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ren TârîÅ-i Güzîde’de yaratýlýþtan 730
(1330) yýlýna kadar gelen çok geniþ bir ta-
rihî dönemin olaylarý baþarýlý biçimde kay-
dedilmiþtir. Eser ayrýca Ýlhanlý Hükümdarý
Gazân Han’ýn ölümünden (703/1304) son-
raki çeyrek asýr için birinci elden kaynak ni-
teliðindedir.

Hamdullah el-Müstevfî eserini Ýlhanlý Ve-
ziri Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedânî’nin
teþvikiyle yazmaya baþlamýþ, ancak onun
idam edilmesi üzerine (718/1318) oðlu ve
halefi Ebû Said Bahadýr Han’ýn veziri Gýyâ-
seddin Muhammed’e takdim etmiþtir. Tâ-
rîÅ-i Güzîde’nin Kazvin’in tarihi ve coð-
rafyasýyla ilgili bölümünü Fransýzca tercü-
mesiyle birlikte Barbier de Meynard (JA
[1857], X, 25-308), Ýranlý þairlere dair bölü-
münü Ýngilizce çevirisiyle beraber Edward
Granville Browne (JRAS, Ekim 1900 –
Ocak 1901) neþretmiþtir. Eserin Ýslâmî dö-
nem Ýran tarihine dair kýsmý Fransýzca ter-
cümesiyle birlikte M. Jules Gantin tara-
fýndan yayýmlanmýþ (Paris 1903), Selçuk-
lular’la ilgili bölümü Charles François Def-
rémery tarafýndan Fransýzca’ya çevrilmiþ-
tir (JA, IV. seri, XI [1848], s. 417-462; XII
[1848], s. 259-279, 334-370; XIII [1849], s.
15-55). TârîÅ-i Güzîde’nin tamamýný ilk
defa týpký basým olarak özet Ýngilizce ter-
cümesiyle beraber Edward Granville Brow-
ne ve Reynold Alleyne Nicholson iki cilt

halinde neþretmiþ (Leiden-London 1910-
1913), daha sonra eseri Abdülhüseyin Ne-
vâî yayýmlamýþtýr (Tahran 1339, 1364). Eser
Yâkub Paþa tarafýndan Osmanlý Türkçe-
si’ne çevrilmiþtir (Nuruosmaniye Ktp., nr.
3213). Hamdullah el-Müstevfî’nin oðlu Zey-
nüddin, TârîÅ-i Güzîde’ye 742-794 (1342-
1392) yýllarýna ait bir zeyil yazmýþ, eser D.
Kâzýmof ve Ziya Bünyadov tarafýndan Rus-
ça ve Âzerîce tercümesiyle birlikte neþre-
dilmiþ (Bakü 1990), ardýndan eseri Îrec Ef-
þâr yayýmlamýþtýr (¬eyl-i TârîÅ-i Güzîde,
Tahran 1372 hþ./1993).
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Tarih araþtýrmalarý yapmak amacýyla
1909’da kurulan cemiyet.
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II. Meþrutiyet döneminde yeni siyasal
anlayýþa uygun biçimde halka millî þuur
aþýlanmasý, vatan sevgisi kazandýrýlmasý
maksadýyla oluþturulmuþtur. Bu amaçla
önce “mükemmel” bir Osmanlý tarihinin
kaleme alýnmasý için Târîh-i Osmânî Heye-
ti kurulmuþ, ardýndan Sadrazam Hüseyin
Hilmi Paþa’nýn teklifi ve Sultan Mehmed
Reþad’ýn iradesiyle 14 Teþrînisâni 1325 (27
Kasým 1909) tarihinde Târîh-i Osmânî En-
cümeni teþekkül etmiþtir. Encümenin ga-
yesi, teþkilâtý, görevleri ve üyeleri Necip
Âsým (Yazýksýz) tarafýndan hazýrlanan tü-
zükte belirtilmiþtir. Burada ilmî ölçülere
uygun bir Osmanlý tarihinin hâlâ yazýlama-
dýðý, vak‘anüvis tarihleriyle diðer özel ta-
rihlerin birer salnâme mahiyetinde bulun-
duðu, mevcut muhtasar tarihlerin ise süb-
jektif bir nitelik taþýdýðý ifade edilmiþtir.

at âlimleri, þeyhler, muhaddisler, hekimler
ve þairlerden bahsedilir. Son bölüm Kaz-
vin’in tarih ve coðrafyasý hakkýndadýr. Ham-
dullah el-Müstevfî burada Kazvin’e gelen
sahâbîler, halifeler, hükümdarlar, vezir ve
emîrler, Kazvin valileri, âlimler, þairler ve
Kazvin’in önde gelen aileleriyle ilgili bilgi
verir. Eser bu yönüyle mahallî tarih yazýcý-
lýðý bakýmýndan önemli bir kaynaktýr. Hâ-
timede peygamberler, velîler, din âlimle-
ri, hükümdarlar, vezirler ve diðer meþhur
simalarýn þeceresi kaydedilir. Müellif hâti-
mede Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedânî’-
nin metodunu izlemiþtir. Ancak bu bölü-
mün yalnýz giriþ niteliðindeki küçük bir
kýsmý günümüze intikal etmiþtir. Hamdul-
lah el-Müstevfî tarihini yazarken Firdev-
sî’nin Þâhnâme’si, Ýbn Hiþâm’ýn es-Sîre-
tü’n-nebeviyye’si, Taberî’nin TârîÅu’l-
ümem ve’l-mülûk’ü, Ýbn Miskeveyh’in
Tecâribü’l-ümem’i, Ali b. Zeyd el-Beyha-
ký’nin TârîÅ-i Beyhaš’ý, Ýbnü’l-Esîr’in el-
Kâmil’i, Cüveynî’nin TârîÅ-i Cihângüþâ’-
sý, Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedânî’nin
Câmi£u’t-tevârîÅ’i, Zahîrüddîn-i Nîsâbû-
rî’nin Selcûšnâme’si gibi yirmi civarýnda
kaynaktan faydalanmýþtýr. Hândmîr ¥a-
bîbü’s-siyer’i, Þüþterî Mecâlisü’l-müß-
minîn’i kaleme alýrken TârîÅ-i Güzîde’-
den büyük ölçüde istifade etmiþtir. Hiçbir
kaynakta yer almayan orijinal bilgiler içe-

TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENÝ

TârîÅ-i Güzîde adlý eserin Türkçe tercümesinin ilk iki sayfa (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3213)
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iþler yanýnda kitaplarýn basýmýna nezaret
etme iþi verilmiþti. Encümen baþkaný ve
üyeleri maaþ almayacaktý. Padiþahýn özel
hazinesinden yýllýk 10.000 kuruþluk tahsi-
satý bulunan encümenin diðer gelir kay-
naklarý kitap satýþýndan gelecek meblað ve
yapýlacak baðýþlardan ibaretti. Yazýlmasý ka-
rarlaþtýrýlan Osmanlý tarihinin telifinde gö-
rev alanlara her forma için 300 kuruþ ikra-
miye verilmesi eserin, telifi tamamlandýk-
tan sonra hazîne-i hâssadan 10.000 kuruþ
daha tahsis edilmesi tüzükte yer almýþtý.

Târîh-i Osmânî Encümeni’nin ilk baþ-
kaný Vak‘anüvis Abdurrahman Þeref Bey,
üyeler Ahmed Tevhid, Ahmed Refik, Ah-
med Midhat Efendi, Ýskender Yanko Hoçi,
Efdaleddin (Tekiner), Ali Seydi Bey, Diran
Kelekyan, Zühdü Bey, Mehmed Ârif Bey
ve Necip Âsým’dýr. Yardýmcý üyeler arasýn-
da Baðdatlý Ýsmâil Paþa, Ali Emîrî Efendi,
Halil Ethem (Eldem), Süleyman Nazif, Þük-
rü Bey, Saffet Bey, Fâik Reþad, Hüseyin
Hüsâmeddin ve Mehmed Galib yer alýyor-
du. Daha sonra Ahmed Muhtar Paþa, Ah-
med Râsim ve Ýbnülemin Mahmud Kemal
gibi þahsiyetler de üye seçildi. 1925’te ölen
Abdurrahman Þeref Bey’in yerine Ahmed
Refik baþkanlýða getirildi. Târîh-i Osmânî
Encümeni üyeleri çeþitli vesilelerle rütbe,
niþan ve madalyalarla ödüllendirildi. Os-
manlý döneminde sadrazamlýða tâbi olan
encümen Cumhuriyet devrinde Türk Tarih
Encümeni adýný aldý. Önce Maarif Vekâle-
ti’ne, daha sonra Telif ve Tercüme Heyeti
Hars Müdürlüðü’ne, ardýndan yüksek ted-
rîsata baðlandý. Ahmed Refik baþkanlýðýn-
daki yeni üyeler Ali Seydi, meskûkât uz-
maný Ali Bey, Ýhtifalci Mehmed Ziyâ, Niya-
zi ve Behcet beylerdi. Encümenin 1927’de
Maarif Vekâleti bünyesinde yeniden teþki-
linden sonra Köprülü Mehmed Fuad baþ-
kanlýðýndaki yeni üyeler Ali Canip (Yöntem),
Akçuraoðlu Yusuf, Ahmed Hamid ve Ra-
mazan beyler oldu; eski bazý üyeler ise açýk-
ta kalmýþtý.

Encümenin faaliyetleri Osmanlý tarihi te-
lifi, monografi çalýþmalarý ve mecmua neþ-
ri gibi baþlýklar altýnda toplanabilir. Encü-
men ayrýca yurt içinde ve yurt dýþýnda yo-
ðun bir kaynak toplama çalýþmasýna gi-
riþti; halkýn elinde bulunan ferman, be-
rat, vakfiye vb. belgelerin sûretleriyle ta-
rihî yerlerin fotoðraflarý istendi. Uzun sü-
ren bir hazýrlýk döneminden sonra yazýla-
cak Osmanlý tarihinin planý Târîh-i Os-
mânî Encümeni Mecmuasý’nýn 1 Aðus-
tos 1329 (14 Aðustos 1913) tarihli 21. sa-
yýsýnda ilâve þeklinde yayýmlandý; okuyu-
culardan gelecek deðerlendirmelerin dik-
kate alýnacaðý belirtildi. I. Kosova Savaþý’-

na kadar (1389) gelmesi tasarlanan ilk cil-
din bu planý baþta Yusuf Akçura ve M. Fu-
ad Köprülü olmak üzere çeþitli kiþilerce
tepkiyle karþýlandý. Yusuf Akçura Türk
Yurdu’nda çýkan “Küçük Muhtýra” adlý ya-
zýsýnda Osmanlý tarihinin genel Türk ta-
rihinin bir parçasý olarak ele alýnmadýðýný
söyleyip henüz hânedan tarihçiliðinden ko-
pulamadýðý, sosyal ve ekonomik tarihin söz
konusu edilmediði, yalnýz siyasî, askerî, ida-
rî olaylara yer verileceðinin kararlaþtýrýldýðý
yolunda eleþtiriler öne sürdü. Köprülü ise
eserin çaðdaþ yayým kurallarýna uyulma-
dan kaleme alýnacaðýný, Osmanlý tarihçi-
liðinin henüz vak‘`anüvislik geleneðinden
kurtulamadýðýný, encümen üyelerinden ba-
zýlarýnýn hiç metot bilmediðini yazdý.

Necip Âsým ve Mehmed Ârif beyler ta-
rafýndan telifi tamamlanýp 1917’de ya-
yýmlanan Osmanlý Târihi’nin ilk cildinde
orta zamanlarda Türkler, Bizanslýlar, Os-
manlýlar’ýn Anadolu’ya geliþi ve devletin
ortaya çýkýþý ele alýnýyordu. Ayrýca Anado-
lu Selçuklularý ve Beylikler hakkýnda bilgi
veriliyordu. Fakat asýl aðýr eleþtiriler bu cil-
din neþrinden sonra baþladý. M. Fuad Köp-
rülü ülkede tarih telakkisinin çok ilkel ol-
duðunu, Osmanlý Târihi’nin mukaddime-
sinin bunu açýkça gösterdiðini, Ýbn Hal-
dûn’a yetiþmek için bile daha uzun süre
beklemek gerektiðini belirtti. Birçok ek-
siklik yanýnda en önemlisi henüz kütüp-
hane ve arþivlerin istifadeye elveriþli hale
getirilmediðini söyledi. Öte yandan eserin
yetersizliði encümen tarafýndan da kabul
edilmiþ, Ahmed Refik Bey bunun sorum-
luluðunu müelliflere yüklemek zorunda
kalmýþ ve Ýkdam’da yazdýðý bir makalede
Osmanlý Târihi’nin ilmî bir mahiyetinin
bulunmadýðýný ifade ederek bu cildin ön-
sözünü yazan Abdurrahman Þeref Bey’i
“idâre-i maslahatçýlýk”la itham etmiþtir.
Mehmed Ârif Bey’i de Arapça, Farsça bil-
meyen, hatta bazý Türkçe kelimeleri bile
anlayamayan, buna raðmen itiraz kabul et-
mez bir kiþi diye niteleyen Ahmed Refik
Bey, daha da ileri giderek onu vak‘`anüvis
tarihlerinde bulunmayan 1142 yýlý olayla-
rýný yazarken o yýlýn Dîvân-ý Hümâyun def-
terlerini “iç etmek”le suçlamýþtýr. Daha
sonraki bir yazýsýnda ise önce iyi bir kü-
tüphane teþkilinin gereðini belirtiyor, uz-
manlar aracýlýðýyla malzeme toplamanýn
ve Osmanlý arþiv belgelerinin neþredilme-
sinin önemine deðiniyordu. Ayrýca Osman-
lý tarihlerinin yayýmlanmasýný, yabancý dil-
lerde yazýlmýþ Türkler’le ilgili eser ve se-
yahatnâmelerin tercüme edilmesini tek-
lif ediyordu.

Ayrýca halka tarih bilgisi ve þuuru ile va-
tan sevgisi kazandýrma amacý da belirtil-
miþtir. Ýmparatorluðu meydana getiren
unsurlarý ayný gaye etrafýnda ve ayný va-
tan sevgisiyle bir araya getirebilmek için
tarih öðrenmenin gerekliliði üzerinde du-
rulmuþ, bundan dolayý ilmî bir cemiyete
ihtiyaç duyulduðu kaydedilmiþtir. Ýlk çalýþ-
malarýna Vak‘anüvis Abdurrahman Þeref
Bey’in Bâbýâli’deki odasýnda baþlayan en-
cümen bir Osmanlý tarihi yazma hazýrlýk-
larýna giriþti. Baský masraflarý bizzat Sul-
tan Mehmed Reþad tarafýndan karþýlana-
cak olan tarih için görev taksimi yapýlarak
ilk ciltte Osmanlýlar’ýn Anadolu’ya geliþi ve
devletin ortaya çýkýþýnýn ele alýnmasý, ayrý-
ca Bizanslýlar’la Selçuklular hakkýnda bilgi
verilmesi kararlaþtýrýldý.

Tüzüðüne göre biri baþkan on iki uz-
mandan teþekkül eden Târîh-i Osmânî En-
cümeni üyelerini baþlangýçta hükümet se-
çecek, daha sonra gerektikçe yeni üyele-
ri encümen alacaktý. Bu üyelerden baþka
Osmanlý hânedanýndan bir fahrî üye ile
yardýmcý ve muhabir üyelerin bulunmasý
öngörüldü. Encümenin haftada bir defa
olaðan, bir defa da olaðan üstü toplanma-
sý kararlaþtýrýldý. Bir encümen kütüpha-
nesi kurularak çeþitli yollarla elde edilen
kitap ve belgelerle zenginleþtirilmesi sað-
lanacaktý. Encümenin üç üyeden meyda-
na gelen yönetim kuruluna idarî ve malî

Târîh-i Osmânî Encümeni hakkýnda tâlimat (Düstur, Ýkinci
tertip, II, 19)



85

rîh-i Osmânî Encümeni Mecmuasý’nýn
(TOEM) her cüzü seksen sayfa olmak üze-
re iki ayda bir çýkarýlmasý planlandý. Mec-
muada yayýmlanacak yazýlarýn niteliði tü-
züðünde ayrýntýlý biçimde belirtildi. Bun-
lar, Osmanlý tarihine ait eserlerde yeterli
derecede bulunmayan ve baþka dillerde
yazýlýp ulaþýlamayan inceleme ve araþtýr-
malar, tarihî belgeler, tarihle ilgilenen di-
ðer cemiyetlerin üyeleriyle yapýlan görüþ-
meler, encümenin aldýðý kararlar, çeþitli
dillerde yayýmlanmýþ Türk tarihiyle ilgili
eserlerle henüz neþredilmemiþ tarih eser-
leri ve risâleler olarak tesbit edildi. Osman-
lý öncesi dönemle alâkalý araþtýrmalarýn
da yer aldýðý TOEM’in görünürdeki çýkýþ
sebebi neþri düþünülen Osmanlý tarihine
malzeme hazýrlamaktý. Ýlk sayýsý 1 Nisan
1326 (14 Nisan 1910) tarihinde çýkan Tâ-
rîh-i Osmânî Encümeni Mecmuasý se-
kiz yýl süreyle düzenli biçimde yayýmlandý.
Mondros Mütarekesi’nin yol açtýðý engel-
ler yüzünden neþri bir süre sekteye uðra-
dý. Bunu gidermek için dokuz ve onuncu
yýllar 1921’de bir cüz; on bir, on iki ve on
üçüncü yýllar 1923’te yine bir cüz halinde
neþredildi. Encümenin isim deðiþikliði se-
bebiyle on dördüncü yýlýndan yani 78. sa-
yýsýndan itibaren yeniden numaralanan,
eski numaralarý da devam ettirilen Türk
Tarih Encümeni Mecmuasý’nýn (TTEM)
ikinci yayým devresi üç yýl sürdü. Encü-
menin daðýlmasý üzerine Ýcra Vekilleri He-
yeti’nin 6 Temmuz 1927 tarihli kararýy-
la Maarif Vekâleti’ne baðlý olarak Ýstanbul
Dârülfünunu içinde yine Türk Tarih Encü-
meni adýyla yeniden kurulmasý üzerine
baþlayan üçüncü yayým döneminde encü-
men baþkanlýðýna Edebiyat Fakültesi Re-
isi M. Fuad Köprülü getirildi. Harf inkýlâ-
býnýn ardýndan beþ sayýsý “yeni seri” adý
altýnda çýkan mecmuanýn daha önceki on
altý yýllýk sayýlarýnýn Halil Ethem tarafýn-
dan hazýrlanan indeksi Fihrist-i Umûmî
adýyla 1928’de yayýmlandý. Ayrýca TOEM
ve TTEM’deki yazýlarýn tamamýnýn müel-
lif adlarýna göre (Tarih Vesikalarý, yeni se-
ri, I/18 [Mart 1961], s. 461-483), son ola-
rak da mecmuanýn týpkýbasým neþrinin ya-
pýlmasý münasebetiyle Abdülkadir Özcan
tarafýndan son fasikül olan 101. cüzün ba-
þýnda müellif ve makale isimlerine göre
fihristi hazýrlandý (Ýstanbul 1988).

Yayýn dönemi boyunca mecmuada elli
civarýnda müellif tarafýndan kaleme alýnan
280 kadar makale neþredildi. Makale ya-
zarlarýnýn büyük çoðunluðunu encümenin
üyeleri oluþturur. Bunun yanýnda mec-
muanýn ilâvesi þeklinde birçok kaynaðýn
yayýmý saðlandý. Ýlk defa Ahmed Refik ta-

rafýndan gerçekleþtirilen belge yayýmý da-
ha sonra bu tür çalýþmalara örnek oldu.
Ahmed Refik’in Memâlik-i Osmâniyye’-
de Demirbaþ Þarl ve Memâlik-i Osmâ-
niyye’de Kral Rakoczi ve Tevâbii 1109-
1154 adlý, arþiv belgelerine dayalý eserle-
ri Ýsveç Ýlimler Akademisi ve Macarlar ta-
rafýndan takdir niþanlarý ile ödüllendirildi.
Birinci eser Ýsveç diline, ikincisi Macarca’-
ya, müellifin Onuncu Asr-ý Hicrîde Ýs-
tanbul Hayatý 961-1000 adlý eseri Al-
manca’ya çevrildi. Öte yandan kurulup ge-
liþtirilmesi için gayret sarfedilen kütüpha-
ne iþinde dönemin politik ve malî çalkan-
týlarýna raðmen oldukça ileri adýmlar atýl-
dý; satýn alma, baðýþ ve becayiþ yoluyla yaz-
ma ve basma 3000 kadar eser toplandý.
Cumhuriyet döneminin ilk tarihçilerini ye-
tiþtiren, 1931 yýlýnda kapatýlan Târîh-i Os-
mânî Encümeni’nin yerini Mustafa Ke-
mal’in emriyle ayný yýl oluþturulan Türk
Tarihi Tedkik Cemiyeti aldý. Adý 1935’te
Türk Tarih Kurumu’na çevrilen bu mües-
sese gerek on altý seri altýndaki neþriya-
tý ve Belleten ile Belgeler adlý süreli ya-
yýnlarý, gerekse düzenlediði milletlerarasý
kongrelerle faaliyetlerini sürdürmektedir
(bk. TÜRK TARÝH KURUMU).
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Ahmed Refik Bey’in bu düþünceleri yan-
ký uyandýrdý. O sýrada oluþturulmaya çalý-
þýlan arþiv kanunuyla ilgili bilgiler topla-
mak üzere Abdurrahman Þeref Bey Viya-
na ve Berlin’e gönderildi. Ardýndan Sadâ-
ret Hazîne-i Evraký bünyesinde ilk defa Tas-
nîf-i Vesâik-ý Târîhiyye Encümeni kuruldu
ve baþkanlýðýna Ali Emîrî Efendi getirildi.
Encümen, faaliyetlerini Osmanlý tarihine
dair monografi çalýþmalarýna yöneltti. Bu
arada Osmanlý Târihi’nin ilk cildi halktan
raðbet gördü, ikinci cildin telifi için çalýþ-
malar baþladý ve görev taksimi yapýldý. 19
Haziran 1917’de düzenlenen toplantýda
Orhan Gazi dönemine ait bu ciltte tesbit
edilen bölümler çeþitli kiþilere sipariþ edil-
diyse de bundan bir sonuç alýnamadý. Ým-
paratorlukta yer alan farklý unsurlarý bir-
leþtirmeye yönelik bir Osmanlý tarihi yaz-
ma giriþiminin baþarýya ulaþamamasýnýn
baþlýca sebebi belgelerin ve kaynak eser-
lerin henüz yararlanýlabilecek durumda ol-
mamasýydý. Bununla birlikte iktidarda bu-
lunan Ýttihat ve Terakkî Fýrkasý’nýn Türk-
çülük politikasýna uygun biçimde kaleme
alýnan birinci cildin daha sonraki çalýþma-
lar için bir adým teþkil ettiði söylenebilir.

Târîh-i Osmânî Encümeni ve bunun yeri-
ni alan Türk Tarih Encümeni’nin en önem-
li faaliyeti dergi çýkarmak oldu. 9 Þubat
1910 tarihinde neþrine karar verilen Tâ-
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Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuasý’nýn 1. sayýsýnýn ka-

pak sayfasý
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lerin týpkýbasýmlarýný yayýmlamak ve oku-
yucuya tanýtmaktýr. Ýlk sayýnýn önsözünde
adý “Türk Tarih Vesikalarý Dergisi” olarak
zikredilmekle birlikte dergi yayýn hayatýný
Tarih Vesikalarý adýyla sürdürdü. Dergi-
nin Haziran 1941 tarihli ilk sayýsýnda kuru-
cusu ya da imtiyaz sahibi bir yayýn kuru-
lu veya yazý iþleri sorumlusu hakkýnda bilgi
bulunmamaktadýr. Sadece arka kapaðýn
iç yüzünde “Dâimî Yazý Heyeti” baþlýðý al-
týnda Enver Ziya Karal, Mükrimin Halil Yi-
nanç, Cemal Tukin, M. Cavit Baysun ile
Maarif Vekilliði Talim ve Terbiye Heyeti üye-
si Faik Reþit Unat ve Topkapý Sarayý Mü-
zesi müdürü Tahsin Öz’ün isimleri yer al-
maktadýr. Derginin yayýn kurulu 15. sayý
(Mayýs 1949) dahil olmak üzere deðiþme-
di, ancak zaman zaman yazý heyeti dýþýn-
dan baþka kiþilerin makaleleri de yayým-
landý. Tarih Vesikalarý cilt / sayý esasýna
dayanan bir külliyat þeklinde düþünüldü-
ðünden sayýlarýn sayfa numaralarý devam
ettirildi ve bu durum yeni ciltlerde tek-
rarlandý. Derginin 7. sayýsý (Haziran 1942)
ayný zamanda II. cildin ilk sayýsýdýr. Dergi
bu þekilde yayýn hayatýnýn ikinci yýlýna baþ-
ladýðýndan bu sayýda yine Maarif Vekili Ha-
san Âli Yücel’in birinci yayýn yýlýnýn bir mu-
hasebesini de içeren önsözü bulunmak-
tadýr.

Ýlk neþredildiði tarihten Nisan 1943’e
kadar dergi iki aylýk periyotlar þeklinde ya-
yýn hayatýný on iki sayý kesintisiz sürdürdü.
Ardýndan bazý aksaklýklar ortaya çýktý. 13.
sayý Aðustos 1944, 14. sayý Ekim 1944’te
yayýmlandý. II. Dünya Savaþý yýllarýnda beþ
yýllýk bir aradan sonra 15. sayý Mayýs 1949’-
da neþredilebildi. Ancak yayýmý yine kesin-
tiye uðradý ve 1952’de alýnan karar uya-
rýnca 16. sayý Aðustos 1955’te yeni seri-
nin cilt I/1. sayýsý olarak Maarif Vekâleti
Türk Kültür Eserleri Bürosu tarafýndan çý-
karýlmaya baþlandý. Yeni serinin ilk sayý-
sýnda derginin yayýn ilkeleri, yazým kural-
larý ve içeriðinin geniþletilmesine dair yeni
esaslar açýklandý. Daha önce iki aylýk peri-
yotlar halinde neþredilen derginin yeni sa-
yýlarý 1955, 1958 ve 1961’de olmak üzere
yaklaþýk üçer yýllýk ara ile yayýmlandý. Bu
seride derginin dýþ kapaðýnýn iç yüzünde
“Yazý Ýþlerini Ýdare Edenler” baþlýðý altýnda
Hikmet Ýlaydýn ve Adnan Sadýk Erzi’nin ad-
larý yer almaktadýr. Derginin içeriðine “bib-
liyografya” baþlýðý altýnda literatür, diðer
dergilerin dizinleri, kitap ve dergi tanýtým-
larýnýn yer aldýðý yeni bir bölüm eklendi.
Yeni serinin I. (16) ve II. (17) sayýlarýnda
yazý iþleri sorumlularý deðiþmedi, III. (18)
sayýda (Mart 1961) Adnan Sadýk Erzi’nin

yerini Ýsmet Parmaksýzoðlu aldý. Tarih Ve-
sikalarý 1941-1961 arasýnda toplam on
sekiz sayý yayýmlandý, bu tarihten itiba-
ren neþir hayatý sona erdi. Derginin çýkma-
masý belgesel tarih yayýncýlýðýnda önemli
bir boþluk doðurunca Türk Tarih Kurumu
bu boþluðu doldurmak amacýyla 1964 yý-
lýndan itibaren Belgeler adýyla yeni bir
dergi çýkarmaya baþladý. Bu dergi aksak-
lýklarla da olsa yayýn hayatýný sürdürmek-
tedir (bk. BELGELER).

Tarih Vesikalarý’nda hem devlet arþiv-
leri ve kurumlarýnda saklanan evrakýn hem
de özel arþivlere intikal etmiþ belgelerin
neþredildiði görülmektedir. Zaman zaman
Baþvekil Refik Saydam örneðinde olduðu
gibi devlet adamlarý veya vatandaþlarýn
kendilerine intikal eden belgeleri yayým-
lanmak üzere dergiye baðýþladýklarý gö-
rülmektedir. Bu tür baðýþlara iliþkin mek-
tuplar bazý sayýlarýn arkasýna eklenmiþtir.
Dergide fermanlar, nâme-i hümâyunlar,
diplomatik yazýþmalar, kanunnâme ve ni-
zamnâmeler, vakfiyeler, rûznâmeler, sefâ-
retnâmeler, lâyihalar, renkli resimler, gra-
vür ve haritalarýn týpkýbasýmlarý o döne-
min imkânlarý ölçüsünde belgenin orijinal
renk ve ebadýnda yayýmlanmýþtýr. Dergi-
de týpkýbasýmlarý neþredilen belgelerin ter-
cümeleri yahut transkripsiyonlu metinleri
de verilmiþ, okuyucuya söz konusu belge-
lerin önemine ait genelde birkaç sayfayý
geçmeyen bilgiler aktarýlmýþtýr. Tarih Ve-
sikalarý, Türkiye’de belge neþri alanýn-
da öncü durumunda olmasýnýn yanýnda
akademisyen ve araþtýrmacýlar açýsýndan
önemli bir referans özelliði taþýmaktadýr.
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TÂRÎH-i PEÇEVÎ

( P=”"&M���� )

Peçuylu Ýbrâhim Efendi’nin
(ö. 1059/1649 [?] )

Kanûnî Sultan Süleyman
dönemi baþýndan

1640 yýlýna kadar gelen
Osmanlý tarihi
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Selânikî Mustafa Efendi’nin

(ö. 1008/1600 civarý)
Osmanlý tarihine dair eseri
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TARÝH VESÝKALARI

Maarif Vekâleti tarafýndan 
yayýmlanan tarih dergisi.
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Cumhuriyet idaresinin millî kültürü yer-
leþtirmek, Güneþ-dil teorisini desteklemek
ve Türklük bilincini aþýlamak için daha zi-
yade resmî kurumlar ve üniversiteler ara-
cýlýðýyla yürüttüðü tarih-edebiyat çalýþma-
larýna ve dergi neþriyatýna Maarif Vekâleti
de belge neþretmek suretiyle katký yap-
ma kararý almasý sonucu yayýn hayatýna
baþladý. Ýlk sayýsý 1941 yýlýnda dönemin
Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’in himayesin-
de çýktý. Derginin önsözünü kaleme alan
Hasan Âli Yücel neþredilme gayesini, in-
sanlýðýn en derin mâzisinden bugüne ka-
dar geçirdiði hayatýn mâna ve tecrübele-
rini tanýyýp bilmek, bu anlayýþ ve görüþle
Türk kültürünün yayýlýp geniþlemesine im-
kân hazýrlamak, geçmiþimizin bütün izle-
rini aydýnlýða çýkarmak, tarihimizi baþka-
larýnýn gözlüðüyle görmekten ve millî ta-
rih zihniyetiyle kültür esaretinden kurtul-
mak þeklinde açýkladý. Derginin öncelikli
hedefi ise Türk tarihine ait önemli belge-


