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TURAYHÎ

Etudes Turques derneði tarafýndan bir-
likte yayýmlanmaktadýr. Kurucu müdürü
Irène Melikoff’un yaný sýra Fransýz Türko-
loglarý ile diðer ülkelerin Türkologlar’ýndan
oluþan bir yazý komitesinin yardýmýyla der-
gi Jean-Louis Bacqué-Grammont, Paul Du-
mont ve Gilles Veinstein tarafýndan yöne-
tilmiþtir. Yazý kurulunda J. Aubin, L. Ba-
zin, A. Bennigsen, P. Naili Boratav, C. Ca-
hen, J. Hamilton, R. Mantran gibi isimler
yer alýr. 1969’dan beri yayýmlanmakta olan
Turcica’nýn ilk sayýsýnýn alt baþlýðý Revue
d’études turques ibaresini taþýmaktay-
dý. 24. sayýsýndan itibaren (1992) misyo-
nu þu kelimelerle belirginleþtirilmiþtir: “Pe-
uples, Langues, Cultures, Etats” (halklar,
diller, kültürler, devletler). Bunlarla derginin
iki amacýnýn olduðu anlatýlmak istenmiþtir:
Geçmiþ ve þimdiki zamanda Türk topluluk-
larýný ve devletlerini söz konusu çerçevede
incelemek, insan bilimlerinin her bir dalý-
ný kapsayan araþtýrmalarý içine almak.

Orta Asya’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne
bütün Türk dünyasýný dil, edebiyat, folk-
lor açýsýndan ve ekonomik, sosyal bakým-
dan incelemeyi amaçlayan Turcica, te-
matik bir dergi deðilse de zaman zaman
ayný konu hakkýndaki bazý araþtýrmalar tek
sayýda toplanmýþtýr. Meselâ I. Selim, Sa-
fevîler ve kýzýlbaþlara dair yazýlar (sy. 6),
Kemalist dönem (sy. 14), Fransýzca yazan
genç Türk dil uzmanlarý (sy. 29), Osman-
lýlar’da ölümden sonra yapýlan envanter-
ler (tereke defterleri) (sy. 32), esaret karþý-
sýnda Osmanlý toplumu (sy. 33) ve Osman-
lý arkeolojisi (sy. 37) baþlýklarý örnek gös-
terilebilir. Ayrýca Halil Ýnalcýk’ýn teþvikiyle
Osmanlý metrolojisi hakkýnda yapýlan bir
seri araþtýrma ve bibliyografyalar, kütüp-
hanelerle arþivlerin tanýtýlmasý da yapýl-
mýþtýr.

Bu esnek yayýn politikasýndan dolayý Tur-
cica sürekli geliþme göstermiþtir. Ýlk za-
manlarda fazlaca yer alan etnografya ve
folklor çalýþmalarý (sýrasýyla on iki ve yir-
mi beþ yazý) daha sonra azalmýþ, din ve
sûfîlik (kýrk yazý), edebiyat (elli bir yazý),
dil bilimi ve filoloji (elli yedi yazý) ve özel-
likle tarih alanýyla ilgili makaleler çoðalmýþ-
týr. 251 yazýyla en geniþ yeri kapsayan ta-
rihin yaný sýra sanat tarihiyle (on sekiz ya-
zý) tarihe yardýmcý olan bilimler alanýnda
diplomatik (on üç yazý), metroloji (sekiz ya-
zý), paleografya (sekiz yazý), arkeoloji (dört
yazý), historiografya (üç yazý), epigrafya (iki
yazý), nümismatik (iki yazý) alanýnda ma-
kaleler bulunmaktadýr. Tarihle ilgili belge
yayýnlarý (seksen yedi yazý) ve edebî metin
neþirleri (on üç yazý) bunlara eklenebilir.

Tarih konusunda altmýþ iki yazý kiþiler,
politika, diplomasi ve savaþlar hakkýndadýr.

Yetmiþ biri gitgide artan sayýda toplumu,
elli ikisi kurumlarý, yirmi yedisi ekonomi,
finans, ticaret, zanaat veya endüstri so-
runlarýný içerir. Osmanlý toplumundaki gay-
ri müslimlerle ilgili yazýlar da bunlara da-
hildir. Bu çalýþmalarýn çoðu Osmanlý Dev-
leti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine
dairdir. Edebiyat alanýndaki yazýlarda da
ayný durum görülür. Bu yazýlar Âzerî, Ku-
man, Çaðatay, Kýrgýz, Tatar, Uygur, Özbek,
Ýran gibi bölgeler hakkýndadýr. Ayný þekil-
de dil bilimi çalýþmalarýnýn yarýsý Osmanlý
ve Türkiye Türkçesi’yle ilgilidir. Bu arada
Volga Bulgarcasý, Çaðatay, Çuva‚ Kýrgýz,
Kýpçak, Hoton, Moðol, Özbek, Uygur, Ký-
rým Tatarcasý veya Türkmen dillerine ait
incelemeler de yapýlmýþtýr.

Turcica’da her ne kadar Almanca, Ýngi-
lizce, Fransýzca ve Ýtalyanca yazýlar yayým-
lanmaktaysa da genellikle yayýn dili Fran-
sýzca ve Ýngilizce’dir. Fakat Ýngilizce’nin pa-
yý yýllar geçtikçe artmaktadýr. Son sayýlar-
da Fransýzca yazýlarla Ýngilizce yazýlar bir-
birine yakýn sayýdadýr. Turcica’nýn tema-
tik indeksi 1984 yýlýnda ayný dergilerde Ze-
ki Arýkan (TTK Belleten, XLVII/185 [1983], s.
416-452) ve Atilla Çetin (TDA, sy. 29 [1984],
s. 93-127) tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
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Doðu Türkistan’da bir vaha
ve ayný adý taþýyan

tarihî bölge.
˜ ™

Bugün Çin Halk Cumhuriyeti toprakla-
rý içinde kalan bölge tarihî kayýtlarda XIV.
yüzyýldan beri bu adla anýlýr. Son derece
verimli olan vahanýn en çukur yeri deniz
seviyesinden 154 m. aþaðýdadýr. Kuzeyin-
de Tanrýdaðlarý’nýn 3000 m. yükseklikteki
doðu silsileleri Bogdoola ve Kýzýldað yer
alýr. Turfan çukurluðu ayný zamanda Asya
kýtasýnýn en alçak noktasýdýr. Turfan bölge-
si tarihin eski devirlerinde Ch’ü-shih adlý
bir devletin etki alaný içindeydi (m.ö. 206-
m.s. 220). Buranýn en baþlýca özelliði, Çin’-
den batýya doðru giden kervanlarýn baþ-
langýç noktasýna yakýn erken konaklama
yerlerinden biri olmasýydý; bu sebeple “Garp
illerinin kapýsý” diye anýlýrdý. Daha sonra

ye” adýyla çeþitli aðýt törenleri ve hutbe-
lerden önce okunmasý Þiî çevrelerinde yay-
gýn bir gelenektir. 4. Câmi£u’l-mašål fî-
mâ yete£allašu bi-a¼vâli’l-¼adî¦ ve’r-
ricâl ve temyîzi’l-müþterekâti minhüm.
Ýmâmiyye geleneðine göre yazýlmýþ hadis
usulüne dair olup Muhammed Kâzým et-
Turayhî tarafýndan neþredilmiþtir (Tahran
1955). Ricâlle ilgili on ikinci bölümünü Müþ-
terekâtü Câmi£i’l-mašål adýyla öðrenci-
si Muhammed Emîn el-Kâzýmî þerhetmiþ
(Âga Büzürg-i Tahrânî, XXI, 40), Abdülhü-
seyin b. Ni‘met en-Necefî de Mütšanü’l-
mašål fî telÅî½i Câmi£i’l-mašål adýyla tel-
his etmiþtir. 5. el-FaÅriyyetü’l-kübrâ. Fýk-
ha dair olan eseri (nþr. Muhammed Saîd et-
Turayhî, Beyrut 1409/1989) müellif daha
sonra el-FaÅriyyetü’½-½u³râ adýyla ihti-
sar etmiþtir. 6. el-Erba£ûne ¼adî¦en (nþr.
Muhammed Saîd et-Turayhî, Beyrut 1407/
1987). 7. ™avâbi¹ü’l-esmâß ve’l-levâ¼iš
(nþr. Muhammed Kâzým et-Turayhî, Tah-
ran 1375/1956). 8. Câmi£atü’l-fevâßid fî
i¦bâti ¼ücciyyeti’¾-¾an. Ýctihad ve takli-
di reddeden Muhammed Emîn el-Esterâ-
bâdî’ye reddiyedir (nþr. Muhammed Saîd
et-Turayhî, Mecelletü’l-Mevsim, sy. 9-10,
Lahey 1991, s. 567-588; eserlerinin bir lis-
tesi için bk. Âga Büzürg-i Tahrânî, tür.yer.;
A£yânü’þ-Þî£a, VIII, 395).
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