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Münster Üniversitesinde ~ark Semineri Profesörü Dr. G. Jâschke, Türk ink~lâbm~~ ve yeni Türkiye'yi, ~ imdiye kadar, yorulmak bilmiyen bir gayretle incelemiye ve tamtm~ya muvaffak olmu~~k~ymetli bir bilgindir. Profesörün, bizce, Atatürk ink~lab~~ve yeni Türkiye hakk~nda yazd~~~~yirmi kadar eser ve makele aras~nda,
birinci derecede yer i~gal eden anaeseri, herkesce bilinen Tarih Takvimidir 1. Bu
eser, I. Dünya Harbini, Osmanl~~imparatorlu~u bak~m~ndan felâketle kapayan
Mondros mütarekesi günlerinden itibaren, yeni Türkiye tarihinin anahatlar~n~~bir
"Tarih Takvimi" sahifelerine s~~d~ran çok ba~ar~l~~ve dikkatli bir çal~~man~n mahsulüdür. Müellif, ~imdi, ilim âlemine, Türkiye Tarih Takviminin 1942-1951 y~llar~na ait on senelik bir zaman~~kapl~yan VII. cildini sunmu~~bulunmaktad~r.
Atatürk'ün liderli~indeki Türk ink~lâbm~n, Do~uda ve hattâ bütün dünyada hürriyet ve istiklâlleri için çarp~~an bütün milletler üzerindeki tesiri gün geçtikçe daha
iyi anla~~lmaktad~r. XX. yüzy~l~m~z~n en ba~ar~l~~ve yap~c~~bir hareketi olan Türk
ink~lâbnun bütün teferruatiyle bilinmesi ve incelenmesi, bizim için oldu~u gibi,
bütün dünya için de ihmal olunam~yacak bir konudur. Profesör Jâschke'nin 1918
—1951 tarihlerini içine alan eserinin ba~ta gelen meziyeti, esarete mahld~m edilmek ve vatan topraklar~ ndan mahrum b~rak~lmak istenilen Türk milletinin, Atatürk'ün Anadolu'ya geli~inden itibaren kendi mukadderatma hâkim olduktan
sonra bugünkü demokrasi safhas~na kadar daima ileriye do~ru yükselen tarihini
az söz, fakat aç~ k ve müsbet hâdiselerle göstermiye ve çizmiye muvaffak olmas~d~r.
Eser, sadece, y~l ve tarih günlerinin ve hâdiselerin geli~i güzel s~ralanmas~ndan
ibaret de~ildir. Müellif, ilk ciltlerinde oldu~u gibi, 1942-1951 y~llar~na ait son
VII. cildinde de, bar~~~ve umumi bir kalk~nma havas~~içinde daima geli~mekte
olan yeni Türkiye'yi, dünya hadiseleri çerçevesi içinde, oldu~u gibi aksettiren
güzel bir eserdir. Eserde, yeni Türkiye'nin iç, d~~, ekonomi politikas~, sanat ve cemiyet hayat~, bilhassa demokrasi alan~ ndaki hamleleri ve tuttu~u yap~c~~yol, meclis
tutanaklar~, kanunlar, kararnâmeler, yetkili devlet adamlar~n~n sözleri, yerli ve
yabanc~~bas~n hülâsalarm~n ~~~~~~altmda, zahmetsizce anla~~labilecek bir ~ekilde
tesbit edilmi~~bulunmaktad~r. Kaynaklar~n~n s~rasiyle yerlerinde gösterilmi~~olmas~,
bu konuda inceleme yapacaklara ayr~ca büyük bir kolayl~k vermektedir.

Bugün, dilimizde daha çok kronoloji kelimesiyle ifade olunan Geschichtskalender tâbirini "Tarih Takvimi" ~eklinde ald~ m. Kâtip Çelebi'nin dilimizde,
bu cins kitaplar~n hemen en eskisi ve mükemmeli say~labilecek me~hur eserine
"Takvimü't-Tevarih" ad~n~~vermi~~olmas~~da, "Tarih Takvimi" ismini kabul etmemin ba~l~ca sebebidir.
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Bundan evvel ç~km~~~olan alt~~ciltle birlikte son VII, cilt de, her tarihçinin
ve ayd~n~n, bu konuda ara~t~rmalar~n' kolayla~t~racak bir k~lavuz k~ymetini ta~~maktad~r. Bu himmet ve hizmetlerinden dolay~~eser sahibi Prof. Dr. G. Jaschke ile
son cildi pek mükemmel bir surette ç~ karan Wiesbaden'de Otto Harassowitz bas~mevini tebrik ve kendilerine te~ekkür etmeyi bir vazife bilirim.
On senelik (1941-1951) hadiseler' kapl~yan bu eserde, her kitapta oldu~u
gibi, gözden kaçan baz~~bask~~ ve düzeltme hatalar~n~n bulunmas~n~~ tabii görmek
laz~md~r. Eserin k~ymeti ve do~rulu~u üzerinde hiçbir tesiri olm~yan bu noktalar~~
burada belirtmek eserin k~ymetini ancak artt~rabilir. Görebildi~im baz~~ eksikler
hakk~ndaki mülahazalar~m s~ rasiyle ~unlard~r :
I— Metinde ~ah~s isimleri bazan k~salt~larak, bazan da tam olarak yaz~lm~~t~r (Bedri Tahir ~aman, Nedim Veysel ilkin metinde küçük ve soy adlar~~ tamam
olarak yaz~ld~~~~halde, ~emseddin Günaltay'~n ve Recep Peker'in küçük adlar~~
k~salt~ larak R. Peker, ~. Günaltay ~eklinde yaz~lm~~t~r). Bütün kitapta, mütaleay~~
kolayla~t~rmak bak~m~ndan ayn~~ usulün tutulmas~~uygun olur. Metinde, küçük
isimlerin yaln~z ba~~hafleri yaz~larak indeksde, hem küçük, hem soy adlar~n tamam
olarak yaz~lmas~~ mümkündür.
2- Türk ordu mensuplar~ndan bahsedilirken hizmette olanlarla olm~yanlar~ n, mümkün oldukça, belirtilmesi faydal~d~r. General Zeki Baraz'~n (sahife 1),
ve General Hicipo~lu'nun (sahife ii) vefatlar~ndan ve General Hüsnü Emir Erkilet'in tevkifinden bahseilirken (sahife 98) emekli olduklar~~(A.d.) i~aret edilmemi~tir.
Metindeki bir çok hadiselerin kaynaklar~~gösterilmemi~tir. Bu, kitaptan
faydalan~lmay~~güçle~tirebilir. Metne girebilen bütün olaylar için kaynak gösterilmesi temenniye ~ayand~r.
8 Aral~k 1942'de öldü~ü kaydedilen General Hicipo~lu'nun vefat' hakk~nda Ankara ve Istanbul gazetelerinde bir habere rastlanmam~~t~r. Bu isimde
bir General Milli Savunma kay~tlar~nda da yoktur. Küçük ismi nedir? Ölümü
s~ras~nda muvazzaf m~~yoksa emekli miydi? Bundan ba~ka, General Zeki Baraz'~n
vefat~~ haberinde, (bk. sahife 1) kendisinin, I. Dünya Harbinde Alman umumi
karargah~nda Türk askeri murahhas~~oldu~u yaz~ld~~~~halde, General Hicipo~lu
için hiçbir izah verilmemi~tir. Bir Generalin ölümünü, herhangi bir izahs~z metine
almaktaki fayda anla~~lmam~~ur. Bu havadisin kayna~~~da verilmedi~i için rahmetli Generalin biyografisi hakk~nda ba~ka mal~1mat elde edilememi~tir.
H~rvatistan'da "Do~u ve Bat~" gazetesinin birinci numaras~~haberi vaz~h
de~ildir (s. 14). Bu haberin asl~~ ~udur: H~rvatistan'da Müslümanlar için "Do~u ve
Bat~" adl~~ bir türkçe gazetenin inti~ara ba~lamas~~ (II. Dünya Harbi kronolojisi
cilt III, s. 25, Bas~n Yay~n Umum Müdürlü~ü).
Muharrir olarak gösterilen Faik Re~it Unat'~n tarihci ve co~rafyac~~olarak gösterilmesi daha uygundur (Index s. 192 ve ~ . I. 1943).
Diyarbak~r - Be~iri demiryolunun aç~ld~~~~haber verilirken Be~iri yanl~~~
olarak Be~eri ~eklinde bas~lm~~t~r (s. 27, 27 May~s 1944).
Elçi Nebil Bat~'n~n küçük ad~~ bir bask~~ hatas~~yüzünden Nebi olarak
ç~ km~~t~r (s. 39, 23 Ocak 1945).
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9— 14. ~zmir Fuar~n~~ açan Karadeniz'in yan~na Raif, yahut hiç olmazsa,
R. konmas~~uygun olurdu (s. so, 21 A~ustos 1945).
~~ o— Suriye Generali olarak gösterilen Vedad Garan bir Türk generalidir
ve bugün Türk ordusunda hizmettedir (8 A~ustos 1946 ve Index s. 173).
~ l— Adliye Vekili ~inasi'nin soy ad~~Devrin de~il, Devrim'dir (s. 65).
Landesverteilungsordnung "Çiftçiyi topland~rma tüzü~ü" olarak tercüme olunmu~tur. "Çiftçiyi toprakland~rma tüzü~ü" olarak düzeltilmelidir (5.73).
Vedid'in soy ad~~ozgüren de~ildir, Uzgören'dir (s. 77).
~air ve diplomat Yahya Kemal'in soyad~~bazan Beyatl~, bazan Bayatl~~
olarak yaz~l~d~r. Sonuncu ~ekli do~rudusur (s. 88 ve Index s. 167).
15 —Nafi Atuf Kansu'nun, 31 May~s 1945'de C.H.P. Genelsckreterli~ine tayin
edildi~i, 31 Ekim 1945'de de C.H.P. Genelsekreterli~ine seçildi~i yaz~lm~~t~r. Ilk
tayin vekil olarak yap~lm~~t~r (s. 45 ve 52).
Burhan Cahit Morkaya ~air olarak gösterilmi~tir (s. 93). Bu zat muharrirdir.
Ticâni tarikat~, eserde Ticaniya ve Ticaniye olarak yaz~lm~~t~r (s. 94,
148 ve 149). Bizde Ticâni olarak kullan~lmas~~yerle~mi~tir.
1920 Akba~~bask~n~~için 26 ~ubat 1949'da bir anma töreni yap~ld~~~~
yaz~l~d~r (s. 96). Index'de ise Akba~~Edremit civar~nda bir yer olarak gösterilmi~tir (s. 163). Akba~~Gelibolu yar~madas~nda ve Çanakkale'nin Nara burnu kar~~s~nda bir limand~r. Milli mücadelede, burda itilâf kontrolündeki cephane Hamdi
Bey idaresindeki bir milli müfreze taraf~ndan Anadolu yakas~na geçirilmi~ti. Hamdi
Bey'in, o vakit Edremit kaymakam~~ve Edremit milli alay kumandan~~olmas~ndan, bu hadise, Edremitliler taraf~ndan an~lmaktad~r.
Nak~ibendi kelimesi bazan Nah~ibendi olarak yaz~lm~~t~r (s. 99 ve 148).
Bizdeki yaz~l~§ tarz~~Nak~ibendi'dir.
Dikeli, Dikili olarak düzeltilmelidir (s. 07).
Recep Peker defnedilirken General Sad~k Aldo~an'~n dua etti~i veya
nutuk söyledi~i vaki de~ildir (s. ~~19). Sad~k Aldo~an cenaze namaz~na kat~lanlar
aras~nda bulunmu~tur.
Türk Kore Tugay~n~n, ~sviçre radyosuna göre, Okinawa'ya hareket
etti~i yaz~lm~~t~r (s. 120). Türk Tugay~, Genel Kurmay Ar~iv kay~tlar~na göre,
Okinawa'ya gitmemi~~ve u~ramam~~t~r. iskenderun'dan, do~ruca Kore'de Pusan
liman~na müteveccihen yola ç~km~~t~r.
Baypazar~~(s. 139), Beypazar~~olarak düzeltilmelidir.
Albay Danyal Yurdatapan, General Tahsin Yaz~c~'mn yerine Kore
Türk Tugay~n~n kumandanl~~~na tayin olunmu~~ise de, hemen, bu tayinden vazgeçilerek Albay D. Yurdatapan'~n yerine General Nam~k Arguç tayin olunmu~~
ve bu zat Kore'ye gitmi~tir. Albay Danyal Ankara'dan yola ç~kmam~~t~r (s. 150 ve
154). Albay D. Yurdatapan'~n Kore'ye gitmedi~i kaydolunmal~d~r.
Bayan Mebrure'nin soyad~~Aksolly de~ildir. Do~rusu Aksoley'dir.
Paydos piyesinin yazar~~Cevat Fehmi'nin soyad~~ Ba~kuCtur (s. 166).
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Hasan Ferit Cansever Türkçü ve hekimdir, muharrir de~ildir (s. 166).
Behçet Kemal Ça~lar'~n yan~na ~air oldu~u ilave olunmal~d~r (s. 168).
29- Nuri Demira~, tayyare mühendisi olarak gösterilmi~tir. Bu zat mühendis de~ildir, müteahhit ve Milli Kalk~nma Partisi lideridir (s. 168). Bir vakit, hususi
tayyare imalâtç~s~~ idi.
General Ali Fuad'~n soyad~~ Erdem de~ildir, Erden'dir (s. 171).
General Nuri'nin soyad~~ K~ll~gil olarak yaz~l~d~r, do~rusu Killigil'dir
(s. 8o).
Refik Koraltan'~n tam ismi Mehmet Refik Koraltan'd~r, Refik ~evket
Koraltan de~ildir (s. 8o).
Ali Türkgeldi'nin küçük ad~~ Ali (AAli)'dir s. 91).
Cemal Ye~il isminin yan~na diplomattan evvel maliyeci, Ba~vekâlet
Müste~ar~~ve Cumhurba~kanl~~~~Umumi Kâtibi oldu~u ilave olunmal~d~r (s. 195).
Eserin büyük de~erine hiçbir halel getirmiyecek olan yukar~daki daha çok
bask~~ hatalar~n~n, düzeltilece~ini ümit ederiz. Bu kadar geni~~ve çe~itli konulara
temas eden bir eserin hiç hatas~z ç~kmas~~imkân d~~~nda oldu~u dü~ünülürse, s~rf
muhterem müellife bir yard~m ve hâdiselerin yanl~~s~z aksettirilmesi dü~üncesiyle
teklif olunan düzeltmelerin ho~~görülece~ine inanmaktay~m. Eserin k~ymetli ve
çok dikkatli yazar~~Profesör G. Jaschke'yi, bir daha tebrik ve yeni Türkiye'nin
anla~~lmas~~için çok lüzumlu bir kaynak olan ne~riyat~na devam etmesini temenni
etmek benim için çok zevkli bir vazifedir.
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