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suz denilecek bir þeklin verilmesi olduðu,
hiçbir iddia taþýmadan neþriyat sahasýna
atýlan dergide daha ziyade tarih bölümü-
nün “yeni istidatlarýna ait kalem mahsul-
lerine” geniþ ölçüde yer verileceði, tarihin
bütün çaðlarýna dair araþtýrmalarýn, kü-
tüphane ve arþivlerde ele geçirilmiþ vesi-
kalarýn, seyahat raporlarýnýn tanýtýlacaðý ve
bibliyografya haberlerinin verileceði belir-
tilmiþtir. Ayrýca derginin bölüm dýþýndaki
araþtýrmacýlara da açýk olduðu, konusu ta-
rih haricinde olan, fakat bu ilmin ilerleme-
sine katký saðlayacak makalelere de say-
falarýnda yer verileceði ifade edilmiþtir.
Tahrir heyeti bu önsözde derginin yayým
süresine açýklýk getirmiþ ve iki sayýsý bir
cilt teþkil etmek üzere senede iki defa çý-
karýlmasý ve sayýlarýn on formadan aþaðý
düþmemesi planlanmýþtýr. Yýllýk sayý ade-
dinin ileride çoðaltýlmasý niyeti de bir he-
def olarak ortaya konulmuþtur.

Tarih Dergisi, gerek zengin kadrosu
gerekse muhtevalý yazýlarý ile tarih alanýn-
da iddialý bir çizgiyi istikrarla korumuþtur.
Her yýl bir cilt ve her cilt iki sayý olmak üze-
re belirlenen hedef tamamen gerçekleþti-
rilememiþse de 1949-2009 yýllarý arasýnda
kýrk altý sayý yayýmlanmýþtýr. 22. sayýya
kadar çýkan dergilerin üzerinde ait olduk-
larý ciltler belirtilmiþ, 23. sayýdan itibaren
sadece ilgili sayýya iþaret edilmekle yetinil-
miþtir. Ýlk üç cilt planlandýðý þekilde ikiþer
sayý çýkarýlmýþ, IV-VII. ciltler birer sayýdan
(sayý 7-10) ibaret kalmýþtýr. VIII. cilt 11-12.
sayýlar kabul edilmiþ, IX-XII. ciltler yine bi-
rer sayý olmuþ (sayý 13-16), bir cilt (XIII)
olarak planlanan 17-18. sayýdan sonra tek-
rar her cilt bir sayý olacak þekilde (cilt XIV-
XVII, sayý 19-22) bir yayým seyri izlenmiþ,
M. Cavit Baysun’un vefatýndan (1968) son-
ra çýkarýlan 23. sayýdan itibaren cilt nu-
maralarý kaldýrýlmýþtýr. Cilt ve sayýlardaki
bu farklýlýklar gibi ait olduklarý ve yayým-
landýklarý yýllarla ilgili yayýn sürecinde ba-
zý deðiþiklikler meydana gelmiþtir. 33. sa-
yýya kadar genellikle dergilerin ait olduk-
larý yýl yanýnda ay da belirtilmiþtir. 1949 yý-
lýndan itibaren hemen her yýla en az bir sa-
yý tahsis edilirken 1956, 1957, 1968, 1978
ve 1982 yýllarýna ayrýlan herhangi bir sa-
yý olmamýþ, 1950-1951, 1962-1963, 1974-
1975, 1980-1981, 1983-1984, 1984-1994,
1995-2000, 2001-2002 ve 2002-2003 yýl-
larý için sadece birer sayý çýkarýlmýþtýr. Ta-
rih Dergisi 37. sayýdan itibaren (2002)
hakemli olarak çýkmaya baþlamýþtýr. Ma-
kaleler, üniversitenin yayýn ilkeleri gereði
üç farklý üniversiteye mensup üç öðretim
üyesinden oluþan hakem heyetinin neza-

ret, deðerlendirme ve kararýna dayanýla-
rak yayýmlanmaktadýr. 43. sayýdan itiba-
ren künyede hakemli dergi standardý ge-
reði yýlda iki sayý çýkarýlacaðýna yer veril-
miþtir.

Derginin 1969-2009 yýllarý arasýndaki 13
sayýsý bazý tarihî kiþi ve olaylar yanýnda
dergiye katkýlarý olan Ýstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü üyele-
rine vefatlarý münasebetiyle ithaf, arma-
ðan ve hâtýra sayýsý þeklinde yayýmlanmýþ-
týr. Dergide en fazla yazýsý bulunan araþ-
týrmacýlar arasýnda Münir Aktepe (30), Se-
mavi Eyice (24), M. Cavit Baysun (23), Þe-
habettin Tekindað (22), Mücteba Ýlgürel
(17), Cengiz Orhonlu (16), Erdoðan Merçil
(15), Nejat Göyünç (13) ve Salih Özbaran
(10) öne çýkmaktadýr. 2009 yýlý itibariyle
yayýma hazýr olan iki cilt dahil 48. sayý içe-
risinde 274 farklý yazarýn makalesi yayým-
lanmýþtýr. Bunlardan seksen araþtýrmacý
Tarih Bölümü’ne, yirmi sekiz araþtýrmacý
Ýstanbul Üniversitesi’nin farklý birimlerine
mensup yazarlar olup toplam yazar sayýsý
108’e ulaþýr. Diðer makale sahipleri baþ-
ka üniversitelerde çalýþan, yurt içi ve yurt
dýþý kurumlarda görev yapan araþtýrma-
cýlardýr. Bu çeþitlilik 1949 yýlýnda vurgula-
nan amaca uygun bir görünüm arzetmek-
tedir.

Tarih Dergisi, özellikle Türkiye’de aka-
demik tarihçiliðin geçirdiði geliþme ve se-
viyeyi göstermesi bakýmýndan dikkat çe-
kicidir. Burada genel konular yanýnda Ýlk-
çað, Ortaçað, Osmanlý tarihi baþlýklarý al-
týnda tarih öðretimi ve metodolojisi, seya-
hatnâmeler, kaynak ve belge tanýtým ve
tahlili, Grek ve Roma tarihi, meskûkât, Or-
ta Asya ve Türk tarihi, dinler tarihi, müs-
lüman Türk devletleri ve Moðol tarihi, Sel-
çuklu tarihi, Anadolu beylikleri, Bizans ta-
rihi, Memlükler, Ýstanbul tarihi ve hayatý
ile þehir tarihleri, edebiyat ve sanat tari-
hi, müessese ve teþkilât tarihi, sosyal ve
ekonomik tarihle ilgili pek çok yazýya yer
verilmiþtir. Kitâbiyat kýsmýnda yeni çýkan
yerli ve yabancý kitaplarýn tanýtým, deðer-
lendirme ve tenkidine aðýrlýk verilmiþ, son-
radan alanlarýnda tanýnmýþ isimler olacak
birçok akademisyen ilk yazý tecrübelerini
bu tanýtma yazýlarýyla yapmýþtýr. Tarih
Dergisi hakkýnda iki tanýtým yazýsý kale-
me alýnmýþtýr. Dergiyi önce Erdoðan Mer-
çil 25. sayýda deðerlendirmiþ (1971), bu-
rada ilk yirmi beþ sayýnýn analitik tanýtýmý
yapýlmýþtýr. Daha sonra 26-36. sayýlar ay-
ný þekilde Arzu Terzi tarafýndan 37. sayý-
da (2002) ele alýnmýþtýr. 26-32. sayýlarda
bu dergide yer alan makalelerin History
and Life tarafýndan indekslendiði duyu-
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süreli yayýn organý.
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Mehmet Cavit Baysun baþta olmak üze-
re Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si Tarih Bölümü öðretim üyeleri tarafýn-
dan 1949 yýlýndan itibaren çýkarýlmaya baþ-
lanmýþtýr. Ýlk sayýda “Tahrir Heyeti” tara-
fýndan yazýlan “Bir Kaç Söz” ile derginin ya-
yým amaçlarý belirtilmiþtir. Burada önce-
likle bölümde büyük ümitlerle çýkarýlan Ta-
rih Semineri Dergisi’nin canlandýrýlama-
dýðý (I/1, I/2 ve II þeklinde üç sayý olarak
çýkan derginin muhtevasý için bk. Koray,
Türkiye Tarih Yayýnlarý Bibliyografyasý, s.
211-212), yeni bir dergiye ihtiyaç duyul-
duðu, esas amacýn çýkacak dergiye gerek
muhteva gerekse biçim yönünden kusur-
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XV. yüzyýlýn ortalarýna kadar Arap dün-
yasýnda bilinmeyen tarih düþürmeyi Arap-
lar, Türkler’in Ýslâm kültürü ve medeniye-
ti dairesinde yer almasýndan ve bu alanda
güzel örnekler ortaya koymasýndan son-
ra onlardan öðrenmiþ ve bu sanattan ilk
defa Abdülganî en-Nablusî (ö. 1143/1731)
söz etmiþtir. Tarih düþürme Türk edebi-
yatýnda XIV. yüzyýldan itibaren geliþmeye
baþlamýþ ve özellikle XVIII. yüzyýlda en ve-
rimli dönemine ulaþmýþtýr. Kanûnî Sultan
Süleyman devrine kadar çoðunlukla Arap-
ça ve Farsça yazýlan tarih kitâbeleri XVI.
yüzyýldan itibaren daha çok Türkçe kaleme
alýnmýþtýr. Önceleri tek kelime yahut ter-
kipten oluþan mensur tarihler yaygýnken
daha sonra manzum tarihlere raðbet art-
mýþtýr. Cevdet Paþa, Türk edebiyatýnda
manzum tarihin ilk defa Hýzýr Bey tarafýn-
dan 850 (1446) yýlýnda Fâtih Sultan Meh-
med’in yaptýrdýðý bir cami için söylenen,
“Câmi.un zîde .ömrü men .amerehû” (Bu
camiyi imar edenin ömrü uzun olsun) mýsraý
ile baþladýðýný söylemiþ (Belâgat-ý Osmâniy-
ye, s. 170), ardýndan gelen edebiyat ta-
rihçileri de bu bilgiyi tekrarlamýþtýr. Ancak
daha XIV. yüzyýlda Türkler tarafýndan ta-
rih manzumeleri yazýldýðý bilinmektedir.

Baþlangýçta öðrenme ve ezberleme ko-
laylýðý için ortaya çýktýðý tahmin edilen ta-
rih düþürme, daha sonra þairliðin gerekle-
rinden biri sayýlarak bu alanda sanat gös-
terme aracý durumuna gelmiþ, Bursalý Hâ-
þimî ve Seyyid Osman Sürûrî gibi þairlerin
elinde en güzel örneklerini vermiþtir. Türk
edebiyatýnda Ahmed Paþa, Hýzýr Bey, Ha-
yâlî Bey, Tâcî Bey, Molla Lutfi, Necâtî Bey,
Taþlýcalý Yahyâ, Edirneli Nazmî, Lâmiî Çe-
lebi, Zâtî, Âþýk Çelebi, Rûhî-i Baðdâdî, Kaf-
zâde Fâizî, Hâletî, Nev‘îzâde Atâî, Zeke-
riyyâzâde Yahyâ Efendi, Fehîm-i Kadîm,
Cevrî, Nâilî-i Kadîm, Evliya Çelebi, Nâbî,
Nedîm, Seyyid Vehbî, Nahîfî, Abdürrezzâk
Nevres, Sünbülzâde Vehbî, Þeyh Galib, En-
derunlu Fâzýl, Enderunlu Vâsýf, Ýzzet Mol-
la, Pertev Paþa, Fatîn Efendi, Leylâ Haným,
Þeref Haným, Zîver Paþa, Eþref Paþa, Os-
man Nevres, Sahaflar Þeyhizâde Esad Efen-
di, Senîh, Ahmed Lutfi Efendi, Þinâsi, Nâ-
mýk Kemal, Muallim Nâci, Recâizâde Mah-
mud Ekrem, Muallim Cûdî, Ali Emîrî Efen-
di, Üsküdarlý Talat gibi birçok þair tarih
manzumeleri kaleme almýþtýr. Latin harf-
lerinin kabulünden sonraki dönemde Ali
Ekrem Bolayýr, Tâhirülmevlevî, Halil Nihat
Boztepe, Hamâmîzâde Mehmed Ýhsan,
Kemal Edip Kürkçüoðlu, Ali Nihad Tarlan,
Abdülbaki Gölpýnarlý, Mehmed Çavuþoðlu
ve özellikle Arif Nihat Asya tarih manzu-
meleri yazmýþtýr. Tarih söyleyen þairler için

“müverrih” kelimesinin kullanýldýðý Ýzzet
Molla’nýn, “Olur olmaz müverrih anlamaz
Ýzzet bu târîhi / Yine Hak eyledi Es‘ad Efen-
di nutkunu fetvâ” beytinden anlaþýlmak-
ta ve Sürûrî’nin müverrih lakabýyla anýl-
masý da bunu göstermektedir. Þairler ço-
ðunlukla tarih mýsraýndan önceki mýsra-
da tarih kelimesini ve kendi mahlaslarýný
birlikte zikrederler. Tarih kelimesinin bu
þekilde anýlmadýðý manzumeler tarih mýs-
raýnýn tesbitinde güçlüklere yol açmasý se-
bebiyle makbul sayýlmamýþtýr. Tarih düþür-
mede genellikle hicrî kamerî yýl kullanýl-
makla birlikte son devirlerde hicrî þemsî,
malî (rûmî) ve milâdî yýllara göre söylenmiþ
tarihlere de rastlanmaktadýr.

Tarih düþürme belâgat kitaplarýnda be-
dî‘ sanatlarý arasýnda sayýlmýþtýr. Bir tarih
manzumesinde ebced hesabý yanýnda ve-
zin, kafiye ve anlam da önemlidir; bunla-
rýn hepsinin bir arada bulunmasý oldukça
büyük bir zihnî mesaiyi gerektirir. Buna
göre þair önce ebced sistemini kullanarak
hadisenin oluþ yýlýný gösterecek þekilde bir
mýsra yazar, genellikle bunun önüne koy-
duðu mýsrada mahlasýný, söylediði tarihin
çeþidini veya ta‘miyesini belirtir. Ardýndan
tarihini düþürdüðü olay (doðum, ölüm, tah-
ta çýkýþ, sünnet, evlenme, mimari yapý, se-
fer, barýþ, zafer vb.) ve bu olayla ilgili kiþi
adlarý yanýnda gerekli remiz ve mazmun-
larý anarak þiirini tamamlar. Bütün toplu-
mu ilgilendiren önemli olaylar yanýnda ba-
zan en önemsiz konularla ilgili örnekler
de ortaya konmuþtur (“Kuyruðu dikti de-
dim târîhin / Fârenin hasretinden öldü ke-
di”: 1213 [1798]; Sürûrî, Hezeliyyât, s. 38).
Tarih manzumeleri divan edebiyatýnýn he-
men bütün nazým birimleriyle yazýlmakla
beraber daha ziyade kýta (ilk beyti musar-
ra‘ olmayan manzume) þeklinde düzenlenir
ve son mýsrada ebcedle söylenen rakam
mýsraýn sonuna yazýlýr. Bu manzumeler
hangi nazým þekliyle yazýlmýþsa divanlar-
da da ayný türden þiirlerin bulunduðu bö-
lümlerde (kasâid, mukattaât, musammat
vb.) yer alýr. Birçok tarih manzumesi ka-
leme alan þairlerin bu tür þiirleri divanla-
rýnda “tevârîh” baþlýðý altýnda ayrý bir bö-
lümde toplanmýþtýr.

Tarihler farklý biçimlerde düzenlenmiþ-
tir: Söyleniþ Bakýmýndan. 1. Lafzan tarih
(lafzî / sûrî tarih). Ebced hesabýnýn kullanýl-
madýðý, yýlýn rakamla deðil sözle zikredil-
diði tarihtir. Buna “düz tarih” adý da ve-
rilir. Yeniçeri Kalemi kâtiplerinden Feyzi
Efendi’nin kendi ölümü için söylediði böy-
le bir tarih daha sonra mezar taþýna ya-
zýlmýþtýr: “Sýhhatimde Feyziyâ lafzan de-
dim târîhimi / Bin yüz elli sâlde (1737) kýl-

rulmuþtur. 43 ve 44. sayýlarda, “Tarih Der-
gisi TÜBÝTAK-ULAKBÝM tarafýndan indeks-
lenmektedir” ifadesine yer verilmiþtir.
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Ýslâm kültüründe bir olayýn tarihini
bir mýsra, beyit veya ibare içinde

ebced hesabýna uygun þekilde
belirtme sanatý.

˜ ™

Harflerin rakamsal karþýlýklarý demek
olan ebced sistemine benzer hesaplama-
larýn Ýbrânî, Nabatî ve eski Yunan toplum-
larýnda var olduðu, Arap harflerinin ebced
tertibine uygun biçimde sayý deðerlerinin
bu etkiyle sistemleþtirildiði kaydedilmek-
tedir (bk. EBCED). Ebced sistemi çok eski
olmakla birlikte tarih düþürme sanatýnýn
ilk defa kimin tarafýndan icat edildiði ke-
sin olarak belli deðildir. Bilindiði kadarýyla
tarih düþürme XII. yüzyýlda önce Fars ede-
biyatýnda ortaya çýkmýþ, Ýslâm kültürünün
etkisiyle Arap harflerini alan Ýranlýlar’dan
Türkler’e, Türkler’den de Araplar’a geç-
miþtir. Fars kültüründe tarih manzumele-
rine “mâdde-i târîh” ya da kýsaca “târîh”,
tarih düþürmeye de “mâdde-i târîh-sâzî,
târîh goften, târîh nüvîþten”; Türkler’de
“tarih düþürme, tarih yazma, tarih söyle-
me” denilmiþ, Araplar’da ise buna “târî-
hun þi‘rî, târîhun harfî” adý verilmiþtir. Fars
edebiyatýnda tarih düþürme özellikle XIV.
yüzyýldan itibaren geliþme göstermiþ, bu
yüzyýlda Hâfýz-ý Þîrâzî ve Ýbn Yemîn-i Tuð-
râî tarih manzumeleri kaleme almýþtýr.
Daha sonra bu konuda öne çýkan þairler
arasýnda Münîr-i Buhârî, Burhâneddîn-i
Câmî, Nüvîdî-i Þîrâzî, Vahþî-i Yezdî, Muh-
teþem-i Kâþânî, Vahdet-i Kummî (Hakîm
Abdullah), Vâhib-i Ýsfahânî (Mirza Hasan),
Remzî-yi Kâþî, Kelîm-i Kâþânî, Bîdil, Hâ-
tif-i Ýsfahânî, Emîn-i Nasrâbâdî, Muham-
med Tâhir-i Nasrâbâdî, Katre-i Ýsfahânî ve
Ferâhânî anýlabilir.


