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ÖLÜMÜNÜN 4. YILDÖNÜMÜ DOLAYIS~YLE
PROF. DR. HALIL DEMIRCIO~LU
AHMET ÜNAL
Bundan 4 sene önce, 23 ~ubat 1972 de Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Eski Ça~~Tarihi Kürsüsü ba~kan~~ve
Türk Tarih Kurumu üyesi Prof. Dr. Halil Demircio~lu'nu yitirmi~tik.
Halil Demircio~lu'nun ki~ili~ini ve onun ülkemizde kurup yerle~tirmeye çal~~t~~~~Eski Ça~~Tarihi Disiplinini bilmeyenlere bu yiti~in
ne kadar büyük oldu~unu anlatmak oldukça güçtür.
Halil Demircio~lu gerek hayat~n~n çe~itli dönemlerinde zaman~n
ve ko~ullar~n gerektirdi~i u'~ra~~lar~, ve gerekse gerçek Bat~l~~anlamda ve
Atatürk'ün göstermi~~oldu~u yolda ilmini yapt~~~~Eski Ça~~Tarihinde
izledi~i s~k~~metod, gerçekçi bir tarih görü~ü, evrensel tarih bilgisi,
genel kültürü ve sonuç olarak çevresindeki insanlarla ve özellikle
ö~rencileriyle olan insanc~l ili~kileriyle, k~sacas~, aile hayat~n~~dahi
kapsayan her ~eyiyle örnek al~nacak insanlardan biriydi. Onun için
Halil Demircio~lu'nun özel ve bilimsel hayat~n~n incelenmesinden
ö~renilecek çok ~eyler vard~r.
Halil (Ibrahim ~aban) Demircio~lu 1905y~hnda o zamanlar
aslen Bolu'lu olan babas~~yüzba~~~ ~aban Bey'in Osmanl~~ordusunda
subay olarak görevli bulundu~u Kalkandelen'de (Manast~r) do~du.
Sonradan ailesiyle birlikte Istanbul'a yerle~ti. Kendisi ilkö~reniminin
ba~lang~c~nda iken babas~~Çanakkale sava~lar~nda ~ehit dü~tü. Bunun sonunda ç~kan büyük geçim güçlüklerine ra~men bizzat kendisi çal~~~p para kazanmak suretiyle okula devam etti. Istanbul
Erkek Lisesinde ö~renimde bulundu~u s~rada hastahk ve maddi
s~k~nt~lar yüzünden bir ara ö~renimine ara vermek zorunda kald~.
1924 y~l~nda Manisa'da Devlet Demir Yollar~nda telgraf memuru
olarak çal~~t~, sonra Istanbul'a dönerek tekrar lise ö~renimine devam
etti. Bu arada bir taraftan Milliyet gazetesinde foto muhabiri olarak
çal~~~yor, di~er taraftan da turist rehberli~i yaparak geçimini temine
çal~~~yordu. Yalova'da Atatürk'ün eli fincanl~~resmini çeken odur.
Tarihe olan ilgisinde ise bu turist rehberli~inin rolü oldu~u söylene-
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bilir. Ayr~ca güzel resim ve karikatür çizme yetene~ine de sahipti.
Bütün bu güç ko~ullar alt~nda 1929-193o ders y~l~nda Istanbul Erkek
Lisesini ba~ar~yla bitiren Halil Demircio~lu aym y~l Istanbul Hukuk
Fakültesine devam etmeye ba~lam~~t~r.
1930 y~l~nda Milli E~itim Bakanl~~~~bursla yurt d~~~na ö~renci
göndermek için yar~~ma s~navlar~~aç~nca kendisi de bitirmi~~oldu~u
lise taraf~ndan gösterilen az say~daki adaylar aras~nda bu s~navlara
kat~lm~~~ve birincilikle kazanm~~ ; ocak 1931 de Atatürk'ün açt~~~~yeni
tarih görü~ü do~rultusunda tarih ö~renimi için Almanya'ya gön&rilmi~tir. Atatürk ~~o aral~k 1930 tarihinde Dolmabahçe Saray~nda
verdi~i ve yurt d~~~na ö~renime gidecek baz~~ö~renciler aras~nda Halil
Demircio~lu'nun da haz~r bulundu~u bir kabulde Halil Demircio~lu'na Türkçede henüz Türk Tarihi ile ilgili yeteri kadar eser
bulunmad~~~ndan yak~nm~~~ve ona ilerde Almanya'da yapaca~~~tarih
ö~renimi hakk~nda direktifler vermi~tir.
Almanya'da üniversite ö~renimine ba~lamadan önce Naunburg
an der Saale'deki ünlü Schulpforta hümanistik gymnasium'unda güzel
Almanca ö~renmi~, 1932 de Berlin Friedrich-Wilhelm üniversitesine
kayd~m yapt~rm~~~ve as~l bilim dal~~olarak kendi seçti~i Eski Ça~~
Tarihi, yard~mc~~bilim dal~~olarak da Arkeoloji ve Hititoloji ö~renimine ba~lam~~t~r. O zaman~n ünlü hocalar~~aras~nda Eski Ça~~
Tarihi profesörü ve son evrensel Eski Ça~~Tarihçisi Eduard Meyer'in
son arda~~~Wilhelm Weber, Arkeoloji profesörü ve ayn~~zamanda
Ekrem Akurgal'~n da hocas~~Gerhard Rodenwaldt ve ünlü hititolog
ve Sedat Alp'~n hocas~~Hans Ehelolf'clan ba~ka Forrer, Hartung,
Spranger, Stier, Unverzagt ve daha bir çok ünlü bilim adamlar~mn tarih, arkeoloji, filoloji, nümizmatik, felsefe v.b. derslerini dinlemi~tir.
Ilk ö~renim y~llar~nda as~l bilim dal~~için gerekli ve hümanistik bilim
dallar~nda d~~arda ö~renim yapan her Türk ö~rencisinin göz a~r~s~~
olan Latince (1932) ve Eski Grekçe'yi (1933) k~sa bir zamanda, girdi~i s~navlar~~pekiyi dereceyle verecek ölçüde ö~renmi~tir.
Halil Demircio~lu'nun Berlin'de hareketli bir ö~rencilik devri
vard~r. K~sa zamanda kendisini hocalanna ve çevresine sevdirmi~,
onlardan ders d~~~nda da yararlanmas~m bilmi~tir. Berlin Türk Ö~renci Derne~i ba~kanl~~~~yapt~~~~ y~llarda o zamanlar Türkiye'nin
Berlin Büyük elçisi olan ünlü Kemalettin Sami Pa~a'n~n ölümü üzerine
Pa~a'n~n ta~~d~~~~de~erleri ve yeteneklerini anlatan konu~mas~, Pa~a'ya
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sa~l~~~nda yaltaklanan, fakat ölümünden sonra bir anma töreni dahi
düzenlemek zahmetine katlanmayanlara kar~~~bir protesto niteli~i de
ta~~r. Pratik arkeoloji bilginlerini geli~tirebilmek için gene o zamanlar
Berlin'de doktora ö~rencisi olan Ekrem Akurgal'la birlikte Prof.
Unverzagt'in yönetti~i ve bir Do~u Got yerle~im yeri olan Zantoch an
der Warthe kaz~lar~na kat~ld~~(1933). Kendisi 1935 y~l~nda Prof. Dr.
Afetinan'~n delaletiyle Atatürk'ün özel olarak yurt d~~~ndan davet
etti~i ö~renci grubu aras~ndayd~. Denebilir ki onun Atatürk'le bu ikinci
kez bulu~mas~~hayat~nda bir dönüm noktas~~olmu~tur. Rahmetli Halil
Demircio~lu, Atatürk'ün bu gürü~mesinde ö~renci temsilcilerine, hiç
bir ~eyden y~lmadan çal~~malar~n~~ve ö~renmelerini, kendisinin bir
"mesen" olarak sürekli arkalar~nda olaca~~n~~söyledi~ini anlat~rd~.
Atatürk özellikle yabanc~~ dil ö~renimi için çok çaba harcamalar~n~~istemi~, bu hususta ba~ka yabanc~~ülkelere gidip dil ö~renmek istiyenlere her türlü kolayl~~~n sa~lanaca~~n~~belirtmi~ti. Demircio~lu Atatürk'ün "ufku görebilmek için ufuktan ileriye bakmak
gerekir" sözünü s~k s~k tekrarlard~. Atatürk'ün bir umut kayna~~~
olarak o zaman yurt d~~~nda ö~renim yapan ku~a~~n normalin üstündeki büyük ba~ar~lar~nda küçümsenmeyecek bir pay~~oldu~u
kesindir. Esasen Halil Demircio~lu'nun Atatürk hayranl~~~~hocas~~ve
bir Atatürk dostu olan Prof. Wilhelm Weber'in "Mdnner machen
Geschichte" yani, "tarihi büyük adamlar yapar" görü~üyle de destekleniyordu. Bu derin Atatürk sevgisi Demircio~lu'nun "Der Gott
auf dem Stier" adl~~doktora tezinin önsözündeki ~u cümlede ifadesini bulur: "Atatürk ad~~Türk Tarih ilmine hizmet eden herkes i~in bir
te~vik ve ~~~k saçan bir semboldür ."
Halil Demircio~lu Türkiye'de bulundu~u ayn~~y~l~n yaz~nda o
zamanlar Berlin'de Hititoloji doktoras~~yapmakta olan Sedat Alp'la
birlikte k~smen gene Berlin'de arkeoloji doktoras~~yapan Ekrem Akurgal'~n da kat~ld~~~~Troja, Pergamon, Ehesos, Prienne, Miletos, Didyma ve Magnesia ad Maeandrum'u kapsayan bir Bat~~Anadolu gezisi yapm~~, bilahare Prof. Kurt Bittel'in yönetti~i Bo~azköy (I-JattuW) kaz~larma kat~lm~~t~r.
Ayn~~ y~l tekrar Berlin'e dönen Halil Demircio~lu 1939 y~l~na
kadar geçen zaman~~doktora çal~~malar~na ay~rm~~, tezi için gerekli
malzemeyi toplayabilmek için Italya, Fransa ve Ingiltere'ye gitmi~,
Delaporte, Hrozn, Moortgat ve Smith gibi o devrin ünlü bilim
adamlar~~ile de ili~kiler kurmu~~ve 1939 da Berlin Oniversitesinden
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felsefe doktoru ünvan~n~~ alm~~t~r. Gerçekten de onun "Der Gott auf
dem Stier, Geschichte eines religiösen Bildtypus" adl~~doktora tezi
disiplinli ve büyük bir çal~~man~n ürünüdür ve bilim dünyas~~taraf~ndan takdir görmü~~bir çal~~mad~r. Halil Demircio~lu bu kitab~nda
bo~a üstünde duran ve bir elinde ~im~ek demeti, di~er elinde de balta
tutan tanr~ mn ikonografik tasvirini arkeoloji ve din tarihi aç~s~ndan
en eski devirlerden M. Ö. I. bin y~l~n içine kadar izlemi~, bu tanr~n~n
kökeninin Kuzey Mezopotamya'daki da~l~k bölge oldu~unu, sonradan Jupiter Dolichenus ad~yla Gaziantep civar~ndaki Doliche'de
(Dülük) tap~n~ld~~~n~~ve buradan Bat~~Dünyas~na yay~ld~~~m kan~tlam~~t~r. Hitit aç~k hava tap~na~~~Yaz~l~kayada'ki 28 ve 29 numaral~~
demon betimlerinin elleri üzerinde ta~~d~klar~~"kay~k" biçimli nesnenin "GÖK"ü simgeledi~ini ilk defa do~ru olarak kestiren odur.
Halil Demircio~lu'nun bu kitab~~Türk Tarih Kurumu'nun eski ba~kanlar~ ndan Prof. Semsettin Günaltay'~n ö~ütlemesi üzerine yazar~~
taraf~ndan Türkçeye çevrilmi~, fakat ~imdiye dek yay~nlanamam~~t~r.
Türk Tarih Kurumu yay~n i~ini son zamanlarda tekrar ele alm~~t~r.
Halil Demircio~lu büyük bir talih eseri olarak, bir süre sonra
dünyay~~alt üst edecek olan ~ kinci Dünya Sava~~~ba~lamadan k~sa bir
zaman önce hizmet için 1939 y~l~ nda Türkiye'ye dönmü~ütr. Uç y~l
önce Atatürk'ün iste~i ile kurulmu~~bulunan Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi'ne "Ilk Zamanlar Tarihi Doçent Namzetli~i" ne atanm~~sa
da k~sa bir zaman sonra askere al~nm~~~ve yedek subay okulundan
sonra levaz~ m aste~meni olarak askerli~ini yapm~~t~r. Uç y~ll~k hizmetten sonra 1941 de terhis edilmi~~ve tekrar DTC Fakültesi'ne
doçent namzedi olarak atanm~~t~r.
Bat~l~la~ makta olan genç Türkiye'de bat~l~l~~~n temelini olu~turan
eski Grek-Hellenizm ve Roma tarih ve kültürüne kar~~~gösterilen
kay~ts~zl~k onu hayrete dü~ürmü~~olacak ki, askerlik dönü~ünün
l~Crnen arkas~ndan bu alanlarla ilgili bir çok küçük makaleler yazmaya
ba~lam~~, bunlar~~popülerle~tirip Türk halk~n~n bilincine sokabilmek
için bilimsel dergilerden ba~ka tefrikalar halinde Ulus gazetesinde de
yay~nlamaya ba~lam~~t~r.
Halil Demircio~lu 1945 te doçent, 1950
de profesör, ~~956 da DTC
Fakültesi Eski Ça~lar Tarihi Kürsü Profesörü olmu~~ve bu sonuncu
görevi ölümüne kadar sürdürmü~tür. ~~945 te Türk Tarih Kurumu
üyeli~ine seçilmi~, ayr~ca kendisine Türk Dil Kurumu, Alman
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Arkeoloji Enstitüsü ve Alman ~arkiyat Cemiyeti üyelikleri verilmi~tir.
Bunlardan ba~ka Türk Tarih Kurumu genel sekreterli~i, DTCF
yinetim kurulu üyeli~i ve dekan vekilli~i yapm~~t~r. 1952-1953 te
Fulbrigt burslusu olarak Birle~ik Amerika'da konferanslar vermi~~ve
ara~t~rmalar yapm~~t~r. 1956 - 1958 de Ba~vekalet Ar~iv Genel Müdürlü~ü, 1958-1959 da da Bas~n Yay~n ve Turizm Umum Müdürlü~ü
görevlerinde bulunmu~tur.
DTC Fakültesi'ne ek olarak Hasano~lan Köy Enstitüsü, Gazi
E~itim Enstitüsü, Veteriner Fakültesi, Orta Do~u Teknik Üniversitesi ve Trabzon Teknik Üniversitesi'nde tarih ve devrim tarihi dersleri okutmu~, bir ara ~stanbul Üniversitesinde konferansç~~profesör
olarak bulunmu~tur. Ülkemizde hümanizm bilincini uyand~rma
çabalar~na yaz~l~~eserleri yan~nda Ankara radyosunda Grek mitolojisi hakk~nda yapt~~~~seri konu~malarla da katk~da bulunmu~tur.
Halil Demircio~lu, ülkemizde maalesef çok az bilinen ve tan~nan
Türkiye'nin bat~l~la~mas~ ndaki önemi bir türlü kavranamayan Eski
Ça~~tarihini birinci elden bilen, ara~t~ran, okutan ve yazan çok az
say~daki Türk ara~t~nc~lar~ndan biriydi. Onu ya~ad~~~~zaman içinde
ve ko~ullar alt~nda de~erlendirmek gerekecektir. Bir defa ~unu saptamak gerekir ki, bat~~dünyas~nda tâ "Renaissance" ça~~ndan beri
(yakla~~k 500 y~l!) say~s~z hümanistlerin kat~lmasiyle birikmi~~olan
Grek-Roma ara~t~rmalar~ n' Türk diline ve Türkiye'ye kazand~rmak
bir insan ömrüne s~~d~r~lacak bir i~~de~ildir. Buna ra~men Halil Demircio~lu'nun Türkiye'deki hümanizma ara~t~rmalar~ na büyük katk~s~~olmu~tur. özellikle Türk okuyucular~na dönük çok say~daki
yaz~lar~~yan~nda bitmemi~~de olsa Türkçe'de ilk bilimsel Roma Tarihini yazan, Atina Demokrasisinin simgesi Perikles devrinin büyük
tarihçisi Thukydides'i asl~ ndan Türkçe'ye çeviren odur. Türk bilim
âlemi Halil Demircio~lu'na bu çal~~malar~~için minnettar kalacakt~r.
Fakat bu yeterli midir?
Burada bilinçli bir ~ekilde Bat~~dünyas~na aç~ld~~~= yar~m
yüzy~l~~a~an bir süreden sonra Türkiye'de hümanizm ba~lam~~~m~d~r
sorusuna, bu hususta yaz~lanlara ve tek tük belirtilere ra~men, olumlu
cevap vermek olanaks~zd~ r. Bunun için belirli bir ortamda,
kuvvetli ekiplerin uzun y~llar boyu çal~~mas~~gerekecektir. Üniversitesinin Eski Ça~~Tarihi Kürsüsünde, ö~rencilerinin hümanist formasyon ve bat~l~~anlamda klâsik e~itimden yoksun olmalar~~yüzünden,
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ilgili profesörün protesto nidalar~na ra~men, Grekçe asl~ndan de~il
de, ~ngilizce'den yalan yanl~~~Türkçe'ye aktar~lm~~~Herodotos tarihi
ile sözüm ona "yüksek seminer" yap~lan bir ülkede hümanizmden
hangi hakla söz edilebilir, büyük bir tart~~ma konusudur. Halil Demircio~lu 1947 de Ankara üniresitesi'nin düzenledi~i GaziantepUrfa haftas~nda yapt~~~~bir konu~mada bu ulusal derdimizi ~u sözleriyle dile getiriyor : ". . Bugünkü bat~~medeniyetini sembolle~tiren
Avrupa biliyor ki onu Avrupa yapan, cihan tarihinde daima tek bir
vak~ a olarak kalacak olan o 'Hellen muci zesi'ni ke~fedip içine sindirmesi olmu~tur. Bu Avrupa her~eyini, en ba~ta e~y aya ve insana, tam
ve hakiki insana göre düzen vermek isteyen bir dü~ünce sistemini yani 'kumanitas'i o Hellen mucizesine medyundur. ~~te bunun için höld bile Hellenli~i
hat~rl~yor. Onu kazanmakla Avrupa olmu~tur. Onu hat~rlayamad~~~~unuttu~u
gün Avrupa olmaktan ç~kacakt~ r". Demircio~lu ad~geçen konu~mas~n~n
ba~ka bir bölümünde ~unlar~~söylüyor: "Hayat kabiliyeti kalmam~~~bir
medeniyetin köhne formlar~ ndan kurtulmak için yapt~~~m~z ink~ldplar~n ruha,
dü~ünceye ve zihne kök salmas~~ancak ve ancak içine girdi~imiz bat~~medeniyetinin ana kayna~~n~~benimsememize, onunla i~ba haline gelmemize ba~l~d~r
yoksa ne bir dü~ünü~, ne bir zihin kalk~nmas~~olabilir
Bir çok kimseler
yaln~z bugünkü bat~~medeniyetinin insani k~ymetlerini benimsemekle, hattâ
baz~lar~~bu medeniyet içindeki ~u veya bu milletle olacak kültür temas~~ ile
bu humanizman~n oluverece~ini san~yorlar. Halbuki bugünkü Avrupa medeniyetinin 'ileri ya~ay~~~n~~tümü ile kavramak' için onun kayna~~~ile kar~~la~mak,
Hellen mucizesinin yaratt~~~~humanitas'~n ~uuruna varmak ldz~md~r. Bizim
anlad~~~m~ z ve söyledi~imiz humanizma i~te böyle olacakt~r".
Burada ~unu belirtelim ki, Halil Demircio~lu eski Helenlerle
bugünkü Yunanl~lar~n ayn~~olmad~~~n~ , eski Grek-Roma kültürünün
bir "mucize" olmad~~~n~ , aksine bu kültürün büyük ölçüde eski Do~unun etkisi alt~nda do~du~unu çok iyi biliyordu. Bu yönüyle de
maalesef her~eyi Yunanl~l~~ a atfeden birçok bat~l~~humanistlerin (philhellen) yapt~klar~~hatalardan kendisini kurtarmas~n~~bilmi~tir. Türkiyede yap~lacak Eski Ça~~Tarihi ara~t~rmalar~ nda bu gerçeklerin
hiç bir zaman unutulmamas~~gerekti~ini gerek derslerinde ve gerekse
özel konu~malar~ nda s~k s~k dile getirmi~ tir. Bu konuda unutulmamas~~
gereken ba~ka bir gerçek de ko~ullar ve yukarda k~saca de~indi~imiz
ortam konusudur. Burada ortamdan kasdedilen, Hümanizm ara~t~r~c~lar~n~n içinde ya~ad~~~~Avrupa Yeniça~~ortam~n~n Türkiye'de de
yapmac~k olarak yarat~lmas~d~ r ki bu, bugünün art~ k endüstrile~en ve
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h~zla teknolojiye kayan "pragmatik" dünyas~nda mümkün de~ildir.
Ba~ka bir deyimle Türk gençleri hümanizman~n tek kayna~~~olan Grek
ve Latin kültür ve dillerine do~rudan inemedikçe, araya Demircio~lu'nun yukarda belirtmek istedi~i "medium"lar girdi~i sürece Türkiye'de
ba~~ms~z Eski Ça~~Bilimleri ve hümanizm ara~t~rmalar~~yürümeyecektir. Yukarda k~saca de~inilen bu ça~~n ko~ullar~~ve hümanizmin
yuvas~~Avrupa'da dahi bu de~erlerin tart~~ma konusu edildi~i bir
dönemde bu disiplinin Türkiye'de yerle~mesi için zaman art~k çoktan
geçmi~tir. Onun için Halil Demircio~lu ve di~er baz~~ileri görü~lü
bilim adamlar~m~z~n hayatlar~~boyunca liselerimize konmas~n~~istedikleri Grek ve Latin dilleri ö~retiminin gerçekle~mesi olas~l~~~~
gittikçe pragmatikle~en yurdumuzda da art~k kalmam~~t~r, deneblir.
Halil Demircio~lu tarihten ve tarihin yard~mc~~disiplinlerinden
ne istedi~ini bilen bir ilim adam~yd~. Ona göre filoloji, arkeoloji ve
antropoloji tarihin yard~mc~~bilimleriydi ve tarihi bu disiplinler içinde
tutanlardan ayr~llyordu. Derslerinde ve yaz~l~~eserlerinde bu konular
üzerinde çok durmu~tur. Atatürk Devrimlerinden beri terketmeye
ba~lad~~~m~z ~ark Dünyas~n~n geçerlili~ini yitirmi~~baz~~normlar~n~~
tarihi geli~im içinde Bat~n~nkilerle kar~~la~t~rarak ö~rencilerine devrimlerin gerçek yüzünü büyük bir ustal~kla kan~tlard~. Derslerinde
ak~c~~üslübu, geçmi~~olaylar~~canl~~bir biçimde göz önüne sermedeki
ustal~~~, anlat~m gücü ve sonuç olarak nüktedanl~~~~ile ö~rencilerini
büyüler, s~k s~k alk~~lan~rd~. Derslerinden her biri kleta bir konferans niteli~i ta~~rd~. Roma tarihçisi Cornelius Tacitus'un "Tarih
yazmak çocuklara masal anlatmak de~ildir" sözünü dilinden dü~ürmezdi. S~k s~k düzenledi~i ünlü yurt gezileriyle ö~rencilerinden
yurdumuzun tarihi ve arkeolojik zenginliklerini görüp tan~malar~n~~
isterdi.
Halil Demircio~lu ölümüyle arkas~nda doldurulmas~~güç büyük
bir bo~luk b~rakt~. Eski Ça~~bilimleriyle u~ra~an herkes, en ba~ta
Türkiyemiz'in say~s~z okullar~nda Atatürk'ün ve dolay~siyle onun
istedi~i biçimde ve onun gösterdi~i yolda Eski Ça~lar Tarihi okutan
çok say~daki ö~rencileri ba~ta olmak üzere her Türk ayd~n~~onu
sayg~, minnet ve ~ükranla anacakt~r.
Nur içinde yats~n.
Prof. Dr. Halil Demircio~lu'nun yay~nlar~~(kitap, makale, tercüme, tamtma yaz~lar~~ ve konu~malar~) :
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~ ) Der Gott auf dem Stier. Geschichte eines religiösen Bildtypus. Neue Deutsche Forschungen Band 241, Berlin 1939.
"Greklerin Devlet Telâkkileri", S (iyasi) ~~(limler) M (ecmuas~) XI/ ~ 29 (1941) 363-369
Anadolu'da ve Avrupa'da Yeni Bulunan "Bo~a Üstündeki
Allah" (Iuppiter Dolichenus) Vesikalar~~ Üzerine Bir Ara~t~rma,
Ankara 1942 [Bas~lmam~~t~r]
"Hellenik Devlet-Hellenistik Devlet I", S~ M XII/138 (1942)
2o4-210
"Hellenik Devlet-Hellenistik Devlet II" S~ M XII/139 (1942)
254-262
"Eski Yunan'da Polis'in içtimai Bünyesinde Inki~af", S~ M
XII/142 (1943) 399-402
"Eski Yunan'da Polis'in içtimai Bünyesinde Krizler", S~M
XII/143 (1943) 472-475
"Anadolu'nun Eski Ta~~-Devri Kültürleri", AÜDTCED V
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