TÜRK TARİH KURUMU KİTAP YAYIN İLKELERİ
Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanacak eser başvuruları için http://yaysis.ayk.gov.tr
bağlantısını kullanınız.

ESERLER

1.
Yayınlanması istenen eserin Türk Tarih Kurumu tarafından belirlenen yazım kuralları
çerçevesinde yazılmış olması şarttır. Eserdeki imlâ ve bilgi hatalarını düzeltmek yazarın
sorumluluğundadır.

2.
Yayınlanması için gönderilen eserler Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Komisyonu
tarafından incelenmek üzere hakemlere gönderilir.

3. Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Komisyonu hakemlerden gelen raporları inceleyerek
eserin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Kurulu
hakem raporlarından bağımsız olarak bir eseri yayınlamama hakkını saklı tutar.

4. Hakemler tarafından düzeltme istenen eserler yazarlarına geri gönderilir. İstenen sürede
geri dönmeyen yazarların Yayın Çalışma Kuruluna ulaştırılmayan çalışmaları yayından
düşürülür.

5. Yayın Çalışma Kurulunda onaylanan çerçeve dâhilinde düzeltmesi yapılan eserler Yönetim
Kurulu’na sevk edilir.

6. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca yayınlanması onaylanan
eserler ihale sürecinden sonra basım için matbaaya teslim edilir.

7. Yazar, Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Kurulu tarafından kendisine tebliğ edilen (eser
düzeltme süresi, yazım kuralları vs.) hususlarını zamanında yerine getirmek zorundadır.
Hedeflenen yayım süresi 1 yıldır. Aksi takdirde eserin basım süreci durdurulur ve o tarihe kadar
tahakkuk eden (dizgi ve mizanpaj giderleri. vs.) harcamalar yazardan tahsil edilir.

8. Türk Tarih Kurumu Telif Sözleşme Metni’nin yazar tarafından okunarak imzalanması
gerekmektedir.

9.
Sözleşme metnini dolduran ve imzalayan yazarlar takdim ettikleri eserlerinin orijinal,
bilimsel etik kurallarına uygun olduğunu taahhüt etmiş kabul edilir. Bu kurallar için bk. YÖK
Etik Kuralları.

10. Yukarıdaki esaslardan herhangi birinin eksik olması halinde yapılan müracaat dikkate
alınmayacaktır.

Yazım Kuralları, Kısaltmalar ve Sayfa Düzeninde Uyulması Gereken Kurallar

A.

ESERLER

Metinlerde
1.

İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.

2.

Eser “Microsoft Word” programında yazılmış olmalıdır.

3.

Metin yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.

4.

Paragraf başı boşluğu bırakılmalıdır.

5.

Metin 12 punto ile yazılmalıdır.

6.

Metin 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

7. Sayfa düzeninde word belgesinin otomatik olarak bıraktığı üst ve alt, sağ ve sol boşluklar
esastır.
8.

Tercüme eserlerin orijinal dilindeki adı jenerik sayfalarına yazılmak üzere bildirilmelidir.

Dipnotlarda
9.

Dipnotlar 10 punto olmalıdır.

10.

Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler veya dergi adları) italik olmalıdır.

11.

Dipnotlarda makalelerde, makale adı tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.

12.

Dipnotlarda yazar adı ve soyadı sırası takip edilmelidir. Detaylar için bkz. Şikago stili.

13.

a.g.e. kısaltması yerine kitabın anlamlı kısaltması kullanılmalıdır.

14. Mütercim metinle ilgili açıklama yaptığı takdirde bunları bir dipnotla sayfa sonlarına
eklemelidir. Eser çevriyazı ise hazırlayanın eklediği açıklama (haz.) kısaltmasıyla; başka bir
dilden Türkçe’ye tercüme eserlerde ise (çev.) kısaltmasıyla verilmelidir.

Kaynakçalarda

15. Eserin sonunda müstakil bir kaynakça verilmelidir. Kaynakça eserin özelliğine göre tasnif
edilebilir (Arşiv Kaynakları, Eserler, Makaleler, Ansiklopedi Maddeleri…
16.

Kaynakça sadece metin içinde kullanılan (bilgi aktarılan) makaleler gösterilmelidir.

Örnekler:

Kitap:
Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 4.
bs., Ankara 2007, s. 115.
Jakob Philipp Fallmerayer, Trabzon İmparatorluğunun Tarihi, çev. Ahmet Cevat Eren, yay. haz.
Celalettin Yavuz – İsmail Hacıfettahoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.
Sonraki atıflarda: İnalcık, Fatih Devri…, s. 123.

Ansiklopedi Maddesi:
M. Metin Hülagü, “Gazi Ethem Paşa”, DİA, c. 13, İstanbul 1996, s. 449.

17. Kaynakçada Ansiklopedi cilt sayısı belirtilirken, orijinalinde Roma rakamıyla cilt sayısı
belirtilmişse Roma rakamları, yaygın rakamlar kullanılmışsa yaygın rakamlar kullanılır.
18. Kaynakçada yer alan eser ve makale künyelerinde yazarın önce soyadı (küçük harflerle),
sonra adı yazılmalıdır.
19.

Kaynakçadaki kitap isimleri italik yazılmalıdır.

20.

Kaynakçadaki makale isimleri tırnak içinde ve düz yazılmalıdır.

21.

Kaynakçadaki kitaplarda sayfa aralığı verilmemelidir.

22.

Kaynakçadaki makalelerin bütününe ait sayfa aralığı gösterilmelidir.

23.

Kaynakçadaki künye bilgi sıralaması aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

Kitap:
Fallmerayer, Jakob Philipp, Trabzon İmparatorluğunun Tarihi, çev. Ahmet Cevat Eren, yay.
haz. Celalettin Yavuz – İsmail Hacıfettahoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,
2011.Makale:
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlan Edildiğine Dair”,
Belleten, c. XX, Nisan 1956, S. 77, s. 103-174.
Ekler – Albüm – Osmanlıca Tıpkıbasımlarda vb.

24. Metne eklenmesi istenen resim, çizim, harita veya belgelerin bir kopyası (USB, DVD,
CD) içerisinde ve yüksek çözünürlükte (JPG, TIFF gibi bilgisayar formatında) teslim
edilmelidir.
25.
Resim ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları
yazılmalıdır.
26.
Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar
bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.
27.

Resim veya şekil altı yazıları 10 punto ve italik olmalıdır.

28. Eserde, Latin alfabesi dışında başka bir alfabeyle (Arap alfabesi, Çin alfabesi vb.) yazılmış
bölümler metinde olması gereken yere yazar tarafından yerleştirilmeli, farklı olan yazı tipi
Kuruma iletilmelidir.
29. Yazarlar indekse girecek kelimelerin listesini alfabetik sıralamayla göndermelidir. Sayfa
numaraları grafik tasarım esnasında sayfa düzenine göre konulacaktır.

KISALTMALAR
Bu kısaltmalardan italik yazılanlar dipnotlarda da italik olmalı, küçük harfle başlatılanlar
dipnotlarda da küçük harflerle yazılmalıdır.

bkz.

Bakınız

bs.

baskı

c. – C.

cilt (Dergi ciltleri için küçük harfle, kitap ciltleri için büyük harfle)

çev.

çeviren / tercüme eden

ç.yazı

çeviriyazı

DİA

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

ed.

Editör

haz.

hazırlayan

İA.

Millî Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi

s.

sayfa

S.

sayı

t.y.

basım tarihi yok

vb.

ve benzerleri

vd.

ve diğerleri

vr. / yk.

varak / yaprak

y.y.

basım yeri / yayınevi yok

Yay.

Yayınları, Yayıncılık

Y.evi

Yayınevi

yay. haz.

yayına hazırlayan

-Sicill-i Ahvâl Defteri vb. arşiv kaynakları için Başbakanlık Arşiv Katalog sistemindeki
kısaltmalar kullanılır.
-a.g.e., a.g.m., ibid gibi kısaltmalar kullanılmaz.
SAYFA DÜZENİ
1.

Metindeki Bölümlerin dizilişi şöyle olmalıdır:

a. Künye sayfaları (Perde veya ithaf sayfası, kitabın, yazarının (varsa tercüme eden veya yayına
hazırlayanın) adının yazılı olduğu, kütüphane kartının bulunduğu sayfalar).
b. “İçindekiler” sayfası
c. Varsa “Kısaltmalar” sayfası
d. Önsöz veya Sunuş
e. Giriş
f. Ana Metin
g. Bibliyografya
h. Dizin
i. Ekler
2. Metin içindeki uzun alıntı paragrafları sağdan soldan birer cm. daraltılır ve metnin normal
puntosundan bir küçük puntoyla yazılır.
3.

Tercüme eserlerin orijinal dilindeki adı jenerik sayfalarına yazılmak üzere bildirilmelidir.

4.
Mütercimin metinle ilgili açıklamaları bir dipnotla sayfa sonlarına konmalıdır. Eser
çevriyazı ise hazırlayanın eklediği açıklama (haz.) kısaltmasıyla; başka bir dilden Türkçe’ye
tercüme eserlerde ise (çev.) kısaltmasıyla verilmelidir.

Çeviriyazı Metinlerde Uyulacak Esaslar

Çeviriyazı bir metnin Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında yer almadan önce aşağıdaki
hususlara riayet edilerek hazırlanmış olması veya bunlara göre düzeltilmiş olması
gerekmektedir.

a) Tanzimat sonrası matbu metinlerde:

Bu tür metinlerde ilmî transkripsiyon değil transliterasyon veya başka bir deyişle “hafifletilmiş
transkripsiyon” uygulanır.
Bundan sonra kullanılacak olan “transkripsiyon” kavramı Türkçede kullanılmayan harfler de
dâhil bütün harfleri aynen bir başka alfabe ile yansıtmayı; transliterasyon ise daha çok
kelimenin bütünlüğünü koruyarak herhangi bir sadeleştirme yapmadan aktarmayı
anlatmaktadır.

Uzun bütün heceler â, û, î harfleriyle yazılmalıdır. Ör. hâkimiyet; rûberû; cerîde … Kalın
okunması gereken ve anlam karışıklığına da yol açabilecek kelimelerde bulunan uzun a sesi
için, bu durumu önlemek üzere “ā” şeklindeki imlâ tercih edilebilir. Ör. Gāzî; mukāyese;
tekābül , kānûn…
Bu durum, benzer yazılışa sahip Arapça ve Farsça kelimelerdeki okuma yanlışlarını da
önleyecektir. Ör. “Yasa” anlamındaki “kānûn” ile “Ocak ayı” anlamındaki “İkincikânûn”
(Kânûnisânî) kelimelerinde olduğu gibi…

Kelimelerin orijinal sesleri korunmalı, transkripsiyondaki hafifletme işlemi imlâ ile sınırlı
kalmalıdır. Ör. Aptülhak Hamit ( – ) → Abdülhak Hâmid ( + )
Arapça terkiplerin yazımında İSAM DİA’nde ve MEB. İslâm Ansiklopedisi’nde benimsenen
yazım kuralları uygulanmalıdır. Ör. Muhîtü’l-Maârif; Muînü’d-devle …
Farsça terkiplerde terkip tiresi her seferinde yazılmalıdır. Ör. Devlet-i Aliyye; hüsn-i muâmele,
müdîr-i umûmî … Farsça terkiplerdeki terkip –i’si “-ü” şeklinde yazılmamalıdır. Ör. müdür-ü
umûmî ( – ); hüsn-ü muâmele ( – ); umûr-u mâliye ( – ) → umûr-ı mâliye ( + ) …
“Ve” kelimesine karşılık gelen “ü”ler ise aynen korunur ve kendisinden önceki ve sonraki
kelimeye bitiştirilmeden yazılır.

Osmanlıca matbu metinlerde Batı sahasına ait şahıs ve şehir adları genellikle okunduğu gibi
yazılmaktadır. Tanzimat sonrasına ait bir metnin çeviriyazısında bu tür kelimeler orijinal
dildeki imlâsına uygun yazılmalıdır.
Ör. “Mısır’da kalan Fransızların umûr-ı mâliye müdîr-i umûmîsi Posiyelk’a gönderdiği mektup
(…)” ( – ).

“Mısır’da kalan Fransızların umûr-ı mâliye müdîr-i umûmîsi Poussielque’a gönderdiği mektup
(…)” ( + )

Türkçede yaygın olarak kullanılan yabancı yer ve şahıs adlarında ise Türkçe kullanımı esas
alınır.

Masdar-ı ca‘lîler -günümüz Türkçesinde sık kullanıldığı için tek y ile yazılanlar hariç- çift y ile
yazılmalıdır. Ör. Osmâniyye; Cülûsiyye; şahsiyye … Sık kullanılanlara ör. Bahriye; Mülkiye…
Nisbet –î’si ile biten kelimelerin sonuna Türkçe olarak ismin –e hâli geldiğinde masdar-ı
ca‘lîlerle karışmaması için “î” şeklinde yazılmalı fakat bu imlâ masdar-ı ca‘lîlerde
kullanılmamalıdır:
Ör. “Âmâl-i millîye uygun olarak …” (Burada millî kelimesinin sonundaki –ye, ismin –i hâlini
gösterir).

“Âmâl-i milliyyeye uygun olarak …” (“Âmâl-i Millîyeye” imlâsı yanlıştır).

Osmanlıca matbu eserlerde vurgulanmak istenen kelimeler ve özel adlar çoğunlukla parantez
içine alınarak vurgulanır. Oysa bugün bunun yerine çift tırnak içine alarak vurgulama tercih
edilmektedir. Bu bakımdan;
a) Sadece vurgulanması gereken bir (veya birkaç) kelime varsa parantez yerine tırnak içinde
yazılmalıdır.
Ör. “(…) nâm-ı âlîleri (Nizâm-ı Cedîd) tesmiye olundu.” ( – )

“(…) nâm-ı âlîleri “Nizâm-ı Cedîd” tesmiye olundu.” ( + )

b) Vurgulanmak istenen bir kitap adı ise sadece italik yazılması vurgu için yeterlidir.
Ör. “Tameşvarî (Hadîkatü’ş-Şu‘arâ ) / “Hadîkatü’ş-Şu‘arâ” nâm eser-i bî-hemtâsında (…)” ( –
).

“Tameşvarî Hadîkatü’ş-Şu‘arâ nâm eser-i bî-hemtâsında (…)” ( + ).

c) Osmanlı alfabesinde büyük – küçük harf ayrımı olmadığı için şahıs, kurum veya yer adı
cinsinden özel isimlerde ayrıca tırnak içine almak biçiminde özel bir vurguya gerek yoktur; baş
harflerinin büyük yazılması yeterlidir.
Ör. “Şeyhülislâm’ın üstâdı (Münîr Efendi) de çağırılıp meydâna getirildi.” ( – )

“Şeyhülislâm’ın üstâdı Münîr Efendi de çağırılıp meydâna getirildi.” ( + )

Dolayısıyla bu gibi durumlarda Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış metinlerde kullanılan
parantezler hiç kullanılmamalıdır. Elbette açıklama ve ek bilgi mahiyetindeki cümle veya
kelime gruplarında parantez kullanılacaktır.

Ana metin içinde geçen Türkçe dışındaki dillerden iktibas edilmiş cümlelerin, metin içine
tercümeleri aktarılmalı, gerekiyorsa dipnotlarda orijinal yazılışları kaynak bilgisinden önce
verilmelidir.
Günümüz Türkçesinde kullanılmayan Farsça kelimelerin
kullanılanlarda olduğu gibi Türkçe telâffuz esas alınmalıdır.

imlâsında,

günümüzde

Ör. nohoft ( – ) → nühüft ( +); dovvom ( – ) → düvvüm ( +) …

Osmanlı Türkçesiyle basılı bir metinde geçen her tür Arapça kelimenin yazımında da yaygın
Türkçe telâffuz esas alınmalıdır. Ör. Rasûl ( – ) → Resûl; a‘yân → âyân …
Arapça kelimelere mahsus bir ses olan ayn harfi, anlam karışıklığına veya okuma hatasına sebep
olmadıkça imlâya yansıtılmamalıdır.
Tanzimat sonrası matbu metinlerde transkripsiyon değil transliterasyon esas alınacağı için
isimleşmiş veya çok kullanıldığı için âdeta birleşmiş Arapça, Farsça terkiplerde kullanılacak
apostrof ve tire işaretleri kaldırılmalıdır.
Ör. Abdü’l-Hamîd ( – ) → Abdülhamîd ( + )

Kânûn-i sânî ( – ) → Kânûnisânî ( + ); Teşrîn-i sânî ( – ) → Teşrînisânî ( +); Rebîü’l-evvel →
Rebîülevvel

Cemâziye’l-âhir → Cemâziyelâhir; Zi’l-ka’de → Zilkāde

Şeyhü’l-İslâm ( – ) → Şeyhülislâm ( + ) vb.

Türkçe kelimelerin -özellikle fiil kökenli kelimelerin- sonlarında Osmanlı metinlerinde
genellikle b harfi ve diğer bazı kelimelerde c ve d harfleri kullanılırsa da çeviriyazı
çalışmalarında p, ç, t şeklindeki sert-sessiz harfler kullanılmalıdır. Yine özellikle fiil kökenli
kelimelerde Eski Türkçeye ait telaffuzun Anadolu sahasındaki bir devamı olarak Osmanlı
imlâsına yansıyan “ü” sesleri “i”, “ı” sesleri ses uyumuna göre düzeltilmeli; kapalı e harfi de
denen ve genellikle “i” harfiyle yazılan ses ise “e” harfiyle yazılmalıdır.
Ör. idüb ( – ) → edip ( + ); konub ( – ) → konup ( + ); bitüb ( – ) → bitip ( + ); içün ( – ) →
için ( + ); ağac

( – ) → ağaç ( + ); yiğid → ( – ) yiğit ( +); geçid ( – ) → geçit ( + ) …

b) Tanzîmat sonrası yazma Arşiv belgelerinde:

Bu tür metinlerde ilmî transkripsiyon usûlü uygulanır.

c) Tanzimat öncesi matbû veya yazma metinlerde:

Bu tür eserlerin çeviriyazıları hazırlanırken İSAM DİA ve MEB İslâm Ansiklopedisi’nde
uygulanan ilmî transkripsiyon usûlü kullanılmış olmalıdır. Bu iki Ansiklopedi arasında
herhangi bir uyumsuzluk olursa DİA esas alınır. Kuruma Tanzimat öncesi bir metnin yayını
teklif edilirken transkripsiyon alfabesine mahsus harfler bir liste hâlinde eserin başında
gösterilmeli; metin boyunca da özellikle Türkçede bulunmayan harflerin yazımında bu alfabe
esas alınmalıdır.

d) Rusça, Bulgarca, Yunanca vb. alfabesi farklı dillerde transliterasyon kullanılmalı,
kelimelerin aktarımı Türkçe telaffuza göre olmalıdır.

Eser başvuruları için http://yaysis.ayk.gov.tr/ bağlantısını kullanınız.

