarihini yak~ndan ilgilendiren bu k~s~m her hangi özel bir ay~r~m yap~lmadan yazanlar~n makale ve kitaplar~~derlenmek suretiyle haz~rlanm~~t~r. Hatta
ilgili olmad~~~~zannedilenlerin alt~na k~sa olmakla beraber çok yarar sa~layan
sat~rlar da eklenmi~tir. oneminden dolay~~Türkçe yay~nlanm~~~kitaplar da bu derlemeye kat~lm~~t~r 1.
Bu sat~rlarm yaz~ld~~~~ s~ralarda Türkiye'de bas~m~n 250. y~l~na ula~m~~~
bulunuyoruz. Bilim kurumlar~nda bu y~ ldönümünü kutlayan bir giri~im olmad~.
~ki makale d~~~nda bir yay~n görülmedi: Cavit Orhan Tütengil, "Türk ayd~nlanmas~nm kökleri, Türkiye'de 250 y~l önce bas~ lan 'ilk' Türkçe kitaba kadar uzan~r"
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J. P. C. Auchterlonie, "Libraries" S. 235-265.
Kitapl~klar üzerine yap~lan incelemelerin bir kaynakças~na giri~ilen bu bölümde, Arap - ~slam koleksiyonlar~~içeren kitapl~klar bat~~dünyas~~ülkelerine göre ayr~lm~~t~r. Özel kitapl~klara ayr~lan k~sa bir bölümden (S. 242) sonra Arap olmayan
ülkelerin kitapl~~~~ve daha sonra da Arap dünyas~ndaki kitapl~klara dair yap~lan
ara~t~rmalar~n derlenmesi yap~lm~~t~r. Kitapl~k bilimi ile ilgili ara~t~rmalar~~ da
içeren bu bölüm hak etti~i uzunluk içinde ele al~nm~~t~r.
M. Driskell, "Booksellers for the supply of material on the Arab° - Islannic
Near and Middle East" S. 266-268
Do~u ve Bat~~ülkelerinde ~slam dünyas~~üzerinde yay~n ve sat~~~yapan kitapç~lar~n bir adres derlemesidir. Bunlar~n üzerinde de bir ara~t~ rma yararl~~olurdu.
~stanbul'daki Sahaflar çar~~s~n~n en az bir ismi burada yer almallyd~.
* *

Bu derlemenin bir an önce bir Türk Dünyas~~Ara~t~rma Klavuzuna ne büyük
gereksinme duyuldu~unu ortaya koymaktad~ r. Her ne kadar da~~n~k çal~~malar
konular~m~za büyük yararlar sa~layan sonuçlar getirmi~~ise de, Üniversite ve yüksek
okul ö~rencilerinden ba~l~yarak, büyük ayd~n ve merakl~~toplulu~unun gereksinmesini kar~~layacak bir el kitab~~ henüz elimizde bulunmamaktad~r ve yap~lmas~~
için kaç~n~lmaz bir gereksinme vard~r.
Böyle bir gereksinim içinde bulunan ara~t~r~c~lar ve hatta bu yola ilk kez
girenler, ellerinde yeterli bir kaynak kitab~~bulamad~klar~ndan ötürü ~imdiye dek
Zeki Velidi Togan'~n Tarihte Usul' kitab~~ile giderildi. Gerçekte bir tarih felsefesi
için kaleme al~nan bu kitapta yukardaki konular~~tamamlayan pek çok kay~t bulunmas~na kar~~n günümüze göre eskimi~~gözü ile bak~l~r. Zira son y~llarda say~s~~bir
hayli artan yay~nlar, çe~itli fakültelerin bilimsel dergilerinde görülen ara~t~rmalar,
bilimsel olmayan kurulu~lar~n da yay~n alan~ndaki giri~imleri, ara~t~rmalar~n
say~s~n~~ ço~altm~~~bulunmaktad~r. Kald~~ki, eski dergilerin yeterince incelendi~i
söylenemez. Son y~llarda Turkologischer Anzeiger 2'in yay~n~~ önemli bir bo~lu~u
Milliyet Sanat Dergisi 308 (29. Ocak. 1979) S. 5-7. Arslan Kaynarda~, "~lk kitab~m~z~n 250. bas~m y~l~~için bir kutlama program~~haz~rlann~al~", ayn~~ dergi, S. 7-8.
Bas~m için belge veren bir kaynak için, M. Cevdet, "Darüttibaa", Tarih Lügati
S. 44-56. Yar~m kalan bu yay~n 1937 y~l~nda ad~na yay~nlanan anma kitab~n~n
baz~~nüshalar~n~n sonundad~r. Zira her cilde konmam~~t~r. Ba~bakanl~k Ar~ivinde
bas~mc~l~lda ilgili belgeler çal~~~lmam~~t~r. ~lk kez e'~ilen M. Cevdet'den sonra,
özgün belgeler bulmakla tan~nan Muzaffer Erdo~an, "Üsküdar Matbaas~~dönemine
ait belgeleri toplamaktad~r.
Z. V. Togan, Tarihde Usul, ~stanbul 1946. ~kinci bas~m~~da Edebiyat Fakültesi taraf~ndan yap~ld~~~stanbul 1969.
2 Tan~nm~~~Türkologlardan A. Tietze - G. Hazai taraf~ndan yaymlanma~a
ba~lanan bu kaynakça Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes dergisi
içinde 67 (1975). cildinden ba~lamak üzere yaymlarunaktad~r. ~lk iki say~s~~ek olarak
verilmi~~[bunun için bk. M. Lugal, Belleten XLI/163 (Temmuz 1977) S. 597-598]
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dolduraca~~n~~ ümit ediyoruz. Böylece 1973 y~l~ndan sonraki Türk dünyas~na ait
yay~nlar~n önemli bir bölümünü fazla zaman yitirmeden ö~renece~imizi san~yoruz.
Fakat eski yay~nlar~n yeni yöntemlerle ele alu~ma iste~inden vaz geçemiyoruz. Bu
arada son y~llarda baz~~kaynakça yay~nlar~~ yap~ld~~ise de bir yenilik getirmedi.
Yaln~z ba~l~~~na bakmakla de~il, fakat içeri~ini okuyarak bir düzenleme yap~lmas~~
gere~i nedense chizenliyenler taraf~ndan uyulmad~. Bu gün ortal~kta bulunmayan
uygarl~klar~n bile yay~nlar yoluyla nas~l ya~at~ld~~~~ve üzerlerinde ne kadar çok
yay~nlar yap~ld~~~n~~biliyoruz. Konumuzla ilgili bir Bizans dünyas~~buna en küçük
bir örnektir 1. En umulmad~k derleme ve ara~t~rmalarda Türk tarih ve uygarl~~~na
ait önemli kay~tlar~n bulunmas~, klavuz haz~rlay~c~larm~n ne kadar dikkat etmesi
gereklili~ini ortaya koymaktad~r. Konumuzu yak~ndan ilgilendiren ve ara~t~rmalar~rruz~~kolayla~t~racak kitaplar~n say~s~~az de~ildir 2. Düzenli bir kaynakça yaym~n~~
sab~rs~zl~kla beklemekteyiz
DR. MAHMUT

H. ~AK~RO~LU

3. ciltten ba~lamak üzere ayr~~ bir cilt halinde yay~nlanma~a devam etmektedir.
Türk dünyas~~çal~~malar~na TA k~saltman ile geçen bu düzenli yay~n için ~u yaz~ya
da bak~labilir: N. Göyünç, Güneydo~u Avrupa Ara~t~rmalar: Dergisi 6-7 (1977-1978),
Istanbul 1978 5, 310 vd. Bu yaz~m~z~n ilk provalaruu gördü~ümüz s~tada 4. say~s~~da
tamamlanm~~~ve sat~~a verilmi~tir.
Bizans üzerine yap~lan ara~t~rmalar için bk. Semavi Eyice, Bizantinoloji,
Türk Ansiklopedisi, maddesi. Ayr~ca detayl~~kaynakça belgesi için, ayn~~yazar, "Türkiyede Bizans Sanat~~Ara~t~rmalar~~ve Istanbul Üniversitesinde Bizans Sanat~", ~u
eserde: Cumhuriyetin 50. ril~na Arma~an, L Ü. Edebiyat Fakültesi, Istanbul 1973.
S. 375-428.
2 Agâh S~rr~~Levend, Türk Edebiyat: Tarihi, I cilt. Giri~~Ankara 1973, Yaz~n
tarihi yan~nda siyasal ve ekin tarihi kaynakçalaruun büyük ölçüde derlendi~i
bir ara~t~rmad~r. Baz~~ düzenlemelerle benzer yeni klavuz çal~~malar yap~labilir.

