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M.Ö. II. asõrdan itibaren tarih sahnesinde aralõksõz duran, birçok devlet ve
imparatorluk kurup çok geni bir co!rafî alana yayõlan Türk milletinin dilini, tarihini, edebiyatõnõ, sanatõnõ, inançlarõnõ inceleyen bilim dalõna Türkoloji adõ verilmektedir. Böylesine bir tarihî derinli!e ve co!rafî geni li!e sahip milleti incelemek ve Türkolog unvanõnõ almak kolay bir i de!ildir. Türkiye’de Türkoloji
çalõ malarõnõn bilimsel zeminde ba lamasõnõn bir asõrlõk geçmi i bulunmaktadõr.
Bu tarihî süreçte alanõn kurucusu Fuad Köprülü ba ta olmak üzere Zeki Velidî
Togan, Ahmet Cafero!lu gibi merhum bilim adamlarõ; ya ayanlar arasõnda Tuncer Gülensoy, Osman Fikri Sertkaya, Ahmet B. Ercilasun Türkolog olarak anõlan
isimlerin ba õnda gelmektedir.
Ya ayan Türkologlar arasõnda saydõ!õmõz Ahmet B. Ercilasun, çok yönlü bir
bilim ve Þkir adamõdõr. "iir ve romanlarõyla da edebiyat sahasõnda önemli bir
yere sahip olan Ahmet B. Ercilasun’un Türk dünyasõ ile ilgili makaleleri “Türk
Dünyasõ Üzerine #ncelemeler” ba lõ!õ altõnda daha önce kitapla tõrõlmõ tõ. Dil, tarih, destan, edebiyatla ilgili makaleleri ve bilimsel bildirileri de Ekrem Arõko!lu
tarafõndan “Makaleler” adõ altõnda bir araya getirilerek okuyucularõn hizmetine
sunulmu tur.
Sekiz bölümden olu an kitapta 82 makale bulunmaktadõr. Bu makalelerin bir
kõsmõ, daha önce bilimsel toplantõlarda sunulmu ; fakat yayõmlanmamõ bildirilerden olu maktadõr.
Kitap, “Söz Ba õ” kõsmõ ile ba lamaktadõr. Ekrem Arõko!lu, burada
Ercilasun’un ilmî ve Þkrî hayatõ hakkõnda kõsa bilgiler vermektedir.
Birinci bölüm, tek bir makaleden olu maktadõr: “Dilimizin Adõ”. Bu makale,
tarih boyunca Türk topluluklarõnõn kendi dillerine kendileri tarafõndan hangi adõn
veya adlarõn verildi!ini ele almaktadõr.
“Geçmi ten Günümüze” ba lõ!õnõ ta õyan ikinci bölümde Orhun Abidelerindeki bazõ okuma ve yorumlama sorunlarõnõ konu edinen makalelerle birlikte Türk
dili tarihinin çe itli dönemlerine ait yazõlar dikkati çekmektedir.
“Sesler, Ekler, Kelimeler, A!õzlar”, üçüncü bölümün ba lõ!õdõr. Türkçenin fonetik tamayülleri, Türkçede ek-ses ili kisi, yardõmcõ sesler, bazõ zaman eklerinin
yapõsõ ve kullanõmõ, Do!u Anadolu a!õzlarõnõn sõnõßandõrõlmasõ ve a!õz çalõ malarõnõn de!erlendirildi!i yazõlar Türkçe ara tõrmalarõnda ufuk açõcõ mahiyettedir.
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Türk lehçeleri ve edebiyatlarõ ile ilgili makaleler, “Türk Dünyasõna Açõlõ ”
ba lõ!õ altõnda dördüncü bölümde bulunmaktadõr. Türk dünyasõ için ortak ileti im
dili ve ortak alfabenin hayatî önemi haiz oldu!u, makalelerin ortak ana Þkri olarak
dikkati çeker.
“Destan” ba lõ!õnõ ta yan be inci bölümde Türk kahramanlõk destanlarõnõn
birço!u incelenmi tir. Ergenekon, Bozkurt, u, Alp Er Tonga destanlarõnõ tanõtõcõ
mahiyette makalelerden ba ka O!uz Ka!an Destanõ ve Dede Korkut boylarõ ile
ilgili 9 makale, Ahmet B. Ercilasun’un destan uzmanõ ve Korkut inas oldu!unu
da bize hatõrlatmaktadõr.
Tarih, edebiyat ve tanõtmalar bölümlerinin yer aldõ!õ daha sonraki bölümlerde
Ercilasun’un Türk tarihine yakla õmõ, Türk edebiyatõnõn bazõ önemli temsilcilerinin dil ve üslup özellikleri, dünya görü leri; dil, edebiyat ve tarih alanõnda ne redilen bazõ kitaplarõn tanõtõmlarõ ile ilgili yazõlar bulunmaktadõr.
Yazarõn makalelerini bir arada bulma kolaylõ!õ dõ õnda kitapta okuyucuya
sa!lanan bir ba ka kolaylõk da özel isimlerin bir indekste toplanmõ olmasõdõr.
Akça! Yayõnevi, Ercilasun’un “Makaleler”ini yayõmlayarak yayõncõlõk alanõnda Türkiye’de Türkolojinin önemli adreslerinden biri oldu!unu göstermi tir.
Bu çalõ ma dolayõsõyla ba ta Ahmet B. Ercilasun olmak üzere onun de!erli çalõ malarõnõ Türkolojinin hizmetine sunan Ekrem Arõko!lu’nu kutluyor ve kendilerine sonsuz te ekkürlerimizi sunuyoruz.
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