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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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(bk. PEÇUYLU ÝBRÂHÝM).
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TÂRÎH-i SELÂNÝKÎ
( O4A&M& )
Selânikî Mustafa Efendi’nin
(ö. 1008/1600 civarý)
Osmanlý tarihine dair eseri
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(bk. SELÂNÝKÎ MUSTAFA EFENDÝ).
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TARÝH VESÝKALARI

˜

Maarif Vekâleti tarafýndan
yayýmlanan tarih dergisi.

™

Cumhuriyet idaresinin millî kültürü yerleþtirmek, Güneþ-dil teorisini desteklemek
ve Türklük bilincini aþýlamak için daha ziyade resmî kurumlar ve üniversiteler aracýlýðýyla yürüttüðü tarih-edebiyat çalýþmalarýna ve dergi neþriyatýna Maarif Vekâleti
de belge neþretmek suretiyle katký yapma kararý almasý sonucu yayýn hayatýna
baþladý. Ýlk sayýsý 1941 yýlýnda dönemin
Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’in himayesinde çýktý. Derginin önsözünü kaleme alan
Hasan Âli Yücel neþredilme gayesini, insanlýðýn en derin mâzisinden bugüne kadar geçirdiði hayatýn mâna ve tecrübelerini tanýyýp bilmek, bu anlayýþ ve görüþle
Türk kültürünün yayýlýp geniþlemesine imkân hazýrlamak, geçmiþimizin bütün izlerini aydýnlýða çýkarmak, tarihimizi baþkalarýnýn gözlüðüyle görmekten ve millî tarih zihniyetiyle kültür esaretinden kurtulmak þeklinde açýkladý. Derginin öncelikli
hedefi ise Türk tarihine ait önemli belge86

lerin týpkýbasýmlarýný yayýmlamak ve okuyucuya tanýtmaktýr. Ýlk sayýnýn önsözünde
adý “Türk Tarih Vesikalarý Dergisi” olarak
zikredilmekle birlikte dergi yayýn hayatýný
Tarih Vesikalarý adýyla sürdürdü. Derginin Haziran 1941 tarihli ilk sayýsýnda kurucusu ya da imtiyaz sahibi bir yayýn kurulu veya yazý iþleri sorumlusu hakkýnda bilgi
bulunmamaktadýr. Sadece arka kapaðýn
iç yüzünde “Dâimî Yazý Heyeti” baþlýðý altýnda Enver Ziya Karal, Mükrimin Halil Yinanç, Cemal Tukin, M. Cavit Baysun ile
Maarif Vekilliði Talim ve Terbiye Heyeti üyesi Faik Reþit Unat ve Topkapý Sarayý Müzesi müdürü Tahsin Öz’ün isimleri yer almaktadýr. Derginin yayýn kurulu 15. sayý
(Mayýs 1949) dahil olmak üzere deðiþmedi, ancak zaman zaman yazý heyeti dýþýndan baþka kiþilerin makaleleri de yayýmlandý. Tarih Vesikalarý cilt / sayý esasýna
dayanan bir külliyat þeklinde düþünüldüðünden sayýlarýn sayfa numaralarý devam
ettirildi ve bu durum yeni ciltlerde tekrarlandý. Derginin 7. sayýsý (Haziran 1942)
ayný zamanda II. cildin ilk sayýsýdýr. Dergi
bu þekilde yayýn hayatýnýn ikinci yýlýna baþladýðýndan bu sayýda yine Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’in birinci yayýn yýlýnýn bir muhasebesini de içeren önsözü bulunmaktadýr.
Ýlk neþredildiði tarihten Nisan 1943’e
kadar dergi iki aylýk periyotlar þeklinde yayýn 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 kesintiye uðradý ve 1952’de alýnan karar uyarýnca 16. sayý Aðustos 1955’te yeni serinin cilt I/1. sayýsý olarak Maarif Vekâleti
Türk Kültür Eserleri Bürosu tarafýndan çýkarýlmaya baþlandý. Yeni serinin ilk sayýsýnda derginin yayýn ilkeleri, yazým kurallarý ve içeriðinin geniþletilmesine dair yeni
esaslar açýklandý. Daha önce iki aylýk periyotlar halinde neþredilen derginin yeni sayýlarý 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 adlarý yer almaktadýr. Derginin içeriðine “bibliyografya” baþlýðý altýnda literatür, diðer
dergilerin dizinleri, kitap ve dergi tanýtýmlarýnýn 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 Vesikalarý 1941-1961 arasýnda toplam on
sekiz sayý yayýmlandý, bu tarihten itibaren neþir hayatý sona erdi. Derginin çýkmamasý belgesel tarih yayýncýlýðýnda önemli
bir boþluk doðurunca Türk Tarih Kurumu
bu boþluðu doldurmak amacýyla 1964 yýlýndan itibaren Belgeler adýyla yeni bir
dergi çýkarmaya baþladý. Bu dergi aksaklýklarla da olsa yayýn hayatýný sürdürmektedir (bk. BELGELER).
Tarih Vesikalarý’nda hem devlet arþivleri 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 yayýmlanmak üzere dergiye baðýþladýklarý görülmektedir. Bu tür baðýþlara iliþkin mektuplar bazý sayýlarýn arkasýna eklenmiþtir.
Dergide fermanlar, nâme-i hümâyunlar,
diplomatik yazýþmalar, kanunnâme ve nizamnâmeler, vakfiyeler, rûznâmeler, sefâretnâmeler, lâyihalar, renkli resimler, gravür ve haritalarýn týpkýbasýmlarý o dönemin imkânlarý ölçüsünde belgenin orijinal
renk ve ebadýnda yayýmlanmýþtýr. Dergide týpkýbasýmlarý neþredilen belgelerin tercümeleri yahut transkripsiyonlu metinleri
de verilmiþ, okuyucuya söz konusu belgelerin önemine ait genelde birkaç sayfayý
geçmeyen bilgiler aktarýlmýþtýr. Tarih Vesikalarý, Türkiye’de belge neþri alanýnda öncü durumunda olmasýnýn yanýnda
akademisyen ve araþtýrmacýlar açýsýndan
önemli bir referans özelliði taþýmaktadýr.
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TÂRÎHÂNE CAMÝÝ
(bk. DAMGAN TÂRÎHÂNE CAMÝÝ).
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