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SUNUŞ
1925 yılında yayın hayatına başlayan Türkiyat Mecmuası X X I . cildi ile
yeniden ilim âlemine çıkıyor. Geçmişine baktığımız zaman süreli yayınlar
içinde Türkiye'nin en eski mecmualarından olan Türkiyat Mecmuası 86 yıl
boyunca yirmi sayı ile günümüze kadar gelebilmiştir. Bu bize mecmuanın yayın
hayatında bazı aksamaların bulunduğunu da göstermektedir. Bu aksamalar
çeşitli sebeplerden ileri gelmiştir. Her şeyden önce Türkiyat Enstitüsü Atatürk
zamanındaki ilgiyi hiçbir zaman görememiştir. Gerçekte Atatürk'ün emri ile
1924 yılında kurulan ve Cumhuriyet'ten bir yaş küçük olan enstitünün yayın
hayatı da o devirde en ileri seviyededir. Türk Dili, Türk Edebiyatı ve Türk
Tarihi ile ilgili olarak 1924 yılından 1934 yılına kadar gelinen on senelik zaman
içinde Türkiyat Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası ile birlikte ilim âlemine yirmi
civarında eser kazandırmıştır. Bu, Türkiyat Enstitüsü'ne ait kitap ve dergilerin
ne derece önemli olduğunu, başta Atatürk olmak üzere devlet adamlarımız ile
ilim adamlarımızın Türkiyat Enstitüsü'ne verdikleri değeri de göstermektedir.
Atatürk'ün ölümünden sonra devlet adamlarımız Türkiyat Enstitüsü'ne
pek ilgi duymamışlardır. Enstitümüzün Şeref Defteri'nden öğrendiğimiz kadarı
ile 26 Mart 1942 tarihinde Türkiyat Enstitüsü'nü Cumhurreisi İsmet İnönü son
olarak ziyaret etmiştir. Ancak ilim adamlarının Türkiyat Enstitüsü'nü
ziyaretleri, ilgi ve dileklerini belirttikleri kendi el yazıları Şeref Defteri'nde
yıllar boyu devam etmiştir. Bu durum daha sonraları çok az da olsa Türkiyat
Enstitüsü'nün kuruluş yıldönümünde toplantılar şeklinde kendini göstermiş ve
bu toplantılara katılan hocaların isim ve imzaları ile süslenmiştir. Böylece
enstitü de bir noktada kendi kabuğuna çekilmiştir. Buna paralel olarak aynı
durum Türkiyat Mecmuası'nın neşrinde de kendini göstermiş ve mecmua bazen
yıl, bazen de yıllar atlanarak yayınına devam etmiştir. Prof. Fuad Köprülü ile
Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat'ın müdürlük zamanlarındaki yayın faaliyetleri bir
tarafa bırakılırsa, Türkiyat Mecmuası'nın aksamadan çıktığı zamanlar, benim de
Türkiyat Enstitüsü'nde kütüphane memuru olduğum, Prof. Dr. Ahmet
Caferoğlu'nun müdürlük yıllarına rastlamaktadır. Daha sonraki faaliyetler Prof.
Dr. Sadettin Buluç, Prof. Dr. Mehmet Kaplan ile Prof. Dr. A l i Alparslan'ın
zamanlarında kendini gösterir ve 1979 yılında çıkan XIX. cilt ile son bulur.
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu'nun başkanlığında başlayan Türkoloji
Kongreleri ile Türkiyat Enstitüsü yeniden canlanır. Üç senede bir yapılan
Milletlerarası Türkoloji Kongreleri ve senede bir yapılan Milli Türkoloji
Kongreleri Enstitü'ye büyük itibar sağlar ve bu kongreler altısı milletlerarası
yedisi de millî olmak üzere 1988 yılına kadar devam eder. Kongrelere sunulan
bildirilerin de bir kısmı basılarak ilim âlemine kazandırılır. Prof. Dr. Kemal
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Eraslan'ın Türkiyat Enstitüsü'ndeki müdürlük yıllarında toplanan yazılar da
Türkiyat Mecmuası'nın X X . ve son sayısını teşkil eder ve 1997 yılında Prof. Dr.
Osman Fikri Sertkaya zamanında basılır.
2010 yılının Mayıs ayında Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün
müdürlüğüne getirildim ve Prof. Dr. Musa Duman'dan Enstitüyü devraldım.
Enstitünün sesi olan ve bizi dünyaya tanıtan Türkiyat Mecmuası susalı on dört
yıl olmuştu. Maiyetimdeki akademik kadronun da bu durumdan memnun
olmadığını gördüm. Hep birlikte aldığımız karar üzerine mecmuanın
yayınlanması için çalıştık. Yeniden yayın hayatına geçeceğimizi, yazıları ile
bizleri desteklemelerini ve hakem olmalarını bilim dünyasına duyurduk. Bizi
candan kutlayan ve sevincimizi paylaşan ilim adamlarının çokluğunu görünce
gayretimiz ve şevkimiz daha da arttı. Böylece Türkiyat Mecmuası'nın X X I .
cildini hazırladık. İlk denememiz ve bazı tecrübesizliklerimiz Türkiyat
Mecmuası'nda bazı eksiklikleri de yanında getirebilir. Ancak bunların zamanla
ortadan kalkacağını da düşünmek gerekir.
Bütün bu faaliyetler Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün değerli
akademik kadrosu ile ortaya konmuştur. Müdür olarak başta Editör Yrd. Doç.
Dr. Murat Karavelioğlu'na teşekkür ederim. Ayrıca Doç. Dr. Abid Nazar
Mahdum, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli ve Dr. Sadık Yazar olmak üzere
mecmuanın her türlü işlerini takip eden Dergi Yönetiminde vazifeli fedakâr ve
değerli Araştırma Görevlisi arkadaşlarım Filiz Ferhatoğlu ile Selim
Ahmetoğlu'na teşekkür ederim. Bununla birlikte bizi yazıları ile destekleyen ve
hakemlik yapan arkadaşlarıma da teşekkür borçlu bulunduğumu bildiririm. Öğr.
Gör. Dr. Fatma Meliha Şen'in de bu faaliyetlerde önemli katkıları vardır.
Kendisine ayrıca teşekkür ederim. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün tarihini
ve faaliyetlerini geniş olarak bu sayımızda yer verdiğimiz Yrd. Doç. Dr. Murat
Karavelioğlu'nun yazısından öğreneceğiz. Türkiyat Mecmuası'nın X X I I .
cildinde buluşmak üzere bütün okuyucu ve meslektaşlarıma sevgi ve
saygılarımı sunarken dergimizin ilim âlemine hayırlı olmasını ve Türkiyât
dünyasına kutluluklar getirmesini dilerim.
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