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Derme Katanov, tezler, baðýþ kitaplar ve
yazmalar, mikrofilmler olmak üzere dört
bölümden oluþmaktadýr. Baðýþlarýyla kü-
tüphaneyi zenginleþtirenler arasýnda Hü-
seyin Sadettin Arel, Hamit Ongunsu, Ha-
lit Ziya Uþaklýgil, Azerbaycanlý Sultan Beg,
Ahmet Hamdi Tanpýnar, Mehmet Behçet
Yazar, Aslan Kaynardað, Vecihe Gök, A. Ad-
nan Adývar, Niþanyan ve Kohen ilk sýralar-
da yer alýr. Osman Nedim Tuna ve Muhar-
rem Ergin’in kitap baðýþlarý ayrýca lisans,
yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezle-
riyle kütüphane zenginleþmiþtir. Türkiyat
Enstitüsü kuruluþunun ardýndan yoðun bir
ilmî faaliyete giriþmiþ, alanýnda en önemli
dergilerden biri olan Türkiyat Mecmu-
asý’ný yayýmlamýþtýr. Ayrýca müstakil ola-
rak yirmi yedi kitap neþredilmiþtir. Fakat
zamanla bu faaliyetler aksamaya baþla-
mýþ, yayým alaný yerini kongrelere býrak-
mýþtýr. Enstitü on millî ve yedi milletlera-
rasý toplantý düzenlemiþ, bunlarýn teblið-
lerinin bazýlarý basýlmýþtýr. Bu faaliyet ens-
titünün yeniden yapýlandýrýlma çalýþmala-
rýyla daha sonra yavaþlamýþtýr.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþunu ta-
kip eden günlerde Mustafa Kemal’in Türk
dili, Türk edebiyatý, Türk tarihi, Türk sa-
natý, Türk etnografyasý ve Türk coðrafya-
sý alanlarýnda araþtýrmalar yapýlarak bun-
larýn sonuçlarýnýn ilim âlemine duyurulma-
sýný istemesi üzerine Ýstanbul Dârülfünu-
nu Edebiyat Fakültesi’ne baðlý olarak Tür-
kiyat Enstitüsü kurulmuþ, baþýna da Meh-
med Fuad Köprülü getirilmiþtir. Enstitü-
nün 12 Kasým 1924 tarih ve 1111 sayýlý
kararnâme ile belirlenen amaçlarý doðrul-
tusunda gerçekleþtireceði faaliyetlerden
biri de Türk kültürü çalýþmalarýný tanýt-
mak üzere Türkiyat Mecmuasý adýyla ilmî
bir dergi yayýmlamaktý. Mecmuanýn Aðus-

tos 1925’te neþredilen birinci cildinin ba-
þýnda yer alan bilgilere göre Türkiyat Mec-
muasý Türkler’in lisan ve edebiyat, tarih,
coðrafya ve etnografyasýna ait tetkikler
ve vesikalar mecmuasý þeklinde çýkacak-
týr. Baþlangýçta yýlda ikiden az ve dörtten
fazla olmamak üzere yayýmlanacak ve her
cilt en az yirmi formadan meydana gele-
cektir. Mecmua, Türkiyat sahasýnda yeni
araþtýrmalarda bulunmakla beraber ülke-
yi Batý dünyasýndaki bu tür araþtýrmalar-
dan haberdar etme amacý da güttüðün-
den çeþitli dillerden yapýlan tercümelere
geniþ bir bölüm ayrýlmýþtýr.

Türkiyat Mecmuasý’nda baþta M. Fu-
ad Köprülü olmak üzere M. Münir Akte-
pe, Ahmed Refik Altýnay, Reþit Rahmeti
Arat, Necip Âsým, Ahmet Ateþ, Nihad Sâ-
mi Banarlý, Ömer Lütfi Barkan, Cavit Bay-
sun, Kilisli Rifat, M. Kaya Bilgegil, Pertev
Naili Boratav, Sadettin Buluç, Ahmet Ca-
feroðlu, Nihad M. Çetin, Güzin Dino, Ha-
san Eren, Semavi Eyice, M. Tayyip Gökbil-
gin, Abdülbaki Gölpýnarlý, Hikmet T. Ýlay-
dýn, Abdülkadir Ýnan, Halûk Ýpekten, Fa-
hir Ýz, Ýbrahim Kafesoðlu, Mehmet Kap-
lan, Abdülkadir Karahan, Ercüment Ku-
ran, Akdes Nimet Kurat, Mecdut Mansu-
roðlu, Rýfký Melûl Meriç, Necla Pekolcay,
Midhat Sertoðlu, Faruk Sümer, Ali Tanoð-
lu, Fevziye Abdullah Tansel, Ali Nihad Tar-
lan, A. Battal Taymas, Zeki Velidi Togan,
Osman Turan, Cavit Orhan Tütengil, M.
Çaðatay Uluçay, Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý,
Hilmi Ziya Ülken, M. Þerefettin Yaltkaya,
Ömer Faruk Akün, Ali Alparslan, Ýnci En-
ginün, Kemal Eraslan, Ýsmail Erünsal, Ra-
mazan Þeþen, Osman F. Sertkaya, Faruk K.
Timurtaþ, Osman Nedim Tuna gibi yerli;
R. Anhegger, Wilhelm Bang, Vasilij Vladi-
miroviç Barthold, Sir G. Clauson, Eberhard,
J. Eckmann, L. Fekete, H. A. Gibbons, Wil-
helm F. Carl Giese, Muhammed Hamîdul-
lah, F. W. Hasluck, B. Lewis, H. Ritter, Franz
Taeschner, Wilhelm Thomsen, A. Tietze,
P. Wittek ve John R. Walsh gibi yabancý
bilim adamlarýnýn araþtýrma, inceleme ve
tanýtma yazýlarý çýkmýþtýr.

Mecmuanýn 1925 ve 1928 yýllarýnda çý-
kan ilk iki sayýsý (cilt) Arap harfleriyle ba-
sýlmýþtýr. Mecmuada yer alan yazýlar altý
ana baþlýk altýnda toplanmaktadýr: Tetkik-
ler, notlar ve vesikalar, kitâbiyat tenkitle-
ri, Türkiyat haberleri ve müteferrik-i hâriç.
Bu sýnýflandýrma sonraki sayýlarda deðiþ-
tirilmiþ, son cilt “Makaleler” ve “Kitâbiyat”
olarak iki bölüm halinde düzenlenmiþtir.
Mecmua baþlangýcýndan XX. cildin çýktýðý
1997 yýlýna kadar gerek muhteva gerek-
se þekil bakýmýndan pek fazla bir deðiþik-

kanlýðýndaki hükümet üyelerinin imzala-
rýnýn bulunduðu kararnâme ve tâlimat-
nâmeye göre enstitünün kuruluþ amaç-
larý Türk dili ve edebiyatýnýn ana kaynakla-
rýný filolojik usullere göre yayýmlamak, Türk
dilinin metinlere dayalý gramer ve sözlü-
ðünü yapmak, Türk halk edebiyatý mah-
sullerini derlemek, baþta dil, edebiyat ve
tarih olmak üzere Türk kültürünün bütün
kollarýnda araþtýrmalar yapmak, yurt dý-
þýnda Türk kültürüyle ilgili yayýnlarýn bib-
liyografyasýný hazýrlamak, özel bir Türko-
loji kütüphanesi kurarak burada Türk kül-
türünü ilgilendiren yayýnlarý toplamak, ay-
rýca deðerli yazmalarýn mikrofilm ve foto-
kopilerinden meydana gelen bir arþiv oluþ-
turmak, enstitüde yapýlan araþtýrmalarýn
sonuçlarýný düzenli biçimde yayýmlamak,
yurt içinde ve yurt dýþýnda Türk kültürü ça-
lýþmalarýný tanýtmak üzere Türkiyat Mec-
muasý adýyla bir dergi çýkarmaktý.

Enstitünün müdürlüðüne Türkiye Tür-
kolojisi’nin kurucusu Mehmed Fuad Köp-
rülü getirildi. Türkiyat Enstitüsü ilk çalýþ-
malarýna Ýstanbul Üniversitesi merkez bi-
nasýnýn giriþinde bugün Profesörler Evi di-
ye adlandýrýlan binada baþladý ve 1948 yýlý-
na kadar çalýþmalarýna burada devam et-
ti. 1948’de I. Mahmud devri sadrazamla-
rýndan Hasan Paþa tarafýndan yaptýrýlan
Edebiyat Fakültesi’nin yanýndaki Hasan
Paþa Medresesi’ne taþýndý. Millî Eðitim Ba-
kanlýðý’nýn yayýmladýðý Ýslâm Ansiklope-
disi ile ayný binayý paylaþan enstitünün
kadrosu bir okutman, bir idare âmiri ve
bir kütüphane memurundan ibaretti. Ha-
san Paþa Medresesi’nde kýrk yýlý aþkýn bir
süre faaliyet gösteren enstitü 1989’da Ýs-
tanbul Üniversitesi Rektörlüðü’nün ken-
disine tahsis ettiði Suphi Paþa Konaðý ci-
varýndaki yeni binasýna taþýndý. Edebiyat
Fakültesi’ne baðlý olarak elli yedi yýl faali-
yet gösteren Türkiyat Enstitüsü, 6 Kasým
1981’de yayýmlanan 2547 sayýlý Yüksek
Öðretim Kanunu ile Türkiyat Araþtýrma
Merkezi adýný aldý. 16 Ocak 1991’de kabul
edilen 3699 sayýlý kanunla Ýstanbul Üni-
versitesi Rektörlüðü’ne baðlanýp Türkiyat
Araþtýrmalarý Enstitüsü adýyla yeniden ya-
pýlandýrýldý.

Kurucu müdür M. Fuad Köprülü’den
sonra enstitüde müdürlük yapanlar ara-
sýnda Reþit Rahmeti Arat, Ýsmail Hikmet
Ertaylan, Mehmet Cavit Baysun, Fahir Ýz,
Ahmet Caferoðlu, Mehmet Kaplan, Sadet-
tin Buluç’un adlarý sayýlabilir. Enstitüde
Türk edebiyatý, Türk tarihi, Türk dili ve
Türk sanatý konularýnda dermeden oluþ-
turulmuþ bir kütüphane bulunmaktadýr.
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Topraklarýnýn bir kesimi Avrupa’da,
bir kesimi Asya’da bulunan
Ortadoðu ve Akdeniz ülkesi.
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II. TARÝH
III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET
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Üç taraftan denizlerle çevrili olan (Kara-
deniz, Ege denizi ve Akdeniz), kuzeybatý-
da Bulgaristan ve Yunanistan; doðuda Gür-
cistan, Ermenistan, Nahcývan Özerk Böl-
gesi (Azerbaycan), Ýran; güneydoðuda Irak
ve Suriye ile komþu olan ülkenin resmî adý
Türkiye Cumhuriyeti, yüzölçümü 769.604,
göller ve barajlar dahil 780.576 km², nü-
fusu 73.722.988 (31 Aralýk 2010), baþþeh-
ri Ankara (4.115.187), nüfusu 500.000’i
aþan diðer þehirleri Ýstanbul (12.473.650),
Ýzmir (2.774.103), Bursa (1.667.311), Ada-
na (1.484.740), Gaziantep (1.324.520), Kon-
ya (1.036.027), Antalya (928.229), Diyar-
bakýr (843.460), Mersin (843.429), Kayseri
(826.523) ve Eskiþehir’dir (629.609).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Hem Asyalý hem Avrupalý hem Ortado-
ðulu hem Akdenizli olan yegâne ülkedir.
Türkiye’ye coðrafî, tarihî ve kültürel özel-
liklerini kazandýran da bu konumundan
kaynaklanan ve baþka hiçbir ülkeye ben-
zemeyen ayrýcalýklý durumudur. Türkiye’-
nin bir baþka özelliði, ülkenin kara kütle-
leri ortasýnda yer almasýna raðmen ayný
zamanda denizlerle çevrilmiþ olmasýdýr.
Akdeniz, Eski Dünya karalarý içine derin bi-
çimde sokulmakta ve kollarý ile (Karade-
niz, Marmara, Ege ve Boðazlar) Türkiye’yi
üç taraftan kuþatmaktadýr. Bu durum Tür-
kiye’nin dýþ dünya ile kolayca iliþki kurma-
sýný saðlar. Coðrafî mevkiinden kaynakla-
nan diðer bir özellik de ülkenin bazý önem-
li yollar üzerinde bulunmasýdýr. Avrupa ve
Akdeniz dünyasý ile Hint ve Çin gibi Uzak-
doðu ülkelerini birbirine baðlayan yollarýn
tarih boyunca Türkiye’den geçmesi, Ak-
deniz dünyasýný Karadeniz kýyýlarýna baðla-
yan Boðazlar’ýn varlýðýyla ilgili deniz yolu-
nun birinci yolla burada kesiþmesi de baþ-
ka ülkelerde rastlanmayan bir durumdur.
Kara sýnýrlarýnýn uzunluðu 2875 km. olan
Türkiye’nin doðu-batý doðrultusundaki
uzunluðu 1600 km., kuzey-güney doðrul-
tusundaki geniþliði 650 km. kadardýr. Ül-
kenin en doðu ucu, Küçük Aðrý daðýnýn 34
km. doðusunda yer alan Türkiye-Ýran-Azer-

baycan (Nahcývan) sýnýrlarýnýn kavþak nokta-
sý, en batý ucu Gökçeada’nýn (Ýmroz adasý)
batýsýndaki Avlaka Burnu, en kuzey nokta-
sý Sinop ilindeki Ýnceburun, en güney nok-
tasý Hatay ili Yayladaðý ilçesinin Topraktu-
tan köyünün güneyidir.

Türkiye yüzey þekilleri bakýmýndan yük-
sek bir ülke, ayrýca yüzey þekilleri çeþitli
bir memlekettir. Türkiye’nin ortalama yük-
seltisi 1131 metredir. Bu rakam Avrupa
kýtasýnýn ortalama yükseltisinin (330 m.)
yaklaþýk 3,5 katý, Asya kýtasýnýn ortalama
yükseltisinden (1050 m.) çoktur. Türkiye’-
de deniz seviyesiyle 250 m. yükseklikler
arasýndaki alanlar ülkenin ancak % 10’u
kadar bir yer kaplamakta, buna karþýlýk
1000 metreden daha yüksek alanlar ülke
topraklarýnýn yarýsýndan fazlasýný (% 55,5)
meydana getirmektedir. Türkiye toprak-
larýnýn % 3’ü Trakya’da, % 97’si Asya’da
bulunmaktadýr. 23.721 km² geniþliðinde-
ki Trakya günümüzde Tekirdað, Kýrklareli
ve Edirne illeriyle Ýstanbul ilinin yirmi dört
(Baðcýlar, Bakýrköy, Bahçelievler, Bayram-
paþa, Avcýlar, Arnavutköy, Baþakþehir, Be-
þiktaþ, Beylikdüzü, Beyoðlu, Büyükçükme-
ce, Çatalca, Eyüp, Esenler, Esenyurt, Fa-
tih, Gaziosmanpaþa, Güngören, Kâðýtha-
ne, Küçükçekmece, Sarýyer, Silivri, Þiþli ve
Zeytinburnu), Çanakkale ilinin iki (Eceabat
ve Gelibolu) ilçesini sýnýrlarý içine alýr. Trak-
ya’nýn adý eski dönemlerde burada yaþa-
yan Traklar’dan gelir. Milâttan önce ikinci
binyýlda yöreye hâkim olan bu kavim ba-
ðýmsýzlýðýný yitirdikten sonra da yerleþtik-
leri alan onlarýn adýyla anýlmýþtýr. Millî sý-
nýrlar dýþýnda kalan ve Türkiye Trakyasý’-
nýn batýya doðru devamý olan kesime Ba-
tý Trakya denir. Lozan Antlaþmasý’na göre
çizilen ve Meriç ýrmaðýnýn talveg hattýný
izleyen Türkiye-Yunanistan sýnýrýnýn batý-
sýnda kalan Batý Trakya’ya karþýlýk Türki-
ye sýnýrlarý içinde kalan bölüm için Doðu

liðe uðramamýþtýr. Kapak þekli bazý kü-
çük farklýlýklarla son sayýya kadar devam
etmiþtir. Türkiyat Mecmuasý’nýn 1950’-
lere kadar neþredilen ciltlerinde daha çok
tarih, sanat tarihi, coðrafya, dil ve eski
Türk edebiyatýyla ilgili konularda araþtýr-
ma ve incelemelerin yayýmlandýðý, özellik-
le yeni Türk edebiyatý alanýndaki makalele-
rin IX. ciltten sonra yer aldýðý dikkati çek-
mektedir. 1997’de çýkan son sayý kitâbi-
yat bölümündeki birkaç yazý dýþýnda tama-
men edebiyat ve dil aðýrlýklýdýr.

Türkiyat Mecmuasý yýlda en az iki de-
fa çýkacaðý belirtilmiþ olmasýna raðmen
bu karar gerçekleþtirilememiþtir. M. Fu-
ad Köprülü (altý cilt, 1925-1939), M. Cavit
Baysun (beþ cilt, 1951-1958) ve Ahmet
Caferoðlu’nun (üç cilt, 1969-1972) müdür-
lükleri döneminde nisbeten düzenli çýk-
mýþ, bugüne kadar ancak yirmi cilt yayým-
lanabilmiþtir: I. cilt 1925, II. cilt 1928, III.
cilt 1935, IV. cilt 1934, V. cilt 1936, VI. cilt
1939, VII. ve VIII. ciltler birlikte 1942, IX.
cilt 1951, X. cilt 1953, XI. cilt 1954, XII. cilt
1955, XIII. cilt 1958, XIV. cilt 1965, XV. cilt
1969, XVI. cilt 1971, XVII. cilt 1972, XVIII.
cilt 1976, XIX. cilt 1980, XX. cilt 1997. Mec-
muanýn bazý ciltleri özel sayý niteliðinde
hazýrlanmýþtýr. IV. cilt 18 Aðustos 1934’te
Dolmabahçe Sarayý’nda toplanan II. Dil Ku-
rultayý’na, X. cilt M. Fuad Köprülü’nün 60.
doðum yýl dönümünün kutlanmasýna, XV.
cilt Haziran 1968’de vefat eden M. Fuad
Köprülü’nün hâtýrasýna, XVII. cilt Malaz-
girt Meydan Savaþý’nýn 900. yýl dönümü-
ne, XVIII. cilt Türkiyat Mecmuasý’nýn ku-
ruluþunun 50. yýl dönümüne ithaf edilmiþ,
XX. cilt, Türkiyat Enstitüsü’nün kuruluþu-
nun 70. yýlý münasebetiyle baþta M. Fuad
Köprülü olmak üzere vefat eden Türkiyat
mensuplarýnýn hâtýrasýna sunulmuþtur.
Türkiyat Mecmuasý, Türkiye’de ve dün-
yada Türkoloji alanýndaki önemli faaliyet-
leri duyuran ve bu alanda araþtýrma ya-
panlar için baþta gelen bir kaynak olma
özelliðini uzun süre korumuþtur.
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