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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.
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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-


