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rindedurmuştur.OnunII.Abdülhamidvedarbelerüzerindeodönemdekigeçerligörüşlerekarşıçıkışıdabüyükölçüde
1950’lerdekiParisdönemivedahasonra
Tür ki ye Ta ri hi, Türk Bes te ci le ri An sik-
lo pe di si, Türk Mû si kî si An sik lo pe disi veHa yat Ta rih Mec mu asıgibiyayınfaaliyetleriyleolmuştur.YılmazÖztuna,OsmanlıDevleti’ninsonkuşağıileiçiçeyaşamıştır.I.DünyaSavaşı’ndayedeksubayolanbabasıMuhittinÖztunavedostlarından,imparatorluğunsononbeşyılınıncanlışahitlerindenolaylarıdinlemiş,budaonunokumalarınayönvermiştir.TürkmûsikisiniehliyetleöğretecekhocalarınveözellikleSadeddinArelileRaufYektâBeygibihemBatımûsikisinivekültürünübilenhemTürkmûsikisindeyenigörüşleriyleçığıraçanüstatlarınyanındabulunmuştur.Türkmûsikisinedaireserlerindebuhususgörülmektedir.Edebiyattarihineyönelmesi,baştaMehmedFuadKöprülüçevresiolmaküzereZekiVelidiTogangibitarihîcoğrafyanınâlimleriyleolanyakınlığısağlamıştır.CoğrafyayıiyibilenveyoğunbiçimdekullananbiryazarolanÖztuna,Arapharfleriniözelbirmeraklaöğrenmiş,divanedebiyatıilevekåyi‘nâmelerinokuyucusuolmuştur.NihalAtsızgibiTürkçüçevrelerleyakındostluğunarağmenTürkçülük,TürkmedeniyetiveAvrupamedeniyetinedairgörüşleri,TürkmilliyetçiliğibüyükölçüdekendisininkineparalelbirseyirizleyenYahyaKemal’ingörüşlerineçokyakındır.Arşivçalışmalarıyapmadığınıvearşivegirmediğinikendisidesöylemiş,ancakbaştaİsmailHakkıUzunçarşılı,ÖmerLütfiBarkanveHalilİnalcıkolmaküzerearşivdeçalışmayapanlarınaraştırmalarındanfaydalanmıştır.Fransıztarihineşriyatınıdauzunyıllarciddiyetletakipetmiştir.Öztuna’nınbufaaliyeti,onundarbirOsmanlıçevresinindışındaAvrupatarihçiliğiyletemasedipmukayeseyapmasınısağlamıştır.Köprülü’denhaylietkilendiğianlaşılanÖztuna’nınilginçveakıcıbirüslûbuvardır.HayatYayınlarıarasındaçıkanve135.000adetbaskıyaulaşan
Re sim ler le Tür ki ye Ta ri hibütünTürkveTürkiyetarihinielealır;buradagenelhatlaryanındaayrıntılarındatanımlayıcıbirpedagojikyöntemlemetniniçineyerleştirildiğigörülür.Öztuna’nınciltlerleifadeedileneserlerininokunmasınısağlayanüslûbudur.Hiçşüphesizbirçokdoğruyaişaretedenyeniyorumlaryanındaeserlerindemaddîhatalardavardır.Bunlarızamanladüzelttiğidikkatiçeker.

Eserleri: 1402 An ka ra Mu ha re be si, 
Ba ye zid ile Ti mur’un Ölü mü ve Fet-

hayatınayenibirrenkgetirenyorumlarıylaAdaletPartisi’nindikkatiniçektive
1969’da Konya’dan milletvekili seçildi.Partide“yeminliler”denengrubunüyesiolaraktanındı.1980’densonraMilliyetçiDemokrasiPartisi’ndeyeraldı,adaylığıMillîGüvenlikKonseyitarafındanvetoedilinceistifaetti.TRT’ninçeşitlikurullarındaüyelikyaptı,KültürBakanlığıbaşmüşavirliğindebulundu(19741977).TürkMûsikisiDevletKonservatuvarıYönetimKuruluüyeliği,DevletKlasikTürkMûsikisiKorosu’nunkurucuyönetimkuruluüyeliği,YayKurOsmanlısiyasîvemedeniyettarihiöğretimüyeliği,MillîEğitimveKültürbakanlıklarınınpekçokkurulundaüyelikvebaşkanlıkyaptı.Türk An sik lo pe di si’nde genelyayınmüdürüolarakçalıştı.Ha yat, 
Ter cü man, Son Ha va dis, DünyagibidergivegazetelerdemakaleleriyayımlananÖztuna’nıntarihçiliğiyanındabestekârlığıveşairliğidevardır.AyrıcaKlasikTürkmûsikisisahasındabilgisiveyayınlarıiletanınmaktadır.KendisineTürkiyeMillîKültürVakfıtarafındanşerefarmağanıverildi(1985).Eserlerininsayısı130’ayaklaştı.1998’denitibarenTür ki yegazetesibaşyazarlığıyapanÖztuna9Şubat2012 tarihindeAnkara’daöldü.Öztuna’nınyazarlıktecrübesi1950’de Paris’egitmedenöncebaşlamış,ondörtyaşındaikenAnkaraMuharebesiüzerinekalemealdığıeseriyleilgiçekmiştir.HüseyinSadeddinArel,İsmailHamiDanişmendvedöneminünlüyazarlarınınbulunduğuözeltoplantılaradüzenlibiçimdekatılmış,TürkmûsikisiüzerineyazdığıyazılarSadeddinArel’indikkatiniçekmiş,onuntarafındanteşvikedilmişve1949
1955arasındaTürk Mûsi ki si Lûga tı’nıparçaparçaneşretmiştir.Paris’teFransaveAvrupatarihiyleilgilitesbitleryapmış,ayrıcabuşehirdevecivarındayerleşmişolanOsmanlıhânedanımensuplarıylayakındostlukkurmuştur.Öztuna,döneminbirçoktarihçisigibiisabetliolarakTürkiyetarihiniveTürktarihinibirbütünhalindeelealmış,devlethayatındadevamlılıküze

MüellifbueserlerdenbaşkaKe lâma 

Gi riş (AnadoluÜniversitesiAçıkÖğretim
Fakültesi,Eskişehir2011), Ke lâm El Ki ta-

bı (Ankara2012)gibiderskitaplarındabölümyazarlığıyapmış,ayrıcayurtiçiveyurtdışısempozyumlardasunduğutebliğleri,çeşitliansiklopedilerdemaddeleri,radyovetelevizyonkonuşmaları,konferanslarıveseminerleriylebirçoketkinlikgöstermiş,onunAta türk Üni ver si te si İlâhi-
yat Fa kül te si Der gi siile(sy.13,s.5589;
sy.13,s.91106;sy.14,s.4765) EKEV 

Aka de mi Der gi si’nde (I/1, s. 65-79; I/2, 

s.127145;I/3,s.1931)çeşitlimakaleleriyayımlanmıştır.MevlütÖzlerçalışmalarındamutedil,uzlaştırıcı,eleştirileriölçülü,muhataplarıincitmeyen,hâkimgelenektenayrılmayan,kavramanalizineönemveren,analitikbirdüşüncetarzınıbenimsemiştir.
BİBLİYOGRAFYA:MevlütÖzler, İs lâm Dü şün ce sin de Tev hid, 

İs tan bul 1995; a.mlf., İs lâm Dü şün ce sin de 73 
Fır ka Kav ra mı, İs tan bul 1996; a.mlf., İs lâm 
Dü şün ce sin de İn san Hür ri ye ti, İs tan bul 1997; a.mlf., İs lâm Dü şün ce sin de Ehli Sün net ve Ehli 
Bid’at, Er zu rum 2001 (maddeninyazımındaay
rıcaAtatürkÜniversitesiİlâhiyatFakültesi’ndeki
özlükdosyasıveailesininverdiğibilgilerdenfay
dalanılmıştır).

ÿİlyasÇelebi

– —ÖZTUNA, Yýlmaz
(1930-2012)

Tarihçi,yazar,
Türkmûsikisiuzmaný.

˜ ™

İstanbul’dadoğduveCihangirsemtindebüyüdü.İlköğrenimindensonraİstanbulBelediyeKonservatuvarı’naveBeyoğluİstiklâlLisesi’nedevametti.1950’deParis’teSiyasalBilgilerOkulu’nagirdi,ancakilgisiniçekmeyenderslerdendolayıburayıbitirmedi.AllianceFrançaise’inyüksekkısmındanFransızcasertifikasıaldı
(1957).Paris’tekiuzunikametindeAvrupahânedanlarınınşeceresiveAvrupatarihiyleyakındanilgilendi.Yurdadöndüktensonraİs tan bul An sik lo pe di si, İslâm-
Türk An sik lo pe di siveMûsi ki Mec mu-

ası’ndaçalıştı.Hayatmüessesesindeilmîdanışman(19611962),yazıişlerimüdürü
(19621965)vegenelyayınmüdürü(1965-

1974)oldu.OnyılHa yat Ta rih Mec mu-
ası’nıyönetti.1969’dasiyasîhayataatıldı.KendiifadesinegöreodönemdeTürkmilliyetçileriDemokratParti’yisevmiyordu.Ancak1960darbesindensonraDemokratParti’nindeğerlendirilmesindebaşkabirüslûpbenimsendi.Görüşleriyanındatarihalanındakipopülertanınmışlığıvebasın
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Os ma no ğul la rı ve Türk Mu si ki si (İs
tanbul1987); Bir Dar be nin Ana to mi si 

(İstanbul1987); Os man lı Dev le ti Ta ri hi 
(III,Ankara1988); Bar ba ros Hay red din 
Pa şa nın Ha tı ra la rı (sadeleştirilmişneşir,
İstanbul1989); Ka nû nî Sul tan Sü ley-

man (Ankara1989); Dev let ler ve Ha-
ne dan lar (IV,Ankara19891996); 93 ve 
Bal kan Sa vaş la rı: Ru me li ni Kay bı mız 
(İstanbul1990).

BİBLİYOGRAFYA:OnurAkdoğu, Ta rih çi Mü zi ko log Yıl maz Öztu
na, İz mir 1990; İhsanIşık, Tür ki ye Ya zar lar An
sik lo pe di si, An ka ra 2002, s. 773-774; AhmetNezihiTuran,“BirPortreBirSöyleşi:YılmazÖztu
na”, Eko Pol, sy. 4, Yoz gat 1999, s. 63-71; “Öztu
na,Yılmaz”, TDEA, VII, 221-222; EmineBağlı,
“YılmazÖztuna”, Türk Dün ya sı Ede bi yat çı la rı 
An sik lo pe di si, An ka ra 2007, VII, 194-195.

ÿİlberOrtaylı

dahasonrakiyıllardadahadageliştirilerek
Bü yük Türk Mû si kî si Ansik lo pe di si  [I-II, 
Ankara1990]veTürk Mûsi ki si: Akade
mik Kla sik Türk San’at Mûsikîsi’nin An
sik lo pe dik Söz lü ğü [III, Ankara 2006]
adlarıyla yayımlanmıştır); Re sim ler le 

Tür ki ye Ta ri hi (İstanbul1970); Bü yük 

Türk Söz lü ğü (İstanbul1970,Muharrem
Erginilebirlikte); Hava cı lık Ta ri hin de 
Türk ler (Ankara1971,YavuzKansu–Ser
metŞensözilebirlikte); Türk Mûsi ki si 

Kla sik le ri (İstanbul1972); Os man lı Ta-
ri hi ve Me de ni ye ti (dersnotları,1976); 
Pe ti te his to rie de la Tur qu ie (Ankara
1976); Os man lı İm pa ra tor lu ğu (Ankara
1977); Türk ler Arap lar Ya hu di ler (İstan
bul1982); Ha cı Ârif Bey (Ankara1986); 
Sâded din Arel (Ankara1986); Türk Mû-

si kî si Tek nik ve Ta rih (İstanbul1987); 

ret Dev ri (İstanbul1946); Türk Mûsi ki-

si Lûga tı (Mû si ki Mec mu ası ’ndatefrika
edilmiştir,sy.1591,19491955); Dün ya 

Ta ri hi (Ha yat Ta rih Ga ze te siiçinhazır
lanmıştır,İstanbul1963); Tür ki ye An sik-

lo pe di si (İstanbul1964,MetinTuncelile
birlikte); Tür ki ye Ta ri hi (başlangıcından
zamanımızakadar,IXII;İstanbul1964
1967;eserdahasonraBü yük Tür ki ye Ta ri
hiadıylaondörtcilthalindebasılmıştır); 
Vilâyet le ri mi zin Ta ri hi (İstanbul1968); 
Os man lı Pa di şah la rı nın Ha yat Hi kâ-
ye le ri (İstanbul1969); Türk Ta rihin den 

Yap rak lar (Ankara1969); Re sim ler le 

93 Har bi (İstanbul1969); Türk Bes te-

ci le ri An sik lo pe di si (İstanbul 1969); 
Türk Mûsi kî si An sik lo pe di si (ikiciltte
üçcilt,Ankara19691976;Türk Mûsi ki si 
Lûgatı ’nıngenişletilmişşekliolaneser,


