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TARÝH DERGÝSÝ

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.
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af) tarih. Mýsra harflerinin söylenmek is-
tenen yýlýn iki katýný verdiði tarihtir. Dütâ
tarihlerin en çok beðenileni, tarih mýsraý
iki bölüme ayrýldýðýnda her bölümün ayrý
ayrý istenen tarihi gösterdiði þekildir. Bu
ayný zamanda en zor söylenen, dolayýsýy-
la en baþarýlý sayýlan tarih çeþididir. Sürû-
rî’nin, “Mânend-i seng-i merkad ikidir ana
târîh / Allah Ali Aða’yý reh-yâb-ý cennet et-
sin” tarihi (1198+1198/1784) böyledir (Di-
van, s. 291). Burada mýsraýnýn ilk yarýsý
“Allah Ali Aða’yý” ile ikinci yarýsý olan “reh-
yâb-ý cennet etsin” sözlerinden her birinin
ebced toplamý 1198’dir.

Harflerin Kullanýlýþý Bakýmýndan. 1. Mev-
cut bütün harflerle söylenenler. Bu tür
tarihlerde noktalý olup olmadýðýna bakýl-
maksýzýn bütün harfler hesaba katýlýr. 2.
Mu‘cem tarih. Manzumede yalnýz noktalý
harflerin hesap edilmesiyle söylenen tarih-
tir. Buna “münakkat, menkut, mücevher,
cevher, cevherî, cevherdâr, cevherîn, gev-
her, güher” adlarý da verilir. Þairler, dü-
þürdükleri tarihin mu‘cem olduðunu ge-
nellikle tarih mýsraýndan önce bu kelime-
lerden birini kullanarak bildirirler. Ýzzet
Molla tarafýndan 1222’de (1807) þair Per-
tev’in ölümüne düþürülen tarih böyledir:
“Þuarâ yazdý cevherî târîh / Pertev’i gitti
þem‘-i aklâmýn” (Divan, s. 16). Þairler bu
tür tarihlerdeki harflerin noktalarýný yýldýz-
lara, kýymetli taþlara ve noktayý andýran
þeylere benzettiklerinden bunlardan biri-
nin adýný (necm, ahter, süreyyâ, pervîn, dür,
yakut, zer, jale, eþk, katre, tohum vb.) zik-
retmek suretiyle tarihin mu‘cem olduðu-
nu belirtirler. Mu‘cem tarihler levha ola-
rak kullanýlacaksa hattatlar mýsraýn nok-
talarýný farklý renkten mürekkeple ve yýl-
dýz biçiminde yazarlar.

Mühmel Tarih. Yalnýz noktasýz harflerin
hesap edilmesiyle söylenen tarihtir. Bu tür
tarihe “bî-nukat, bî-cevher, sâde tarih” de
denilir. Noktasýz harflerin ebced sayý deðe-
ri çok olmadýðýndan mühmel tarih çok zor
söylenir. Sürûrî’nin Tarsuslu Bekir Aða için
yazdýðý düðün tarihi böyledir: “Hurûf-ý
sâdelerle eyledim tahrîr târîhin / Bekir
Aða kurup sûr-ý tezevvüç ber-murâd ol-
du” (1192/1778; Divan, s. 141). Mu‘cem ve
Mühmel Tarih. Tarih mýsraý veya beytin-
deki noktalý ve noktasýz harflerin ayrý ayrý
sayý deðerleri toplamýnýn ayný yýlý göster-
mesi þeklinde düzenlenen tarihtir. Yeniçe-
ri Ocaðý’ndan Ömer Aða’nýn 1200 (1786)
yýlýnda ölümüne düþürülen tarih gibi: “Mu‘-
cem ü mühmel iki târîh yazdým fevtine /
Nûr ede Serdâr Aða’ya merkadý hayy-ý ke-
rîm” (Sürûrî, Divan, s. 247). Türk edebiya-

týnda tarih düþürme bilhassa XVIII. yüz-
yýldan sonra bir tür hüner gösterme yarý-
þýna dönüþmüþ, þairler muamma veya lu-
gaz biçiminde, kinaye, taklîb veya tashîf
yoluyla, akrostiþ veya vefk tarzýnda anla-
þýlmasý çok zor sanatlý tarihler söylemiþtir.

Tarih manzumeleri mecmûa-i eþ‘âr ve
fevâidlerin içinde veya müstakil olarak bir
araya getirilmiþtir. Bunlarýn en meþhur-
larýnýn baþýnda Hüseyin Ayvansârâyi’nin
derlediði Mecmûa-i Tevârîh ile (haz. Fah-
ri Ç. Derin – Vahid Çabuk, Ýstanbul 1985)
Vefeyat-ý Selâtîn ve Meþahir-i Rical
(haz. Fahri Ç. Derin, Ýstanbul 1978) gel-
mektedir. Birincisinde hemen her konu-
da manzum tarihler ve tarih manzumele-
ri, ikincisinde I. Abdülhamid’e kadar yir-
mi yedi Osmanlý padiþahý ile Ýstanbul için-
de, civarýnda ve dýþýnda medfun olan ricâ-
lin mensur vefat tarihleri yer almaktadýr.
Sürûrî’nin tarihlerini toplayan mecmua da
dönemin olaylarý bakýmýndan önemlidir (Ýs-
tanbul 1299). Muammer Özergin ile Ha-
luk Ýpekten’in yayýmladýðý “Sultan Ahmed
III. Devri Hadiselerine Ait Tarih Manzume-
leri” adlý makale (bk. bibl.) bu tür bir mec-
muanýn neþridir. Ýstanbul Belediyesi Ata-
türk Kitaplýðý’nda bulunan mecmua da
(Muallim Cevdet, nr. 249) katalogdaki bil-
gilere göre 1196-1226 (1782-1811) yýllarý
arasýndaki olaylarla ilgili manzum tarihle-
ri içermektedir. Ayrýca Cevrî Ýbrâhim Çele-
bi’nin Aynü’l-füyûz’u ve Nazm-ý Niyâz’ý
gibi adý yazýlýþ tarihini gösteren eserler de
vardýr.
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dým âlem-i lâhûtý câ” (Râmiz, vr. 115b). Da-
ha çok ilk dönemlerde görülen bu þekil
hüner göstermeye pek uygun olmadýðýn-
dan giderek yerini diðer tarihlere býrak-
mýþtýr. 2. Mânen tarih (mânevî tarih). Söy-
lenmek istenen yýlýn ebced hesabýna gö-
re harflerin sayý deðerlerinden çýkarýlan
tarihtir ve zor söylenmesine raðmen en
sýk kullanýlan tarih düþürme biçimidir: III.
Ahmed’in 1139’da (1726) yaptýrdýðý köþ-
ke düþürülen, “Duâ edip Nedîmâ söyledi
bu mýsrâý ol dem / Bu kasr-ý pâk Sultân
Ahmed’e yâ Rab saîd olsun” (Divan, s. 87)
beytindeki tarih gibi. 3. Lafzan ve mânen
tarih. Söylenmek istenen yýlý hem sözle
hem de harflerinin sayý deðerleriyle ifade
eden tarihtir. 1030 (1621) yýlýnda Ýstanbul
Boðazý’nýn donmasýna düþürülen tarih gibi:
“Lafzan u mânen ona dedi Neþâtî târîh /
Be-meded dondu sovukdan bin otuzda
deryâ” (Evliya Çelebi, I, 220).

Hesaplanmasý Bakýmýndan. 1. Tam tarih
(müstevfâ / mutlak tarih). Hesaplandýðýnda
söylenmek istenen yýlýn tam olarak çýktý-
ðý tarih olup en güç söylenen ve en mak-
bul sayýlan tarih çeþididir: Ýstanbul’un fet-
hini müjdeleyerek tarihine iþaret ettiði ka-
bul gören Kur’an’daki “beldetün tayyibe-
tün” (857/1453) ibaresi gibi. 2. Ta‘miyeli
tarih. Tarih mýsraýndaki harflerin sayýca
toplamýnýn söylenmek istenen tarihi kar-
þýlamadýðý durumlarda ekleme veya çýkar-
ma þeklinde bir hesap yapýlmasý gereði-
nin bir önceki mýsrada söylendiði tarihtir.
Bu türde bazý kelime oyunlarýyla bir sayý
veya bu sayýnýn karþýlýðý olan bir harf, ke-
lime yahut tamlamanýn tarih mýsraýndan
çýkarýlmasý ya da eklenmesi suretiyle yýlý
gösteren sayý tamamlanýr. Tarih mýsraýn-
daki eksik veya fazla sayý bir muamma,
bir bilmece özelliði taþýdýðýndan bu türe
“ta‘miyeli tarih” denmiþtir. Bu da görünür
ta‘miye ve gizli ta‘miye olmak üzere ikiye
ayrýlýr. Ýlkinde iþaret edilen eksik veya faz-
la sayý kolayca bulunurken ikinci türün çö-
zümü oldukça zordur. Elbistan müftüsü
Seyyid Ahmed Efendi’nin oðlu Hayâtî’nin
1229 (1814) yýlýnda ölümüne þair Þeref ta-
rafýndan düþürülen tarih ilkine örnektir:
“Tefe”ülümde Þeref, çýktý ‘bir’ güzel târîh /
Hayâtî buldu hayât-ý ebed cinân içre” (1230-
1=1229; Fatîn, s. 78). Üsküdar’da Þehzâde
Seyfeddin Efendi Çeþmesi’nin kitâbesi ikin-
ci türe örnektir: “Itâþ-ý ‘nâse’ iþrâb eyle-
dim târîhin ey Rahmî / Ne a‘lâ çeþme âbâd
eyledi Þehzâde Seyfeddin” (1144-3=1141/
1728-29). Birinci mýsradaki “nâse” ( -��A)
kelimesi hem “insanlara, halka” hem de
“nâ-se” þeklinde “üç yok” anlamý taþýmak-
tadýr (bk. TA‘MÝYE). 3. Dütâ (dübâlâ / muzâ-
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masýný önledi. 1974’te 4 ve 5. sayýlarý bir
gecikme olmamasýna raðmen birlikte neþ-
redildi, 7. sayýsý ise (1976) zamanýnda çýk-
madý, ertesi yýl bu açýðý kapatmak üzere
7-8. sayýlar birlikte yayýmlandý. 1978’de çý-
kan 9. sayýnýn ardýndan 1981’e kadar neþ-
rine ara verildi; 1981’de 10-11. sayýlarla ya-
yýn hayatýný sürdürdü. Ayný yýl yeni Yük-
sek Öðretim Kanunu (YÖK) gereði üniver-
site sisteminde köklü deðiþiklikler yapýlýn-
ca diðer enstitüler gibi Tarih Araþtýrma-
larý Enstitüsü de kapatýldý, bunun yerine
1982’de Tarih Araþtýrma Merkezi kurul-
du. Buna raðmen dergiyi devam ettirme
kararý alýndý ve çeþitli baskýlara raðmen
adýnda bir deðiþiklik yapýlmadý. Tarih Ens-
titüsü Dergisi’nin 12. sayýsý, 1982’de çok
geniþ bir yazar kadrosu ve deðerli yazýlar-
la yayýn hayatýna parlak bir dönüþ yaptý.
“Prof. Tayyib Gökbilgin Hatýra Sayýsý” alt
baþlýðýyla çýkan dergide pek çok yerli (M.
S. Kütükoðlu, O. Þaik Gökyay, Ý. Kafesoðlu
vb.) ve yabancý (B. Lewis, Geza Feher, M.
Guboðlu, A. Suçeska, M. Köhbach vb.) Os-
manlý tarihçisinin yazýlarý çýktý.

Daha sonra derginin yayým sürecinde
yeni kanunun getirdiði problemlerden kay-
naklanan ciddi aksamalar meydana geldi.
13. sayý beþ yýlýn ardýndan 1987’de Tarih
Araþtýrma Merkezi’nin yeni müdürü Mü-
bahat Kütükoðlu döneminde Prof. Dr. Ýb-
rahim Kafesoðlu için hâtýra sayýsý olarak
çýktý. Genelikle Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü elemanlarýnýn katký yaptýðý bu sa-
yý, giderek kabuk deðiþtirmeye baþlayan
Tarih Bölümü’nün yeni ilmî araþtýrmalarý-
nýn yönelimi bakýmýndan dikkat çekicidir.
14. sayý ise yedi yýllýk bir gecikmeyle 1994’-
te yayýmlanabildi. Bu sayýda artýk Tarih Bö-
lümü’nün daha genç nesli devreye girdi ve
yazý profilinde ciddi bir deðiþim baþladý.
15. sayý 1997’de Münir Aktepe’ye hâtýra
sayýsý olarak çýktý. Bu sayýnýn baþýnda mer-
kez müdürü Mübahat Kütükoðlu’nun bir
sunuþ yazýsý bulunmaktadýr. Ertesi yýl der-
ginin 16. sayýsý, Ýstanbul Üniversitesi’nin
yeni idarecilerinin aldýðý kararlardan olum-
suz yönde etkilenerek daha önceki baský
kalitesinin çok altýnda yayýmlandý. Ardýn-
dan Tarih Dergisi’nin yýlda iki sayý çýk-
maya baþlamasý, bu süreçte pek çok der-
ginin yayýn hayatýna giriþi, üniversiteler-
de unvan yükseltme kriterlerinde puan-
lama sisteminin ortaya çýkýþý, yýllýk olarak
neþredilen Tarih Enstitüsü Dergisi’ni ya-
zý bulma sýkýntýsýna soktu ve dergi yayý-
mýna ara vermek zorunda kaldý. Bununla
birlikte Tarih Araþtýrma Merkezi 1985 yý-
lýndan itibaren o dönemdeki müdürü Mü-
bahat Kütükoðlu ile baþlayan, daha son-

raki müdürler Erdoðan Merçil, Ýlhan Þa-
hin ve Feridun M. Emecen ile devam eden,
her yýl düzenlediði geniþ katýlýmlý sempoz-
yumlarýn bildirilerini bastýrýp Tarih Ensti-
tüsü Dergisi’nin açýðýný kapattý ve belli ko-
nulara yoðunlaþan yayýnlar yapmaya baþ-
ladý. Bu çerçevede 1985-2008 yýllarý ara-
sýnda çeþitli konularda yirmi kitabýn yayý-
mý gerçekleþtirildi. Tarih Enstitüsü Der-
gisi 1970-1998 dönemini kapsayan on al-
tý sayýsýyla akademik tarihçiliðe ciddi kat-
kýlar saðlayan yazýlar ihtiva etmektedir.
Dergide Ýlkçað’lardan zamanýmýza kadar
geniþ tarihî süreci ilgilendiren ve daha çok
Türk tarihine aðýrlýk veren makaleler çýk-
mýþ, ayrýca dergi sonunda geniþ kitabiyat
kýsmýnda yeni çýkan neþriyatýn tanýtým ve
eleþtirisine yer veren yazýlar yayýmlanmýþ-
týr. Bu süre boyunca Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü mensuplarý yanýnda ülke
içinden ve dýþýndan pek çok tarihçi dergi-
ye katkýda bulunmuþtur.
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Hamdullah el-Müstevfî’nin
(ö. 740/1340’tan sonra)

umumi tarihe dair eseri.˜ ™

Müellifin 730 (1330) yýlýnda tamamladý-
ðý eser bir mukaddime, altý bölüm (bab) ve
bir hâtimeden oluþmaktadýr. Mukaddime-
de kâinatýn yaratýlýþý hakkýnda bilgi verilir.
Her bölüm çeþitli kýsýmlara ayrýlmýþtýr. Bi-
rinci bölümde peygamberler tarihinden ve
filozoflardan; ikinci bölümde Ýslâm öncesi
Ýran tarihinden; üçüncü bölümde Hz. Pey-
gamber ile çocuklarý ve torunlarýndan, sa-
hâbe, tâbiîn, Hulefâ-yi Râþidîn, Emevîler
ve Abbâsîler’den; dördüncü bölümde Saf-
fârîler, Sâmânîler, Gazneliler, Gurlular, Bü-
veyhîler, Büyük Selçuklular, Irak Selçuklu-
larý, Kirman Selçuklularý ve Anadolu Sel-
çuklularý, Hârizmþahlar’la Atabegler tara-
fýndan kurulan hânedanlardan, Ýsmâiliyye,
Kirman’da hüküm süren Karahýtaylar’a
mensup Kutluðhanlýlar ve Ýlhanlýlar’dan;
beþinci bölümde mezhep imamlarý, kýra-
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Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Araþtýrmalarý Enstitüsü’nün

yayýn organý.
˜ ™

Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’nde 21 Eylül 1968’de kurulan Tarih Araþ-
týrmalarý Enstitüsü’nün yayýmladýðý yýllýk
dergidir. Enstitünün kurucu müdürü olan
M. Münir Aktepe’nin gayretiyle neþir haya-
týna baþlayan derginin ilk sayýsý 1970’te çýk-
mýþtýr. Ýlk yayýn kurulu Afif Erzen, Ýbrahim
Kafesoðlu, Cevat Eren, M. Münir Aktepe ve
Nejat Göyünç’ten oluþan derginin neþre-
dilme gerekçesi, enstitünün araþtýrmala-
ra destek saðlama amacýna uygun olarak
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðretim
üyeleri ve yardýmcýlarýyla üniversite dýþýn-
dan tarihçilerin araþtýrmalarý ve inceleme-
lerine daha fazla yer verilebilmesi þeklin-
de açýklanmýþtýr. Yine ayný bölümün 1949’-
dan beri çýkan Tarih Dergisi’nin, kadro-
su gittikçe geniþleyen bölüm elemanlarý-
nýn çalýþmalarýna “bazý idarî tasarruflar”ýn
da etkisiyle yeterince cevap verememesi
yüzünden enstitü yönetim kurulunun özel-
likle genç tarihçilerin her türlü ilmî çalýþ-
malarýný deðerlendirebilecekleri bir yayýn
organýna ihtiyaç duymasý üzerine yeni bir
dergi yayýmlama kararý aldýðý da vurgulan-
mýþtýr. Ayrýca derginin tarih alanýnda ori-
jinal çalýþmalara yer vererek tarih ilmine
yenilikler getirmek suretiyle hizmet ede-
ceði belirtilmiþtir.

Dergi ilk sayýsýndan sonra yýllýk olarak
çýkmaya baþladý. Fakat zaman içerisinde
maddî imkânsýzlýklar ve üniversitedeki ida-
rî deðiþiklikler derginin her yýl yayýmlan-


