Atatürk'ün büyük bir tarih yazd~rma te~ebbüsü:

TÜRK TARIHININ ANA HATLARI
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
"Tarih yazmak için tutulan yolun mant~ki
ve bilhassa ilmi olmas~~ ~artt~r. Bu münasebetle
yüksek heyetinizin reisi bulunan zat-~~âlinize hat~rlat~r~m ki yeni dünya ufuklar~na açaca~~n~z yeni
tarih semas~nda dikkatli olunuz. Sümmettedarik bir
eser vücuda getirerek ferdas~nda nâdim olmaktansa
hiçbir eser vücuda getirmemek, aczini itiraf etmek
evlâchr. ilim sahas~nda vesveseli olmak, miskin
müesseselerin mezunlar~na inanmaktan evlâd~r."
(Atatürk, T. T. Kurumu Ba~kan~~Tevfik B~y~kl~oglu'na mektup-1931)i

~smail Habib Sevük (1892 - 1954), önce Cumhuriyet gazetesinde
yay~nlanan, sonra kitap halinde de bas~lan Atatürk hakk~nda hât~ralarm~n birinde, Atatürk'ün 1931 y~l~~ ba~lar~nda yapt~~~~bir seyahat
s~ras~nda cereyan eden bir olay~~anlat~r 2. 16 ~ubat Pazartesi günü
Adana'ya gelen Atatürk, o gece bir sohbetinde, ~. Habib'e baz~~tarih
sualleri sorar. Buradan sonras~n~~yazar ~öyle anlat~r :
"Bütün bu âhiret sualleri kar~~s~nda: — Vallahi Gazi hazretleri diyorum, Türk tarihi hakk~nda ~imdiye kadar bildi~imiz hep klâsik mal~2mat
k~r~nt~lar~ndan ibaretti. Yer yer umumi telâkkileri y~rtarak, yer yer umumi
meçhullere yeni ufuklar açacak olan bilgileri hep yüksek ir~atlar~n~zla ü~renece~iz. Bu yüksek ir~atlar~n~z~n ilk mahsulü olan büyük eseri görüp okuyabildikten sonrad~r ki karanl~kta kalan nice hakikatler bize de ayd~nlanacakt~r.
Son cümle ile o s~ralarda, alâkadarlar~na gönderil~P mütalâalar~~al~nmak
üzere ancak yüz nüsha bas~lan "Türk Tarihinin ana hatlar~" ismindeki alt~yüz
sahifelik kitap telmih ediliyordu. Gazi Afet Han~m' a bakarak "Ben kitab~n
E. Akurgal, Tarih ilmi ve Atatürk, "Belleten" XX, say~~8o (1956) s. 583 de
bu mektup k~smen yay~nlanm~~t~r.
2 t. Habib (Sevük), Adana'da tarih imtihan~, "Cumhuriyet", 7 ~ubat 1939; ayn~~
yazar~n ~u eserinde de bas~lm~~t~r; Atatürk için ölümünden sonra hât~ralar ve hayat~ndayken yaz~lanlar, ~stanbul, 1939, s. 79 - 84.
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Ismail Habib'e de gönderilmesini tembih etmi~tim, dedi, demek gönderilmemi~",
Muhatab~~"Biz gönderilmi~~biliyorduk, diyor, demek bir yanl~~l~k olacak"
Vâs~f "Türk Oca~~na bir nüsha gönderelim de dedi, hem ~smail Habib okusun,
hem de di~er gençler istifade etsinler." ~ef azarlar gibi cevap veriyor: "— Nas~l
olur efendim, ne~redilmemi~~bir kitap umumi bir müesseseye gönderilir mi?
Kitab~~do~rudan do~ruya ve yaln~z ~smail Habib'in ~ahs~na yoll~yacaks~n~z."
Ba~kâtip Tevfik Beyin, yan~nda olan, kendisine ait nüshay~~ Ismail Habib'e vermesi ile bu hâdise de kapan~r.

Ancak yüz nüsha bas~lan ve bu küçük hât~radan anla~~laca~~~
gibi çok zor olarak pek say~l~~kimseler aras~nda da~~t~lan bir kitap
vard~r. Bu kitab~~ haz~rlatm~~~olan Atatürk'ün iste~i de bu kitab~ n
sadece ~ah~slara, onlar~n görü~lerini ö~renmek gayesiyle verilmesidir.
~u halde bu kitap, daha do~rusu taslak, Almanlar~n baz~~ yay~nlar
üzerine koyduklar~~ "Als Manuskript Gedruckt" kayd~na uygun, "ço~alt~lm~~~bir müsvedde" den ba~ka bir~ey de~ildir. Türk Tarihinin ana hatlar~~
ba~l~kl~~bu eser 1930 y~l~nda Istanbul'da Devlet matbaas~nda bas~lm~~,
XIV-F6o6±A—F (Bibliografya) sahifelik bir cilddir. Ba~l~~~n~n alt~nda ~u sat~rlar okunur :
Türk Oca~~~"Türk Tarihi Heyeti" azalar~ndan Afet Hf. ile Mehmet
Tevfik, Samih R~fat, Akçura Yusuf, Dr. Re~it Galip, Hasan Cemil, Sadri
Maksudi, ~emseddin, Vâs~f ve Yusuf Ziya Beyler taraf~ndan iktitaf, tercüme
ve telif yollar~~ile yap~lm~~~bir te~ebbüstür.
Bunun alt~nda da daha ufak punto ile dizilmi~~üç sat~rl~k ~u
cümle görülür : Türk Tarihi Heyetinin ba~ka azalar~n~n ve mevzu ile alâkal~~zatlar~n mütalea ve tenkit nazarlar~na arzolunmak üzere yaln~z yüz nüsha
b as~lm~~t~r
Çok dar bir okuyucu toplulu~unun incelemesi için haz~rland~~~~
anla~~lan bu kal~n cildin, hiçbir zaman geni~~ölçüde yay~lmay~~~~ve
Atatürk'ün de israrla bu taslak, müsvedde halindeki eserin yay~lmas~n~~istemeyi~ine ra~men, yine onun iste~i ile aksi bir te~ebbüsün
yap~ld~~~~da tesbit olunmaktad~ r. Nitekim esas eserin bas~lmas~ndan
bir y~l sonra, 1931 de Türk Tarihinin Ana Hatlar~~ — Methal K~sm~~ ba~l~~~~ile yine Istanbul'da Devlet Matbaas~nda 87 sahifelik bir kitap,
Talim ve Terbiye Dairesinin 15.1.1931 tarih ve 8o say~l~~emrile 30000
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nüsha bas~larak 15 kuru~~fiatla sat~~a ç~kar~lm~~t~. Esas metni 74
sahife tutan bu kitab~n sonuna "Maruf Frans~z müverrihlerinden"
Leon Cahun taraf~ndan 1873 y~l~nda Milletleraras~~I. Orientalistler
Kongresinde verilmi~~bir tebli~in Ru~en E~ref (t7nayd~n) kalerniyle
yap~lan tercümesi, Fransa'da Ani dillere takaddüm etmi~~olan lehçenin
Turan f men~ei ba~l~~~~alt~nda eklenrni~ti (s. 77 - 87) 3. O vakitler bütün
okullarda sat~lan ve her ya~ta ö~rencinin okumas~~istenen bu kitap,
büyük Türk Tarihinin Ana Hatlar~'mn muhtelif bölümlerinden parçalar
al~nmak ve bunlar yeni bir düzene göre s~ ralanmak suretiyle meydana
getirilmi~~olup, esas itibariyle Türk Tarihine methal ba~l~kl~~ ayr~~bir
esercik te~ kil ediyordu. Metnin ilk sahifesinde bu ba~l~~~n bulunmas~na
kar~~l~k, kapakta ve takdim sayfas~ nda "Türk Tarihinin Ana Hatlar~~—
methal k~sm~" ba~l~~~n~n bulunu~u yan~lt~c~d~r. Yoksa genellikle zannedildi~i gibi bu sentez kitab~, büyük denemenin ba~lang~c~ndaki methal
bölümünün tekrar~~de~ildir. ~u halde, pek az say~da bas~larak ancak o
y~llar~ n ilgililerine birer nüsha verilen eserin henüz yetersiz oldu~u
dü~ünülerek geni~~ölçüde yay~lmas~~istenmiyor, fakat içindeki hâkim
fikrin ise vakit kaybedilmeden tan~ nmas~~do~ru bulunuyordu. Bu ana
fikir ~u cümleler ile belirtilmi~ti : "Bu eserin gayesi as~rlarca çok haks~z
iftiralara u~rat~lm~~, ilk medeniyetlerin kurulu~undaki hizmet ve emekleri
inkâr olunmu~~Büyük Türk Milletine, tarihi hakikatlere dayanan ~erefli mazisini hat~rlatmaktad~r . . .". Bu sat~rlar~n arkas~na da Atatürk'e izafe
edilen ~u sözler eklenmi~ti : "Ey Türk Milleti! Sen yaln~ z kahramanl~k
ve cengâverlikte de~il, fikirde ve medeniyette de insanl~~~n ~erefisin. . . . Hâfizas~ndaki binlerce ve binlerce y~l~n hât~ras~n~~ ta~~yan tarih, medeniyet safinda
lây~k oldu~un mevkii sana parma~~yla gösteriyor. Oraya yürü ve yüksel ! Bu,
senin için hem bir hak, hem de bir vazifedir !" 4.
Türk Tarihinin Ana Hatlar~~ adl~~kal~n cilt i~te bu fikrin etraf~nda
~ekillenerek meydana getirilmi~ ti. Burada, bu ana fikrin desteklenmesi
için kullan~ lan yolun ve ileri sürülen görü~lerin do~ruluk derecesini
3 David Leon Cahun (1841 - moo)'un Origine touranienne de l'idiom qui a prick16
en France les langues ariennes (Actes du le Congres International des Orientalistes 1873, Paris 1874, I, s. 431 vd.). Cahun, 1896 da bas~lan Introduction l'histoire de
l'Asie-Turcs et Mongols, des origines ö 1405, adl~~kitab~~ile kültür hayat~m~zda çok tesirli
olmu~~ve 1876 da bas~lan La Bannie're Bleue adl~~roman~~ da N. As~m taraf~ndan
yap~lan Gök Sancak (1328 = 1912); ile G. Bahtiyar kalemiyle yap~lan Gök Bayrak
(1933) ba~l~kl~~tercümeleri ile yurdumuzda çok geni~~ölçüde tan~nm~~t~r.
' Türk Tarihinin Ana Hatlar~, s. 68 - 69 ; Medhal k~sm~, S. 73 - 74.
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ara~t~rmak gayesinde de~iliz. Zaten bu ana fikrin aç~klanmas~~yolunda yap~lan ilk te~ebbüs olan 600 sahifelik cilt, yeterli görülmü~~
olsa, bunun pek say~l~~bas~lmas~na, umumi kütüphanelere girmemesine dikkate lüzum kalmaz ve bilhassa, pek az sonra bu ilk te~ebbüsteki
bölümlerin yeniden i~lenmesi yolunda geni~~çapta bir çal~~ma& giri~ilmezdi. 1930 da bas~lan Türk Tarihinin Ana Hatlar~~600 sahifede ~u
bölümleri ihtiva ediyordu 5 :
I.

Be~er tarihine methal
Kâinat
Tarih
Irk
Fikir

II . Türk Tarihine methal
Türklerin ana yurdu
Umumi muhaceretler ve medeniyetler
Ana yurtlar~ndan ayr~lan Türkler
Göçlerden evvel ve sonra Ana Türk yurdu
III. Çin
. Memleket
Ahali
Çin medeniyeti
Çinin siyasi tarihi
IV. Hint
Memleket
Tarih
Hint medeniyeti
V. Kalde, Elam ve Akad
VI. M~s~r
VII. Anadolu
Eti imparatorlu~u
Frikya
Lidya
VIII . Ege havzas~~
A. Yunanistan
5

Bölümlerin içlerindeki taksimat burada k~salt~lm~~t~r.
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Ege medeniyeti
Aka elleri ve müstemlekeleri
Grek kav~ninin te~ekkülü
Irklar ve kavimler
Greklerden evvel Yunanistan sakinleri hakk~ nda k~sa mütalaa
X. Iran
Umumi malümat
Metler
Persler
Partlar
Sasaniler ve son devri
XI . Orta Asya
Orta Asya'da Türk medeniyeti tarihine umumi bir nazar
M. E. III. as~ rdan sonra Orta Asyada kurulan ve oradan
yay~lan Türk devletleri
. Asya Hunlar~~
Tukyu Imparatorlu~u
Tukyu devletinden sonra Türk devletleri
(O~uzlar, Uygurlar, Dokuzo~uz devleti, Çin Türkistan~~
Uygurlar~, K~rg~zlar, Türke~ler, Karluklar)
Garbi Asya ve ~arki Avrupa'da Türk devletleri
(Hazarlar, Bulgar devleti, Peçenekler ve K~pçaklar)
Saman o~ullar~~
Gazneliler
Karahanl~lar ve Kara H~taylar
Selçuklar
g. Cengiz devri
(Büyük Türk-Mogol Imparatorlu~u, K~pçak "Alt~nordu",
Ça~atay ve Ilhanh devletleri)
~~o. Timur devleti
. Osmanl~~Tarihi
(Osmanl~lar, Anadolu Beylikleri)
12. Türkiye Cumhuriyeti
Görülüyor ki, Türk Tarihinin Ana Hatlar~~ 600 sahifede bir "Dünya
Tarihi" içinde Türk tarihinin yeri konusu üzerinde yap~lm~~~bir deneme idi. Muhakkak ki bu eser, bir çok hatal~~görü~lere, eksik ve aksak
taraflara sahipti. Fakat ~u husus da inkâr edilemez ki, bu yolda yap~lBenden C, XXXII, 33
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m~~~ön çal~~ma, ilk toplu deneme idi. 1930 - 1931 de, ~ g~ o dan beri
önce Tarih-i Osmant sonra Türk Tarih Encümeni Mecmuas~~ ad~~ile yay~nlanan tarih dergisi XII. cildin ~~o ~~. say~s~~ile son fasikülünü vermi~ti.
Ve yine ayn~~tarihlerde Ankara'da Türk Tarih Kurumu'nun kurulmas~na giri~ilmi~~bulunuyordu 6. Türk Tarihinin Ana Hatlan'nda özetlenen
program ve ana fikre uygun olarak haz~rlanan Tarih kitaplar~~ise
1931 de Devlet bas~mevinde, 4 cilt halinde bas~l~yor ve okullarda ders
kitab~~olarak kullan~lm~ya ba~lan~yordu. Itinal~~cildi, yorgunluk vermeksizin rahat okunan güzel tipo~rafyas~, çok iyi kalite kâ~~d~, metin
d~~~~ku~e kâ~~d~na bas~lm~~~renkli ve siyah-beyaz resimleri ve mükemmel haritalar~~ile bu kitaplar Tarih'i ve yeni Tarih anlay~~~n~~sevdirecek
bütün vas~flar~~haizdiler.
Bask~~ve tertip bak~m~ndan Cumhuriyet devrinin en güzel ve ba~ar~l~~eserlerinden olan Tarih'in ilk cildinin k~sa önsözünde bunun,
konunun geni~li~i ile zaman~n darl~~~~ve ders y~l~na yeti~tirilmesi
zarureti yüzünden acele haz~rland~~~~ " . . .bu küçük eserin ihtiyaca tam
ve mükemmel ~ekilde tekabül edece~i iddia olunamaz.. . ." denilerek belirtildikten sonra, daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin, "pek yak~nda
bast~r~lmak üzere" haz~rlanan Umumi Türk Tarihinin Ana Hatlar~~
hakk~ndaki esere ba~~vurabilecekleri haber veriliyordu. Bu Tarih'lerde, Anahatlar~~ eserinin ~emas~~daha da geni~letilerek kullan~lm~~~ve
oradaki ana fikir, bunlarda da hâkim olmu~tur. 1930 - 1939 y~llar~~
aras~nda okul ça~~nda olan Türk gençli~inin yeti~mesinde büyük
hizmeti olan bu kitaplar ilerideki y~llarda yeniden i~lenerek fakat
ayn~~bask~~kalitesini koruyarak devam ettirilece~ine, ne yaz~k ki
tamamen ortadan kalkm~~t~. 7.
Ulu~~I~demir, Türk Tarih Kurumu'nun k~sa tarihi, "Ülkü", (II. seri) say~~
75 (1. X. 1944) s. t9 - 2o; A. Inan, Türk Tarih Kurumu'nun kurulu~una dair, "Belleten"
XI, say~~42 (1947) S. 73- ~~79.
7 Tarih ilk olarak Ortaokullarda kullan~lm~~, fakat fazla a~~r oldu~u göz önünde tutularak Liselere kayd~r~lm~~t~r. Ortaokullar için ise, 3 ciltlik daha k~sa ve özet
mahiyetinde kitaplar haz~rlatllm~~t~r. Bunlar kalite ve muhteva bak~m~ndan ötekiler
ölçüsünde olmaktan çok uzakta idi. Nihayet 1939 da Tarih'in yeniden yaz~lmasma
giri~ilerek ~. Günaltay'm haz~rlad~~~~ ~. cilt 1939 da bas~lm~~~ve Liselerde kullan~lm~~t~r. Fakat bunun da arkas~~gelmemi~tir. Nihayet 1942 de A. M. Mansel,
C. Baysun ve E. Z. Karal taraf~ndan 3 ciltlik yeni Tarih yaz~larak bas~lm~~t~r. Eski
Tarih'den farkl~~ve ilmi görü~lere dayanan bu kitaplar ise ne yaz~k ki 1939 - 45
harbinin b~~hranl~~y~llar~nda çok kötü bir bask~~ile ortaya ç~km~~lard~r. Böylece,
tarih ö~renimi için lüzumlu kitaplar metinleri itibariyle ileri gitmekle beraber,
1931 lerin Tarihierinin bask~~ve takdim mükemmelli~ine çok, hem de pek çok uzak

kalra~~lard~r.
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Atatürk 1930 da ba~hyan Türk Tarihi üzerindeki incelemelerine
etrafl~~surette devam ediyordu. Aç~kca ~u anla~~llyordu ki Atatürk :
I. Büyük bir Türk Tarihi ve Türk medeniyetinin Dünya tarihindeki yeri, hakk~nda bir eser yaz~lmas~n~~istiyordu.
Yap~lan bütün çal~~ma ve teklifleri bir taslak olarak görüyor,
bunlar~n zamanla tamamlanacak ve düzeltilece~ine inan~yor ve
bunu bekliyordu.
Etrafin~~saran ve yeni cereyana uyarak her biri "tarihçi" kesilen zevat~~bir~eyler haz~rlamaya mecbur etmekle onlar~~okumaya ve
ara~t~rma yapma~a zorluyordu.
Anahatlan'n~n 1930 da bas~lan 600 sahifelik cildinin onu tatmin
etmedi~i muhakkakt~. O eserin ~~~~~~alt~nda ve ana fikirleri etraf~nda
haz~rlanan Tarih'den de herhalde yeteri derecede memnun de~ildi.
Anahatlan'mn bas~l~~metninin bizzat Atatürk eliyle i~lenmi~, düzeltilmi~~oldu~u bilinir 8. Fakat esasa ait dü~ünce, düzeltme ve tamamlamalar için eserin ilgililere da~~t~ld~~~~ve onlardan gelecek cevaplann
beklendi~i anla~~l~yor. Di~er taraftan 1932 Temmuzunda Ankara'da
toplanan Birinci Tarih Kongresi asl~nda yeni tarih tezinin Tarih kitaplar~ndaki tatbikinin tenkidi gayesini güdüyordu. Milli E~itim Bakan~~
Esad Bey, aç~~~konu~mas~nda ~unlar~~söylemi~ti : "Bugün ba~lad~~~m~z
Kongrenin gayesi ve vazifelerine gelince: Bu seneden itibaren mekteplerimizin
muhtelif s~n~flar~nda okutulmaya ba~lanm~~~olan yeni Tarih kitab~m~z~n bir
senelik tecrübe neticesine göre, tenevvür ve tenvir maksad~yle, muhtelif bahisleri
ve tedris usul ve kaideleri hakk~ nda konferanslar verilmek ve tenkit ve müzakereler yap~ lmak ve önümüzdeki seneler için tedriste vahdet tesis edilmek lüzum ve
zarureti üzerine bu kongreyi tertip ettik" 9. ~lk Kongre zab~tlanm toplayan
cild incelendi~inde birçok tenkidlerin yap~ld~~~, fakat bunlar~n bazan
a~~r~~bir gayretle cevapland~r~ld~~~, hattâ bazan cesaret k~r~c~~bir eda
ile ezildikleri de dikkati çeker. Konya K~z Orta Okulu Tarih Ö~retmeni Ferit Bey'in Tarih'in Ortaokul ö~rencileri için fazla oldu~u
yolundaki tenkidinin cevapland~nl~~~~ bu hususda bir örnek te~kil
eder °°. Halbuki az sonra, Tarih Ortaokullardan al~narak liselere kabul
edilmi~~ve ortaokullara yeni, daha sade kitaplann yazd~ r~lmas~, bu
tenkidin yerinde oldu~unun aç~k delilidir.
9

"Belleten" III, say~~ ~~o (1939)
lev. LXXXII - XCI.
Birinci Türk Tarih Kongresi zab~tlart, Istanbul, tz, s. 12.
ay. esr., S. 282.
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Atatürk, Anahatlan'm çok acele olarak yazd~rm~~, fakat be~enmemi~ti °I. Ilgililerin tenkit ve düzeltmeleri istenildi~i gibi de~erlendirilmemi~ti. Bunun üzerine yeni bir te~ebbüse geçildi. Çe~itli
sahalar~n uzmanlar~~veya uzman~~geçinenleri arand~. Ayr~~ayr~~bölümlerin yeniden haz~rlanmas~~bunlar~n her birinden istendi n. Böylece
Anahatlar~~ te~ebbüsü yeni bir safhaya girmi~~bulunuyordu. Bu defa ilk
Anahatlar kitab~n~n plan~~esas olarak al~nmakla beraber, bunda büyük
de~i~iklikler yap~lm~~~bilhassa medeniyet tarihini ilgilendiren bölümlere önem verilmi~tir':
Ilksöz.
bölüm: Umume Türk tarihine giri~.
bölüm: Orta Asya ba~l~~~~ile olup be~~k~sma ayr~lm~~t~r.
bölüm: Uzak ~ark: Çin, Japon, Çin Hindi, Asyan~n ~arkCenubisindeki adalar ve Amerika.
bölüm: Orta-~ark: Hint-Iran: A. Hint, B. Iran.
bölüm: rak~n-~ark : A. Anadolu, B. Mezopotamya, C. Ege havzas~, D. M~s~r, E. Suriye ve Palestin.
bölüm: Yak~n ~ark~n ve ~arkt Avrupan~n Orta ve Yeni Zamanlar
tarihi. 12 k~sma ayr~lm~~, bu suretle en eski devirlerden itibaren Türk
devletleri incelenmi~tir. Anahatlan'ndan farkl~~olarak, bu defa Büyük
Selçuklu Imparatorlu~una, Anadolu Selçuklular~na ayr~~bahisler
ayr~lm~~, Osmanl~~Imparatorlu~unun ise üç k~s~m halinde incelenmesi
dü~ünülmü~tür. Anahatlan'nda da 12 k~s~m olmakla beraber, plan
tamamen farkl~d~r. Yaln~z 12. k~s~m her iki planda da Yeni Türk
Devletine ayr~lm~~t~r.
11 I. H. Uzunçar~~l~, Türk Tarihi yaz~l~rken Atatürk'ün aldka ve görü~lerine dair
htit~ralar, "Belleten" III, say~~ ~ o (1939) 3. 349 - 353.
1$ S. unver, Bir yata ve neticesi, "Belleten" XX, say~~8o (1956) s. 747 - 754;

yazar bu hâtrat~nda, 1932 y~l~nda Dr. Akil Muhtar Ozden'in evinde Dr. Re~id
Galip ve Yusuf Akçura ile kar~~la~mas~n~~ve kendisinden israrla baz~~konular~n
yaz~lmas~n~n istenmesini ve iki ay içinde haz~rlad~~~~bu etüdlerin Atatürk huzurunda
okunmas~~s~ras~ndaki tenkitleri anlat~r. Bu çe~it hât~ralann büyük bir k~sm~~toplanabilse ve üzerlerinde ilaveler, tenkitler kaydedilmi~~müsvedde nüshalan elde edilebilse, herhalde Anahatlar~~ eserinin haz~rlaru.~~~tarihçesi ve Atatürk'ün bu hususdaki
tutumu hakkmda faydal~~ bilgiler saglanabilir; ayr~ca bk. a~a~~da not 19.
Iza T. Tarih Kurumu sekreterliginde, "Türk Tarihinin Ana Hatlar:" eserinin
program: ve fas~llarm~n taksimat ve tel~ziat: ba~l~kl~~14 sahifelik, çok tafsilâtl~~ bir
program vard~r. Bize bunu burada ancak özet halinde verebiliyoruz.
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bölüm: Avrupa'da ilk medeniyetler : A. ~talya, B. Avrupan~n di~er
m~nt~kalar~.
bölüm: Türklerin medeniyete hizmetleri:
Önceki Anahatlar~~ eserinde bulunm~yan bu bölüm, bu defa çok
etrafh olarak i~lenmi~~ve zengin bir plana göre düzenlenmi~tir.
A. Devlet hayat~~
t. Türklerin siyasi terakkiye hizmetleri.
2. Türklerin harp sanat~na hizmetleri
B.

Fikir hayat~~
I. Türklerin içtimai müesseselerin terakkisine hizmetleri,
dil, din, hukuk, aile, örf ve adet, terbiye, v.s.
2. Türklerin ilimlere hizmetleri:
Riyaziye ve heyet
Tabiiyat ve T~p
Tarih ve Co~rafya
Felsefe
3. Güzel Sanatlar
Resim, Minyatür, Nakka~i, Hat, Tezhip, Ciltcilik, v.s.
Mimari, tezyini sanatlar, heykeltra~l~k, çinicilik v.s.
Edebiyat, ~iir, hitabet, tiyatro v.s
Musiki ve raks

C. Iktisadi hayat
. Ziraat ve hayvanc~l~k
Sanayi: Hal~c~l~k, Boyac~l~k, Dericilik, Kaatç~l~k, v.s.
Ticaret
Maliye.
Yollar ve Kara, Deniz, Hava nakliye vas~talar~.
Bu plan~n bir defa gözden geçirilmesi, Türklerin medeniyet
tarihindeki yerlerinin tespitine verilen önemi aç~kca gösterir. Yeni
plan daha derli toplu ve Atatürk'ün bu eseri haz~rlat~rken ne dü~ündü~üne daha uygundur 13. Fakat bütün mesele, bu dü~ünceleri cevap13 E. Akurgal, yukar~da not ~~deki yerde, s. 570 - 584, " ... Atatürk'ün birinci
amac~~Türk milletine benli~ini kazand~rmak, onun da ~erefli bir maziye ve büyük
hasletlere sahip oldu~unu kendisine anlatmakt~r." (s. 579).
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land~racak olanlar~n, bunu ne derece yerine getirecekleri idi. Di~er
taraftan ayn~~derecede önemli ba~ka bir husus da, baz~~kimselerin
Atatürk'ün tarih ve "Türklü~ün tarih içindeki yeri" tezlerini hazmetmeden, "~irin görünme" gayesiyle bir ~eyler yazm~ya çal~~maland~r.
Halbuki Atatürk'ün sadece çe~itli Türk topluluk ve devletlerinin bir
tarihini, bunlar~n Dünya tarihi içindeki durumlar~n~~ ve nihayet
Dünya medeniyet tarihi içinde Türklerin yerini, objektif ölçülere göre
ve ilmi bir sentez halinde istedi~ini anl~yabilmi~~olsalar, i~~çok daha
kolayla~~r ve belki ba~ar~ya da daha yakla~~rlard~~".
Anahatlan'n~n çe~itli bölümlerini yeniden ve ayr~~bahisler halinde
yazanlar~n haz~rlad~klar~~metinler derhal bast~r~lmaya ve teksir edilerek, Çankaya'da Atatürk'ün huzurunda okunmaya ve üzerlerinde
tart~~~lmaya ba~lanm~~t~. Bu ilk seri de~i~ik kal~nl~klarda 66 bro~ür
te~kil etmi~ti. Bunlar~n aras~nda 6 sahifelik teksirden ibaret geli~i güzel
kaleme al~nm~~~olanlar bulundu~u gibi, nisbeten derli toplu bir özet
mahiyeti gösterenler de vard~. Naci Pa~a'n~n Büyük ~skender-Dara (No.
25) s~n~n 91 sahifesinin kar~~s~nda Y. Mimar Sedat Eldem'in, Osmanl~~
Türk mimarisi (No. 13) ii sahifesi ile c~l~z kal~yor, dört yazar taraf~ndan haz~rlanan 35 sahifelik Ziraat ve hayvanc~l~k (No. 35) veya M.
Zühtü'nün 92 sahifelik Sumer ~nedenyeti mali tarihi (No. 57) ne kar~~~
A. Refik'in Osmano~ullan (No. 32) 20 sahifesi ile muhakkak ki nisbetsiz
kal~yordu. Ayr~ca ayn~~ veya yak~n konular~n de~i~ik yazarlar tarafindan ele al~nd~~~~da görülüyordu. Nitekim H. Etem'in Anadolu Selçuklulan devrinde mimari ve tezyini sanatlar (No. 4), C. Esad'~n Türklerde
mimari (No. 49) ile ayn~~konulara temas ediyordu. H. Sadi'nin Türklerin co~rafya ilmine hizmetleri (No. 23) ile M. Niyazi'nin Eski zamanlarda
Türklerin co~rafyaya hizmetleri (No. 24) de de durum ayn~~idi. Bu arada
A. Cevat'~n Türklerin yaz~y~~icad etmekle medeniyete hizmetleri (No.
),
A. R~fat'~n Eski Yunan musikisi (No. 59) gibi garip ba~l~kl~~veya lüzumu
~üpheli bro~ürler de vard~. Bu bro~ürlerin bir gözden geçirilmesi ~unu
aç~kca gösterir: Yazarlar~n bir k~sm~, kendilerinden beklenen görevi
yerine getirme~e ciddi olarak çal~~m~~lar ve sentez denemeleri ortaya
koymak için büyük gayret sarfetmi~lerdir. Baz~lan ba~ar~l~~olmu~~ve
14 Atatürk'ün tarih tez inin o devirde istenilen ba~ar~ya ula~amay~~~~sebebi
"... meseleleri Atatürk'ün koydu~u tarzda ele alacak bir kadronun mevcut olmay~~~nda..." aran~r, k.~l. T. Timur, Türk devrimi, Tarihi anlam~~ve felseff temeli, Ankara
1968, s. 154- 156.
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ilk deneme mahiyetinde baz~~faydal~~bölümler ortaya ç~km~~t~r. Baz~lar~~ise ellerindeki malzemenin yetersizli~inden, konuya lây~k~~ile
hâkim olamad~klar~ndan, istenilen ba~ar~y~~gösterememi~lerdir. Fakat
bu ba~ar~l~~veya ba~ar~s~z olmakla beraber yazar~n gayret ve iyi niyetini gösteren denemelerin kar~~s~nda bir çok da peri~an yaz~lar bulunuyordu. Acele gözden geçirilmi~~bir-iki kitap veya Ansiklopedi maddesinin yard~m~~ile çarçabuk bir ak~am "çiziktiriliverilmi~" tesirini
b~rakan bu ço~u 3 - 4 yaprakl~k "etüd" lerin hiçbir de~erleri olmad~~~~
gibi, Atatürk'ün bekledi~i Anahatlar~'na fayda sa~lamalarma da imkân olamazd~.
Atatürk'ün tarih hakk~ndaki çal~~malar~~ h~z~n~~kaybetmedi,
hattâ azalmad~~bile. 1933y~l~nda, Anahatlar eserinin müsveddesi olarak
ikinci serinin bast~r~lmas~na giri~ilmi~ti. Bu ikinci senden bugün baz~~
çift say~l~~bro~ürler ile 43 numarada 47 küçük etüd tespit etmekteyiz.
Bu defa art~k teksir edilmi~~müsvedde yoktur, hepsi de bask~d~r. Bu
müsveddelerin ço~u ciddi bir inceleme neticesinde yaz~lm~~~tesirini
b~rak~r. Aralar~nda iyi bir sentez veya özet durumlar~nda olanlar da
vard~r. Ço~unda etrafl~~bibliyografya ve referanslar gösterilmi~tir.
Bunlar~n aras~nda en acele yaz~lm~~~olan~~sadece üç sahifeden ibaret
olan Medeniyet tarihinde musiki âletleri ve Türkler (No. 30) ba~l~kl~~olan~d~r. C. Esad Arseven'in Türklerde Mimar' : Eti ve Selçuk mimar ileri
(No. 28) de maalesef kendinden bekleneni vermemektedir. Halbuki,
S. Eldem'in evvelkinden çok daha iyi Osmanl~~Türk mimarisi (No. 5) ve
~ran Tarih ve Arkeolojisi (No. 7); Osmanl~~tababeti (No. ~~ 6); Yeni Türk
devletinin harict siyaseti (No. ~~7); Osmanl~~Imparatorlu~u te~kilât~~ (No. 22) ;
Müslüman Türk Fe_ylesoflar~~ (No. 26); Mezopotamya-Sumerler (No. 33);
Osmanl~~Imparatorlu~unun da~~lma devri (No. 35) ; Anadolunun Fethi (No.
38); Anadoluda Türk dili ve edebiyat~n~n tekâmülüne bir bak~~~ (No. 41)
gibi hayli derli toplu çal~~malar da ortaya konmu~tur. Bunlardan
baz~lar~~sonraki y~llarda ayr~ca kitap halinde de yay~nlanm~~t~r (No.
~~7, 35, 38 gibi).
Anahatlar~~ çal~~malar~~sonraki y~llarda durmam~~, 1936 da III.
serinin bast~r~lmas~~ile devam etmi~tir. Bu sende sadece 15 bro~ürün
ç~kt~~~n~~tespit ediyoruz. Bunlardan sonuncusu (No. 15), II. serideki
çal~~ma (No. 26), 1935 de okundu~unda yap~lan tenkitlere cevapt~r.
Müsveddelerinin bu surette bas~lmas~na son verilmi~, fakat çal~~ma-
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lar yine de durmam~~t~r. 1937 de yay~nlanma~a ba~layan Belleten'de
zaman zaman bu çal~~malar hakk~nda k~sa haberler görülür ".

Atatürk'ün son y~llar~na kadar Anahatlar~~ eserinin müsveddeleri
üzerindeki çal~~malar devam etmi~tir. Bro~ürlerin bas~lmas~ndan yaz
geçilmi~, fakat Türk Tarih Kurumu, yeni bir te~ebbüse giri~erek,
Kurum yay~nlar~n~n VIII. serisini Anahatlar~~ müsveddelerine ay~rm~~t~r. 1937 de VIII. serinin bir cildi olarak, I. Hakk~~Uzunçar~~h'n~n
Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu devletleri, adl~~etüdü, zaman~na göre ba~ar~l~~resimler ile zenginle~mi~~bir halde bas~lm~~~ve 175
kuru~~fiyatla sat~~a ç~kar~lm~~t~r. Bu cildin ba~~ndaki k~sa aç~klamada
VIII. serinin gaye ve program~~ ~u ~ekilde aç~klanm~~t~~ :
Türk Tarih Kurumu taraf~ndan Türk Tarihinin Ana Hatlar~~ ad~yle
bir eser yaz~lmas~~takarrür etmi~tir. Bu eserin muhtelif k~s~mlar~~üzerinde
çal~~an üyelerimiz taraf~ndan haz~rlanan tetkikler Kurumumuza tevdi edilmi~~
bulunmaktad~r. Ana Hatlar~~kitab~m~za materyel te~kil eden bu tetkiklerin
bast~r~lmas~~için bir çok müracaatlar vaki oldu, bu büyük istek kar~~s~nda
Kurumumuz bu tetkiklerden bir kül te~kil edenleri bast~rma~a karar verdi.
Are~riyat serilerimizden sekizincisi bu tetkiklere hasrolundu. Kurumumuz,
böylece memleketin kültür hayat~na yeni bir hizmette bulunmakla bahtiyard~r.
Bu serinin ilk cildi ise ancak 1940 da bast~r~lm~~t~r. Bu, Kurumun
ilk ba~kan~~Yusuf Akçura (1876 - 1933) n~n Osmanl~~devletinin da~~lma
devri (XVIII. ve XIX. as~rlarda) adl~~eseridir. Bu çal~~ma F. Re~it
Unat tarafindan i~lenerek bas~ma haz~rlanm~~t~r. M~s~r Tarihi (Y.
Ziya Özer); Timurlular devrinde Hindistan (H. B~y~ktay); Aperçu gdral
sur l'histoire iconomique de l'Empire Ottoman (A. Inan); Selçuk tababeti
(S. Ünver); Osmanl~~devletinin kurulu~u (F. Köprülü) ve nihayet Osmanl~~mali tarihi hakk~nda tetkikler (Z. Karamürsel) gibi birkaç monografya d~~~ nda bu seri üç büyük eserin kendi çerçevesi içinde bas~lmas~n~~sa~lam~~t~r ki, bunlar ~. H. Uzunçar~~l~'mn Osmanl~~devleti
teskilât~~ hakk~ndaki 6 kal~n ciltlik kitab~~ ile Y. H. Bayur'un Türk ink~lâb~~ Tarihi'ne dair ~~~~ ciltlik"abidevi kroni~idir. Üçüncü büyük eser
ise bu ikisi gibi Türk tarihi bak~m~ndan yeni ve orijinal malzemeye
15 "Belleten" VI, say~~ 2 1 /22 (1942) S. 130 (Kaynaklar üzerinde çal~~malar),
"Belleten" VII, say~~26 (1943) S. 345 (O. ~. Uluda~'~n Osmanl~~devri Türk hekimli~i
ve G. Feher'in Proto-Bulgarlar tarih ve medeniyeti adl~~eserlerinin teslimi hak.).
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dayanm~yan, daha fazla toplama mahiyetinde olmakla beraber dilimizde yaz~lm~~~etrafl~~bir ba~~vurma kitab~~te~kil eden, ~. Günaltay'~n
5 ciltlik Eski Yak~n ~ark Tarihi'dir".
Anahatlar~~ eseri bu yeni serinin kurulmas~~ile daha ciddi ve ilmi
bir veçhe alm~~~bulunuyordu. Muhakkak ki bu sende yer alan eserlerin istisnas~z olarak ayn~~mükemmeliyette oldu~u iddia edilemez.
Fakat, bu kitaplar~n her birinin müstakbel bir Anahatlar~~ kitab~n~n
ham malzemesi olabilece~i aç~kca görülür. Zaten, Belleten'in 1937 de
bas~lan birinci say~s~n~n ön sözünde de belirtildi~i gibi, bu dergi de
Türk tarih tezinin istinat eyledi~i ilmi belgeleri "Türk tarihinin ana hatlar~"
adl~~bir eserde toplay~p ne~retme~i faydal~~bulundu~u dü~üncesine hizmeti
ön görüyordu. Böylece ilmi inceleme ve ara~t~rmalar yap~larak
bunlar~n ba~l~ba~~na kitaplar veya Belleten'de makaleler ~eklinde
bast~r~lmas~~ile, ileride haz~rlanacak Türk Tarihinin Ana Hatlar~~ eserine "contribution" lar derlenmi~~oluyordu. K~sacas~, Anahatlar~~ eseri,
daha müspet ve ilmi bir yola girmi~ti.
* *

Anahatlar~~ eseri dü~üncesi Atatürk'ün Türk milletine yeni bir
tarih ~uuru vermek gayesinden do~mu~, bunun için de böyle bir
eserin meydana getirilmesi için gerekli ilmi sistem ve davran~~lar
Atatürk taraf~ndan hassasiyet ile tatbik edilmi~tir. Yard~mlar~~beklenen ~ah~slar~n birço~u gayeyi anlamad~klar~ndan veya yetersiz olu~lar~ndan bazan hâkim dü~ünceye ayk~r~, hattâ zaman zaman bunu
dejenere edecek fikirlerin ortaya at~lmas~na yol aç~lm~~~veya yazar~n
yetersizli~i, i~i ciddi tutmay~~~~gibi sebeplerden, tatmin edici olmaktan
uzak çal~~malar ortaya konulmu~tur. Bu fikirlerin sahipleri dolu-dizgin
ko~turduklar~~görü~leri ile, Atatürk'ün ho~una gideceklerini zan ve
tahmin etmi~ler, fakat gerçek durum bunu do~rulamam~~t~r. Atatürk,
Anahatlan'n~n, ciddi, ilmi ve objektif olmas~n~~istemi~, bunun için
çe~itli imkânlardan faydalanm~~~ve bekledi~i neticeyi görmeden bu
dünyadan çekilmi~tir. Fakat neticeye ula~mak için gerekli imkânlar~~
da haz~rlam~~t~r. ~lk Anahatlar~~ kitab~~ile sonraki üç seri Müsveddeler
bu çal~~man~n tarihçesinde birer merhale te~kil eden önemli vesikalard~r. 1.7ç seri müsveddelerin daha o vakit ciddi ~ekilde ele al~nmas~~
15 VIII. serinin tam listesi için bk. Türk Tarih Kurumu Yay~nlar:: 1967, Ankara
1968, s. 13 - 15.
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belki, ilkinden daha iyi bir Anahatlar~~ eserini milli kütüphanernize
kazand~r~rd~. Ve aradan geçen 30 y~l içinde de bu kitap daha düzeltilip, daha i~lenerek bugün iyi bir esere sahip olmam~z~~mümkün
k~labilirdi. Fakat bunun yap~lmamas~~ büyük bir kay~p say~lamaz.
Nitekim Anahatlar~~ eseri, ilk denemelerin ba~ar~s~zl~~~~ile unutulmu~~
ve uzun bir monografyalar, mevzii "contribution" lar haz~rlanmas~~
devresine girilmi~tir 17. Günden güne daha yetkili ellerde meydana
gelen bu çal~~malar, gelecekte ilmi bir Anahatlar~~ eserinin temel unsurlar~~olacakt~r. Bütün mesele Atatürk'ün bu dile~inin unutulmamas~~ve bir gün bu eserin, O'nun arzulad~~~~ ~ekilde ilmi, objektif ve
metotlu olarak ortaya konulabilmesidir. Güzel bir Anahatlar~~ cildinin
Atatürk'ün ruhunu ~âd edece~i muhakkakt~r.
IV
"Türk Tarihinin Ana Hatlar~" eseri müsveddelerini te~kil eden
de~i~ik ölçülerdeki bro~ürler k~smen bask~, k~smen teksir suretiyle
ço~alt~larak ilgililere da~~t~lm~~t~r 18. Üzerinde seri numaras~~bulunmayan ilk seri 45. fasikül dört ayr~~cüzden meydana geldi~inden
63
3 = 66 bro~ür halindedir. Ikinci ve üçüncü seriler ise daha
muntazam ve tamamen bask~~halindeki bro~ürlerden te~kil edilmi~tir.
Ikinci seri 43
4 = 47, üçüncü seri ise 15 ayr~~ bro~ür halindedir.
Böylece "Türk Tarihinin Ana Hatlar~" adl~~eserin müsveddeleri
128 cüzlük bir tak~m te~kil eder".
17 Son y~llarda Türk Kültürü El Kitab~~ ba~l~~~~alt~nda Türk tarih ve medeniyeti
hakk~nda çok geni~~kadrolu ve pek zengin programl~~bir eser haz~rlanmas~~için
te~ebbüslere geçilmi~tir (kadro ve program hak. bk. Türk Kültürü El kitab~~ne~ir
heyetinin bildirileri: Sirk:71er N. 2). 1964 de Yeni Delhi'de toplanan XXVI. Orientalistler Kongresi'nde al~nan bir kararla ba~layan bu çal~~ma sonunda, herbiri be~yüz
sahife kadar olmak üzere on ciltlik bir eserin ortaya konulmas~~tasarlanmaktad~r.
Kadronun a~~r~~derecede yayg~n ve lüzumsuz derecede de kalabal~k olu~u ve bilhassa bölümlerin yazd~r~lmasmda o sahan~n hakiki mütehass~slar~~yerine baz~~
"isimlerin" tercih edilmesi, bu çok lüzumlu i~in ç~kmaza girmesine sebep olabilecektir. Y~llarca önce, Anahatlar~~ eseri müsveddelerinin kar~~la~t~~~~güçlüklerden
ders al~nd~~~takdirde bu abidevi i~in daha verimli olabilece~ine inand~~uruz~~da
belirtmek ~steriz.
18 Türkiye Bibliyografyc~s~~: I Resm t Negiyat : 1928 - 1938, Istanbul 1939, s. 76 - 84.
18 O s~rada henüz soyad~~kanunu olmad~~~ndan, birinci serideki bro~ürlerde
yazarlar~n adlar~~yan~nda soyadlar~~yoktur. Biz bu bibliyografyada, tesbit edebildi~imiz kadar soyadlar~n~~parantez içinde olmak üzere ekledik. I, 13 ve 11,5
say~l~~müsveddeleri yazan M. Sedat'~n S. Çetinta~~m~~yoksa S. H. Eldem mi
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I. Seri müsveddeler (1932) (Bu seri k~smen bask~, k~smen teksir halindedir):
. A. Süheyl (Ünver), Selçuk tababeti, Büyük Selçuk imparatorlu~u ve Orta zamanda
Anadolu Türk Devletleri tababeti tarihi Xl - XIV. as~ rlar, 43 s. bask~.
~evket Aziz (Kansu), Avrupan~n ba~ka m~nt~kalar~nda tarihten evvelki devirlerde
ya~ayan kavimlerin men~elerine dair antropoloji, filoloji ve lengiiistik tetkikleri,

s. bask~.
Galip Ata (Ataç), Sumerlerde hekimlik, Eski M~s~r'da hekimlik, ~skitlerde hekimlik,
53 s. bask~.
Halil Etem (Eldem), Anadolu Selçuklar~~devrinde mimari ve tezyini sanatlar, 22 s.
bask~.
Sadri Maksudi (Arsal), ~skitler - Sakalar, Asya Hunlarz, riteçiler, Avrupa Hunlar~,
61 s. bask~.
Esat, Ermeniler, 18 s. bask~.
A. Süheyl (Ünver), Türklerde resim, tezhip ve minyatür tarihi ( Orta Asya k~sm~),
38 s. bask~.
Ali Haydar Emir (Alpagut) ve Fevzi (Kurdo~lu), Türklerin deniz harp sanat~na
hizmetleri, 21 s. bask~.
Ahmet A~ao~lu, Etrüsk medeniyeti ve bunlar~n Roma ~nedeniyeti üzerine tesiri, 24 S.
bask~.
~~o . ~hsan Abidin, Ali Riza, Hamdi ve Cevat Rü~tü, Ziraat ve hayvanc~l~k, 35 s. bask~.
. Ahmet Cevat (Emre), I, Türklerin yaz~y~~icat etmekle rnedeniyete hizmetleri II,
Alfabenin de men~ei Sumer Türklerinin yaz~s~d~r, 18 s. bask~.
ibnülemin Mahmut Kemal (~nal), Türklerin Arap harflerini tanzim ve ihya etmek
suretiyle ilme ve medeniyete hizmetleri, 16 s. bask~.
Sedat (Eldem), Osmanl~~Türk mimarisi, ~ l s. bask~.
Hüseyin Nam~k (Orkun), I. Avarlar, 2. Peçenekler, 3 . Kumanlar, 123 s. teksir.
Ali Rifat (Çagatay), Musiki, 8 s. bask~.
Yusuf Ziya (Özer), M~s~r, 32 s. bask~.
Re~at, Hal~c~l~k, 25 s. bask~.
Selim S~rn (Tarcan), Türklerde beden idmanlar~, 6 s. bask~.
Saim Ali (Dilemre), Evrazyada Türkçenin lengistik vaziyeti, 8 s. bask~.
Muzaffer, Osmanl~~imparatorlu~unun Avrupa ile ticari münasebetleri, ~ 6 s. bask~.
~ brahim Hakk~~(Akyol), Türklerin ziraat ve hayvanc~l~k sahas~ndaki tesirleri ve
hizmetleri, 22 s. bask~.
Re~it Galip ve Mehmet Saffet (Engin), Anadolu-Eti imparatorlu~u devrine kadar,
41 s. bask~.
Hâmit Sadi (Selen), Türklerin co~rafya ilmine hizmetleri, 15 s. bask~.
M. Niyazi (Erenbilge), Eski zamanlarda Türklerin co~rafyaya hizmetleri, 15 s. bask~.
Osman ~evki (Uluda~), Tababet - Osmanl~lar devri, 12 s. bask~.
oldu~u hususunda tereddüt edilebilir, ancak Atatürk'ün yan~ nda Tarih
Kurumu'nun toplant~lar~nda bulunan Ulu~~~~demir'in i~aret etti~i bir hat~ra,
bu husustaki ~üpheleri ortadan kald~r~r, It~l. R. M. Meriç, Mimar Sinan, Hayat~,
ve eseri, Ankara 1965, önsöz, s. VII.
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Mahmut Rag~p Kösemihalzade, Türk musikisi tarihi, 28 s. bask~.
Hâmit Zübeyr (Ko~ay), Bulgar Türklerinin eski tarihi, ~ l s. teksir.
Ne~et Ömer (Irdelp), Orta zamanda Türklerin t~ bba hizmetleri, 12 s. bask~.
Naci Pa~a (Eldeniz), Büyük ~skender - Dara, 91 s. teksir.
Nafi Atuf (Kansu), ~lk Kültür izleri ve nakil vas~talar~, ~~8 s. bask~.
Ali Yar, Fatin (Gökmen), Kerim ve Hüsnü Hâmit, Türklerin riyaziyat~n terakkisine hizmetleri, 17 s. teksir.
Ahmet Refik (Alt~nay), Osman o~ullar~, 20 s. teksir.
Nizamettin Ali, Türklerde sanayi, tarihden evvel ve tarihten sonra, 15 S. teksir.
Ismail Hakk~~Izmirli, 1-Türk Isld~n filozoflar~, Il-Müslüman Türk hukuku ve dini,
48 s. teksir.
~emsettin (Günaltay), Müslümanl~~~n ç~kt~~~~ve yay~ld~~~~zamanlarda Orta Asya'n~n
umumi vaziyeti, 89 s. bask~.
Mustafa ~ekip (Tunç), Çin felsefesinin kaynaklar~, 31 s. teksir.
Ferit, Eski ~ranl~larda Felsefe, 7 s. teksir.
Orhan Sadettin, Felsefe, 19 s. teksir..
Hilmi Ömer, Çindeki dinler, 9 s. teksir.
A. Nevzat Ayas, Hindistan'da Türk dü~üncesi, 27 s. teksir.
Hilmi Ziya (ülken), Türk kozmogenisi, Türk mitolojisi, Türk hikmeti ve teknik
tefekkür, 53 s. teksir.
Mes'ut Cemil (Tel), Medeniyet tarihinde musiki dletleri, 7 s. teksir.
Ahmet Hâmit (Ongunsu), Amerika, 16 s. teksir.
Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Anadolu Beyliklerinin Kara ve Akkoyunlu devletlerinin

kurulu~lar~~ve siyasi hayatlar~~ ile bunlar zaman~ndaki devlet te~kildt~, fikir
hareketleri ve iktisadi hayat, ~ o6 s. bask~.
45/ 1 . Afet (Inan), Yusuf Hikmet (Bayur), Hindistan, co~rafi maldmat ,15 s. teksir.
42 /2 . Afet (mart), Yusuf Hikmet (Bayur), Hindistan, ~rklar, ~~ s. teksir.
45/3. Afet (Inan), Yusuf Hikmet (Bayur), Hindistan, Hindistan'da ilk medeniyet (Sint
medeniyeti), 6 s. teksir.

45/4. Afet (Inan), Yusuf Hikmet (Bayur), Hindistan, Hindistan'da müslüman Türkler
(Gürkan f devletinin te~ekkülüne kadar), 185 S. teksir.
Ihsan (Sungu), Türklerin terbiyeye hizmetleri, 35 s. bask~.
Hasan Ali (Yücel) ve Abdülkadir (Inan ?), Türk edebiyat~, ~~~ S. teksir.
Rag~p Hulüsi (Özdem), Türk medeniyet ve dilinin macar medeniyet ve dili üzerine
tesiri, 9 S. teksir.
Celâl Esat (Arseven), Türklerde mimari, 16 s. teksir.
Hasan Cemil (Çambel), Ege medeniyeti, ~ 8 s. bask~.
Mükrimin Halil (Y~nanç), Musul ve Elcezirede O~uz Türkleri, 24 S. teksir.
Yusuf (Akçura), Osmanl~~devletinin kurulu~u ve bu vak~aya dair ba~l~ca menbalar,
14 S. bask~.
Mehmet Fuat (Köprülüzade), Samano~ullar~~874- 1005, 22 S. ve ~~ ~ecere, teksir.
Re~at Nuri (Güntekin), Dil ve edebiyat, Tanzimattan bugüne kadar, ~ o s. teksir
Behçet (Gücer ?), ~talya, 20 s. teksir.
Hasan Sabri, Boyac~l~k tarihinde Türkler, 6 s. teksir.
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Mustafa Zühtü, Süm~ner medeniyeti mal~' hayat~, 92 s. bask~.
Re~it Saffet (Atabinen), Avrupa'da eski Türkler, 49 s. bask~.
Ali Rifat (Çagatay), Eski Yunan musikisi, ~ o s. teksir.
6o. Selim Nüzhet (Gerçek), Türklerde tiyatro, 14 s. teksir.
~smail Hikmet (Ertaylan), Çagatay edebiyat~, 7 s. teksir.
Mehmet Vehbi ve Hakk~~Nezihi, Türklerin ya~ad~klar~~ilk muhit ve bu muhitin mal
yeti~tirme noktas~ndan tetkiki, 1 9 S. teksir.
Ali Canip (Yöntem), Anadoluda muhtelif ç~~~rda edebi tezahürler ve inki~aflar~, 7 s.
teksir.
II. Seri müsveddeler (1934):
I. Ahmet Refik (Alt~nay), Osmano~ullart, 67 S.
~evket Aziz (Kansu), Avrupada neolitik ça~~brakisefalleri, 28 s.
Ahmet Refik (Alt~nay), Dev~irme usulü, ~~~ s.
Hüsnü Hâmit, Türklerin riyaziyat~n terakkisine hizmetleri, 29 S.
4/a • Hüsnü Hâmit, isldm riyaziyat~nda Türklerin mevkii, 29 S.
Sedat (Eldem), Osmanl~~Türk mimarisi. 30 s.
Ali Rifat Ça~atay, Musiki, 27 s.
6/a. Ali Rifat Ça~atay, ilk müsveddeye kar~~~yap~lan tenkidlere cevap, 23 s.
Arif Müfit (Mansel), iran~n tarih ve arkeolojisi (En eski zamanlardan Sasanilerin
sukutuna kadar), 96 S.
Hasan Sabri, Boyac~l~k tarihinde Türkler, ~ o S.
8/a. Hasan Sabri, Boyac~l~k tarihinde Türkler, ~~~~ s.
Hilmi Ömer (Budda), Çinlilerin dini, 23 s.
~~o. Galip Ata (Ataç), Hintlilerin hekimli~e hizmetleri, 1 6 s.
I 1 . Ahmet Süheyl (enver), Selçuklularda ve Osmanl~larda resim, tezhip ve minyatür, 32 S.
12. ~brahim Hakk~~(Akyol), Orta veya içasyan~n fiziki co~rafyas~na bir nazar, 40 S.
~~ 3 . Ahmet A~ao~lu, 1500 ile ~goo aras~nda iran, 52 s.
13/a. Ahmet A~ao~lu, iran ink~ldb~, 28 S.
Yusuf Ziya (Özer), M~s~r dili, 36 s.
Salih Murat (Uzdilek), Riyaziye tarihi, 37 s.
Osman ~evki (Uluda~), Osmanl~~tababeti, 66 s.
~~7 . Yusuf Hikmet (Bayur), Yeni Türkiye devletinin haric t siyaseti, 162 S.
Nevzat Ayas, Hindistanda Türk dü~üncesi: Budac~l~~~~haz~rl~yan âmiller, Budactl~k,
28 s.
Sadri Maksudi (Arsal), Orta Asya Türk devletleri, 50 s.
20 . M. Niyazi (Erenbilge), Eski M~s~r'da, iyonya'da, Yunanistan'da, Roma'da ve Orta
zamanda co~rafya, 31 S.
21 . Ali Haydar Emir (Alpagut) ve Fevzi (Kurdo~lu), Türklerin deniz harp san' atine
hizmetleri II, Kürek devri, 34 S.
~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, Kurulu~undan onbe~inci asr~n ilk yar~s~na kadar Osmanl~~
imparatorlu~u te~kildt~, 97 S.
Semsettin (Günaltay), Suriye ve Palestin, 52 S.
Nizamettin Ali, Türklerde sanayi, 50 s.
Ahmet Cevat (Emre), Türkçe ve Hint-Avrupa dilleri, ~ o8 s.
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Ismail Hakk~~ (Izmirli), Müslüman Türk feylesoflar~, ii S.
Nafi Atuf (Kansu), Türklerin terbiyeye hizmetleri, 16 S.
Celal Esat (Arseven), Türklerde mimari ( Eti ve Selçuk mimarileri), 13 S.
29 Esat, Berlin kongresine kadar Ermenilerin vaziyeti, 24 S.
Mes'ut Cemil (Tel), Medeniyet tarihinde musiki âletleri ve Türkler, 4 s.
Hasan Cemil (Çambel), Ege medeniyeti, 43 s.
Hilmi Ziya (ülken), Türk mistisizmini tetkike giri~, 56 3.
33 . M. ~emsettin (Günaltay), Mezopotamya - Sumerler, Akatlar, Gutiler, Amitrüler,
Kassitler, Asurlular, Mittaniler, ~kinci Babil Imparatorlu~u, 208 s.
Hasan Ali (Yücel) ve Abdülkadir (Inan), Türk edebiyat~, 15 s.
Yusuf Akçura, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun da~~lma devri, 176 s.
Ibrahim Hakk~~(Akyol), Türklerin ziraat ve hayvanc~l~k sahas~ndaki tesirleri ve hizmetleri, 28 s.

Hamit Zübeyr (Ko~ay), Macarlar~n eski tarihi, 27 s.
Mükrimin Halil (Y~nanç), Anadolu'nun fethi, 88 s.
Re~it Galip ve Mehmet Saffet (Engin), Etiler, 150 S. resimli.
Hamit Sadi (Selen), Türklerde haritactl~k ve Co~rafya, 47 s. resimli.
41 . M. Fuat Köprülüzade, Anadolu'da Türk dili ve edebiyat~n~n tekdmülüne bir bak~~~
86 s.
A. Riza, Hamdi, I. Abidin, Türklerde ziraat ve hayvanc~l~k, 24 s.
Kamil, Türklerde spor, 38 s.
III. Seri müsveddeler (5936)
~~. Cevat Rü~tü, Türklerin ziraate hizmetleri ve Osmanl~lar devri, 16 S.
2 . t. Hakk~~(Izmirli), Müslüman Türk hukuku, 45 s.
Yusuf Hikmet Bayur, Gürgdni~~devleti, 127 s.
~ükrü Akkaya, Etrüsk kültürü, ve Roma kültürüne tesiri, 33 s.
Fatin Gökmen, I. Türk takvimi ve yeni meydana ç~kar~lan en eski bir hey'etin esaslar~,
2. Bu hey'etin 20.000 sene evvel tesis edilmi~~oldu~u, 3. Bu hey'ete sahip olan
kadim milletin bugünkü Türklere ecdad olmas~~ldz~m geldi~i hakk~nda tez, 44 s.
Semsettin Günaltay, Ibraniler, 62 s.
7 . M. Saffet Engin, Eti ~nedeniyeti, 55 S.
8. M. Rag~p Kösemihal, Türk halk müziklerinin, kökleri meselesi, 62 s.
g. Nuri, Türklerin deri sanayiine yapt~klar~~hizmetler, 15 S.
~ o. Ihsan Abidin Ak~nc~, Riza Erten, Hamdi Dikmen, ~arkta ziraatin inki~af tarihi
ve dmilleri, 20 S.
ii. Ziya Karamürsel, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun kurulu~undan ondok~~zuncu asrtn yar~s~na kadar mali tarihe bir bak~~, 213 s.
. Osman ~evki Uluda~, Osmanl~~tababeti ili, loo s.
M. Niyazi Erenbilge, Osmanl~~Türklerinde co~rafya, 12 3.
Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~, Osmanl~~Imparatorlu~u te~kildt~, ~kinci k~s~m, 1453
den 1575 senesine kadar, 94. s.
Ismail Hakk~~Izmirli, Müslüman Türk filozoflar~, g s.

