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rin karþýlaþtýrýlarak eleþtirilmesi yolu izlen-
miþ, bazý durumlarda ise sadece bunla-
rýn aktarýlmasýyla yetinilmiþtir. Her mad-
denin sonunda asýl kaynaklarýn kýsaltma-
lar halinde belirtildiði bibliyografyalar var-
dýr. Bir kýsým maddelerde þairlerin resmi
de konmuþtur. Eserin sonuna yüzyýllara,
zümrelere, tarikatlara, memleketlere gö-
re hazýrlanmýþ çeþitli dizinler eklenmesi
planlanmýþsa da gerçekleþtirilememiþtir.

Türk edebiyatý tarihçiliðinin geleneksel
tezkirecilik anlayýþýndan tam kurtulama-
dýðý, henüz ansiklopedik biyografi gelene-
ðinin oluþmadýðý bir dönemde hazýrlanan
eser yarým kalmasýna raðmen önemli bir
adým sayýlmýþtýr. Hazýrlýk sýrasýnda eski ve
yeni bütün biyografik kaynaklarýn taran-
masý, bunlarýn tenkide tâbi tutulmasý, ele
alýnan þairler hakkýnda deðerlendirme ya-
pýlýrken þahsî duygularýn karýþtýrýlmama-
sý gibi bilimsel metotlara uygunluk eseri
modern biyografi anlayýþýna bir hayli yak-
laþtýrmýþtýr. Bu özellikleriyle devrinde dik-
kat çekmiþ, Ali Nihad Tarlan, Reþat Ekrem
Koçu ve Ýbrahim Alâeddin Gövsa gibi þah-
siyetler tarafýndan beðenilmiþ, ancak ya-
rarlanýlan kaynaklardaki bilgilerin aynen ak-
tarýlmasý yöntemi eleþtirilmiþtir. Ansiklo-
pedi maddesi yazýmýnda dil birliðinin ve
teknik bütünlüðün saðlanmasýný engelle-
yen bu durum, müellifi dönemin biyografi
yazýcýlýðýndaki ortak bir sorunla karþý kar-
þýya býrakmýþtýr. Bir diðer husus, henüz
araþtýrma alt yapýsý tamamlanmamýþ bir
ortamda eserin hazýrlýk ve yazým yükünü
tek bir kiþinin üstlenmiþ olmasýdýr. Mad-
delerin hacminde müellifin her zaman öl-
çüyü tutturamamýþ olmasý da eserin eleþ-
tirilen yanlarýndan biridir. Türk Þairleri,
o günden beri ansiklopedi yazarlýðýnda bir
hayli ilerleme kaydedilmiþ olmasýna rað-
men hâlâ alanýnýn vazgeçilmez baþvuru
eserlerinden biridir.
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Türk tarihini araþtýrmak üzere
oluþturulan kurum.

˜ ™

Mustafa Kemal’in emriyle 1931’de An-
kara’da kurulmuþtur. Mustafa Kemal, özel-
likle Avrupa devletlerinin ders kitaplarýn-
da yer alan Türkler’in ikinci sýnýf bir mil-
let olduðu iddialarýna ve “barbar” diye
nitelendirilerek bir istilâcý kavim þeklin-
de gösterilmesine karþýlýk Türkler’in dün-
ya tarihinde en eski çaðlardan beri ger-
çek yerinin ve medeniyete ne gibi hizmet-
lerinin bulunduðunun araþtýrýlmasý ge-
rektiði düþüncesindeydi. 28 Nisan 1930’-
da bizzat katýldýðý Türk ocaklarýnýn altýn-
cý kurultayýnda direktifleri doðrultusunda
Âfet Ýnan tarafýndan bir önerge sunuldu
ve, “Türk tarih ve medeniyetini ilmî suret-
te tetkik etmek için hususi ve dâimî bir
heyetin teþkiline karar verilmesini ve bu
heyetin âzasýný seçmek salâhiyetinin mer-
kez heyetine býrakýlmasýný teklif ederiz”
denildi. Teklif Sadri Maksudi (Arsal) ve Re-
þid Galip tarafýndan da desteklendi. Ayný
gün kurultayda yapýlan görüþme sonun-
da Türk Ocaklarý Kanunu’na 84. madde
olarak “Merkez heyeti, Türk tarihi ve me-
deniyetini ilmî bir surette tetkik ve teteb-
bu eylemek vazifesiyle mükellef olmak üze-
re bir Türk tarihi tetkik heyeti teþkil eder”
þeklinde bir madde eklendi. Bu karar çer-
çevesinde on altý üyeden meydana gelen
Türk tarihi tetkik heyeti teþkil edildi, he-
yet ilk toplantýsýný 4 Haziran 1930 tarihin-
de yaptý. Heyetin adý bizzat Atatürk tara-
fýndan konuldu. Heyette Tevfik (Býyýklýoð-
lu) baþkan, Yusuf Akçura ile Sâmih Rifat
baþkan vekili, Reþid Galip genel sekreter
olarak yer aldý. Üyeler, Âfet Ýnan, Ýsmail
Hakký (Uzunçarþýlý), Hamit Zübeyir (Koþay),
Halil Ethem (Eldem), Ragýb Hulûsi, Reþid
Saffet (Atabinen), Zakir Kadiri (Ugan), Sadri
Maksudi (Arsal), Mesaroþ (Ankara Etnog-
rafya Müzesi uzmaný), Mükrimin Halil (Yi-
nanç), Vâsýf Çýnar ve Yusuf Ziya’dan (Özer)
meydana geliyordu. Bu heyetin en önemli
yayýný Türk Tarihinin Ana Hatlarý isimli
dizi eserdir.

Türk Tarih Kurumu, daha önce kurulan
Târîh-i Osmânî Encümeni ve Türk Tarih
Encümeni’nin bir ölçüde yeni þekliydi. 12
Mart 1931 tarihinde Türk ocaklarýný ka-
patma kararý alýnýnca 15 Nisan 1931’de

lý Mehmed Tâhir’in Osmanlý Müellifleri,
Ýbnülemin Mahmud Kemal’in Son Asýr
Türk Þairleri ve müellifin kendi hazýrla-
dýðý Bektaþî Þairleri gibi biyografi kitap-
larý bulunmaktadýr. “Türk Þairleri” baþlýklý
mukaddimede eserin hazýrlanýþý ve özel-
likleri hakkýnda bilgi verilmektedir. Buna
göre daha önceki þair biyografilerinden
farklý þekilde, kapsamý bir hayli geniþ tutu-
lan eserde eski ve yeni -yaþayanlar dahil-
bütün Türk þairleri yer alacak, eskilerden
sadece klasik þairlerle yetinilmeyip ab-
dallar, Hurûfîler, Bektaþîler, Kýzýlbaþlar gi-
bi muhtelif tasavvuf zümrelerine mensup
þairlerle saz þairleri de alýnacaktýr. Bunla-
ra Çaðatay ve Âzerî lehçesiyle þiir yazan
önemli þairlerle Türkçe þiirler yazmýþ bazý
yabancý þahsiyetler de eklenecektir. Mad-
de baþlarý belirlenirken sadece estetik de-
ðer ölçüsü gözetilmeyecek, manzum eser
yazanlarýn birçoðu ansiklopediye girecek-
tir. Þairler için verilen hükümlerde taraf-
sýz kalmaya çalýþýlarak bunlar mensup ol-
duklarý ekolün estetik anlayýþýna göre de-
ðerlendirilecektir. Eserin bir özelliði de an-
toloji niteliði taþýmasýdýr. Biyografisi yazýl-
mýþ 1074 þairin þiirlerinden verilen örnek-
ler ansiklopedide önemli yer tutmaktadýr.
Bu þekilde hem þiirlerine bakýlarak onla-
rýn sanattaki durumunun tesbitine imkân
hazýrlanmýþ hem de bir Türk þiir antoloji-
sinin ortaya çýkmasý saðlanmýþtýr.

Biyografilerde kaynaklardaki bilgilerin
aynen aktarýlmasý ve ardýndan bu bilgile-
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tarihini ve Türkiye tarihini yazmak.” Önce-
leri Türk Ocaðý halkevleri binasýnda hiz-
met veren kurum 1940’ta Dil ve Tarih-Coð-
rafya Fakültesi’ne, 12 Kasým 1967 tarihin-
de projesi Turgut Cansever’e ait þu anda
bulunduðu binasýna taþýndý. Bu bina 1980
yýlýnda Uluslararasý Aðahan mimari ödü-
lünü almýþtýr. Kurumda teþkilinden itiba-
ren on iki baþkan görev yapmýþtýr: M. Tev-
fik Býyýklýoðlu (14 Nisan 1931 – 8 Nisan
1932), Yusuf Akçura (8 Nisan 1932 – 11
Mart 1935), Hasan Cemil Çambel (23 Mart
1935 – 17 Aralýk 1941), Mehmet Þemset-
tin Günaltay (17 Aralýk 1941 – 19 Ekim
1961), Þevket Aziz Kansu (28 Nisan 1962 –
21 Nisan 1973), Enver Ziya Karal (21 Ni-
san 1973 – 18 Ocak 1982), Sedat Alp (16
Nisan 1982 – 17 Ekim 1983), Yaþar Yücel
(17 Ekim 1983 – 16 Mart 1992), Neþet Ça-
ðatay (baþkan vekili, 16 Mart 1992 – 21
Ocak 1993), Ýbrahim Agâh Çubukçu (baþ-
kan vekili, 21 Ocak 1993 – 23 Eylül 1993),
Yusuf Halaçoðlu (23 Eylül 1993 – 23 Tem-
muz 2008), Ali Birinci (1 Aðustos 2008 – 13
Eylül 2011), Bahaeddin Yediyýldýz (baþkan
vekili, 14 Eylül 2011 – ) 

Türk Tarih Kurumu teþkilinden bu ya-
na otuz dizi halinde 1400 civarýnda eser

yayýmlamýþtýr. Bunlar týpkýbasýmlar, Türk
tarihinin kaynaklarý, kaynaklarýn eleþtirme-
li baskýlarý ve arþiv belgeleri, Osmanlý kro-
nikleri, dünya tarihi, Türk tarihinin ana hat-
larý için hazýrlanan monografilerle Türk ta-
rihine dair araþtýrmalarýn çevirileri, araþtýr-
malar ve doktora çalýþmalarý, çeþitli bölge-
lerde sürdürülen kazý sonuçlarý ve rapor-
lardan meydana gelmektedir. Kurumun
yayýn organý olan Belleten Türkçe’den baþ-
ka Ýngilizce, Almanca ve Fransýzca makale-
lerin de yer aldýðý uluslararasý bir dergidir
(bk. BELLETEN). Ayrýca 1964 yýlýnda yayý-
mýna baþlanan Belgeler adlý dergide Türk
arþivlerindeki belgeler açýklamalý olarak
neþredilmektedir (bk. BELGELER).

Kurumun kuruluþ amaçlarýndan biri de
yeni buluþlarý ve bilimsel konularý tartýþ-
mak üzere toplantýlar, kongreler düzen-
lemektir. Bu toplantý ve kongrelerin en
önemlisi Türk tarih kongreleridir. Dünya-
da kendi alanýnda en saygýn kongreler ara-
sýnda yer alan Türk tarih kongrelerinin ilki
Atatürk’ün direktifiyle 2-11 Temmuz 1932’-
de yeni Türk tarih tezinin ve tarih eðiti-
minde izlenecek yolun öðretmenlere an-
latýlmasý amacýyla toplanmýþ, daha son-
ra uluslararasý nitelik kazanmýþtýr. 1937’-
den itibaren on altý kongre düzenlenmiþ,
kongre bildirileri kýrk sekiz cilt halinde
yayýmlanmýþtýr. Dört yýlda bir yapýlan bu
kongreler dýþýnda birçok konferans, sem-
pozyum ve kongre düzenlenmektedir.
Bunlarýn en önemlilerden biri 1994’te ger-
çekleþtirilen Türk Dünyasý Tarih Araþtýr-
malarý Kongresi’dir.

Türk Tarih Kurumu Arþivi gerek baðýþ
gerekse satýn alma yoluyla birçok arþiv
malzemesini bünyesinde toplamýþtýr. Bu-
radaki belgeler Osmanlý Devleti’nin son dö-
nemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti döne-
mini kapsamaktadýr. Belgelerin yaný sýra
Osmanlý ve Türkiye Cumhuriyeti dönem-

Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti adýyla yeni-
den teþkilâtlandý ve 1930’daki ilkeler te-
mel alýnarak faaliyetlerine devam etti. Ku-
rumun adý 1935’te Türk Tarihi Araþtýrma
Kurumu’na ve 3 Ekim 1935’te Türk Tarih
Kurumu’na çevrildi. Kurum bu dönem içe-
risinde dört ciltlik lise tarih kitaplarýný, Ýs-
mail Hakký Uzunçarþýlý’nýn Anadolu Bey-
likleri’ni, bazý kazý raporlarýný, Pîrî Reis’in
Kitâb-ý Bahriyye’sini ve haritasýný yayým-
ladý. 1937’den itibaren adýný bizzat Ata-
türk’ün koyduðu Belleten dergisi neþir
hayatýna baþladý. Atatürk hayatýnýn son
dönemlerine kadar kurumun çalýþmalarýy-
la yakýndan ilgilendi, birçok defa çalýþma
planýný kendisi tesbit etti, toplantýlara biz-
zat katýldý. Düzenlediði vasiyetnâmesiyle
Ýþ Bankasý’ndaki hisselerinin gelirini Türk
Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na ba-
ðýþladý. 25 Mayýs 1940’ta Dahiliye Vekâle-
ti’nce onaylanan yeni cemiyetler kanunu-
na göre düzenlenen tüzüðünün 2. madde-
sinde kurumun Reisicumhur Ýsmet Ýnö-
nü’nün himayesi altýnda bulunduðu, 3.
maddesinde de Maarif vekilinin bu kuru-
mun fahrî reisi olduðu belirtildi. Atatürk’-
ten sonra gelen bütün cumhurbaþkanlarý
kurumun koruyucu baþkanlarý kabul edil-
di. Türk Tarih Kurumu, Bakanlar Kurulu’-
nun 21 Ekim 1940 tarihli kararnâmesiyle
kamu yararýna çalýþan dernekler arasýna
alýndý.

Kurum 7 Kasým 1982 anayasasýnýn 134.
maddesiyle oluþturulan Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine tüzel
kiþiliðe sahip, îtâ âmirliði ve yürütme or-
ganý sýfatýyla bu çatý altýnda yer aldý. Türk
Tarih Kurumu’nun amacý hem 1931 yýlýn-
daki kuruluþ tüzüðünde hem 2876 sayýlý
kanunda þöyle belirlenmiþtir: “Türk tari-
hini, Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili ko-
nularý, Türkler’in medeniyete hizmetleri-
ni ilmî yoldan incelemek, araþtýrmak, ta-
nýtmak, yaymak, bunlara dayanarak Türk
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Kurumu yurt dýþýnda birçok kurum ve ku-
ruluþun üyesidir. Bunlardan Uluslararasý
Akademiler Birliði’nin Türkiye’deki tek üye-
si durumundadýr. Ayrýca Uluslararasý Ta-
rih Bilimleri Komitesi, Uluslararasý Askerî
Tarih Komisyonu, Güneydoðu Avrupa Araþ-
týrmalarý Birliði, Osmanlý Öncesi ve Os-
manlý Araþtýrmalarý Uluslararasý Komitesi
gibi kuruluþlarýn üyesi ve kurucularýndan-
dýr. Bunlarýn dýþýnda Macaristan, Rusya,
Moldova, Azerbaycan, Türkmenistan, Ka-
zakistan, Kýrgýzistan, Ýran gibi ülkelerle
ikili iþ birliði protokolleri yapýlmýþtýr. Türk
tarihinin araþtýrýlmasýnda, özellikle ekip
çalýþmalarý olarak Türkiye’nin sosyal ve
kültürel tarihi, yurt dýþýndaki tarihî Türk
eserlerinin tesbiti, baþlangýcýndan günü-
müze Türk dünyasý tarihi, Türk sûfîlik ta-
rihi gibi projeler gerçekleþtirilmiþtir. Bu
projeler çerçevesinde Türk tarihinin en
eski yazýlý belgeleri olan Çin imparatorluk
günlüklerinin Türk tarihiyle ilgili kýsýmla-
rýnýn tercümesi yapýlmýþ, bunlardan Çin
Kaynaklarýnda Türkler: Eski Tang Ta-
rihi (2006) ile Han Hanedanlýðý Tarihi
(2004) basýlmýþtýr. Yine bu proje çerçeve-
sinde Kýrgýzlarýn Milli Giysileri (2004)
ve Kazaklar’da Yaþam Estetiði (2004)
neþredilmiþtir.
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TÜRK VAKIF HAT SANATLARI

MÜZESÝ

Ýstanbul Beyazýt’ta
Türkiye’nin tek hat müzesi.

˜ ™

Vakýflara baðlý faaliyet gösteren yapý as-
lýnda Beyazýt Külliyesi’nin medresesidir.
1943-1981 yýllarýnda Belediye Þehir Kü-
tüphanesi olarak kullanýlan bina bu tarihte
boþaltýlarak restore edilmiþtir. 1984 Ekim
ayýnda çeþitli yerlerden toplanan hatlarýn
ve hatla ilgili araç gereçlerin sergilendiði bir
müze haline getirilmiþtir. Vakýflar Ýdaresi’-
ne baðlý hatla ilgili ilk müze, Vatan cadde-
si üzerinde Sultan Selim Medresesi’nde
1968 yýlýnda Türk Yazý Sanatlarý Müzesi
adýyla açýlmýþ, kýsa süre sonra da kapan-
mýþtýr. Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi’n-
den alýnan bazý hat eserleriyle vakýf te-
berrükât depolarýnda bulunan eserler, ay-
rýca Mustafa Bekir Pekten, Turan Türk-
menoðlu, Yusuf Coþkun, Hüsamettin Ak-
kök ve Mehmet Uluöz’ün baðýþladýklarý
materyal sergilenen eserler arasýndadýr.
Müzede yazma ve levhalarýn yaný sýra taþ
üzerine yazýlmýþ hat örneklerinden oluþan
277 parça mevcuttur. Eserlerin yazý çe-
þitlerine göre ayrýldýðý müzede kûfî mus-
haflar, risâleler, Hint, Maðrib yazýlý yazma
eserler ve levhalar, nesih mushaflar, ahþap
oyma, muhakkak mushaflar ve sülüs lev-
halar, ta‘lik yazmalar ve levhalar, sülüs ve
aynalý yazýlar, istifli yazý, sülüs mushaflar,
tuðralar, hattat padiþahlarýn eserleri, sü-
lüs ve muhakkak yazmalar, icâzetler, hilye-
ler, iþleme yazýlar, haným hattatlarýn yazý-
larý ve meþkler seksiyonu bulunmaktadýr.

Medresenin dershane kýsmý Mukaddes
Emanetler seksiyonu halinde düzenlenmiþ
olup ortasýnda Kâbe kapýsý örtüsü yer al-
maktadýr. Kitâbelik kýsmýnda hattat ola-
rak Hacý Ali Muhammed ismi okunmakta-
dýr. Siyah kadife üzerine gümüþ ve altýn
ipliklerle Fâtiha sûresi, Ýhlâs sûresi, Âye-
tü’l-kürsî, kelime-i tevhid, Kureyþ sûresi,
besmele, Neml sûresinin 30. âyeti iþlen-
miþtir. 1884 tarihli örtünün en altýnda hur-
ma aðaçlarý meyveleriyle birlikte görül-
mektedir. Burada Kâbe’nin etrafýný çevi-
ren ipek sýra saten, kendinden desenli si-
yah Kâbe örtüsü teþhir edilmektedir. Zik-
zak hatlar arasýnda sülüs yazýlar bulun-
maktadýr. Bu seksiyonda en deðerli parça-
lar sakal-ý þerifle bir þiþe içinde Hz. Pey-
gamber’in kabrinden alýnmýþ topraktýr. Ay-
rýca Mekke, Medine, Mina ve Müzdelife’yi
tasvir eden minyatürler vardýr. Medrese-
nin avlusunda Ali, Sâmi Efendi ve Musta-
fa Ýzzet imzalý taþ kitâbeler mevcuttur.

lerine ait zengin fotoðraf koleksiyonu, bu-
nun yanýnda Atatürk’ün cenaze resimle-
riyle bir Atatürk fotoðraf koleksiyonu var-
dýr. Rýfký Melül Meriç baþkanlýðýnda oluþ-
turulan bir heyetin Karacaahmet Mezar-
lýðý’nda kitâbelerin tesbiti çalýþmalarý so-
nuçlandýrýlmamýþ olup bunlarla ilgili fiþler
kurum kütüphanesinde bulunmaktadýr.
Tarih ve arkeoloji alanýnda Türkiye’nin en
büyük kütüphanesi olan Türk Tarih Kuru-
mu Kütüphanesi bir ihtisas kütüphanesi-
dir. Deðiþim, baðýþ ve satýn alma yoluyla
kütüphaneye saðlanan yayýnlar 260.000
cilde ulaþmýþtýr. Kütüphaneye 383’ü yurt
dýþýndan, 246’sý yurt içinden 629 süreli
yayýn gelmektedir. Ayrýca yurt dýþý ve yurt
içindeki çeþitli üniversite, enstitü, yayýn ku-
ruluþu ve araþtýrma merkezleriyle deðiþim
yapýlmaktadýr.

Kurumda Cumhuriyet’in ilk dönemlerin-
de Alacahöyük’te baþlatýlan kazý çalýþma-
larý halen devam etmektedir. Her yýl yak-
laþýk yirmi-yirmi beþ kazýya maddî destek
verilmektedir. 1996’da Kýrgýzistan’ýn Tan-
rý daðlarýnda Son-Köl’de baþlatýlan kazý ça-
lýþmalarý 2000 yýlýndan itibaren Oþ bölge-
sinde sürmüþ ve 2004’te tamamlanmýþ-
týr. Yine 1997’de Ukrayna’nýn Özü Kalesi’n-
de ve Kýrým yarýmadasýnda Akkirman’da
kazýlar yapýlmýþ, 2002 yýlýndan sonra Gü-
ney Sibirya ve Kuzey Moðolistan’da kazý
çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Türk Tarih
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Türk Tarih Kurumu’nun amblemi

Atatürk’ün, üzerine notlar düþtüðü Türk tarihi inceleme he-

yeti listesi


