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ÜÇÜNCÜ TÜRK TARIH KONGRESI I
ANKARA'DA MÜHIM BIR TARIH SERGISI
Ankara Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinin muhte~em bir tarzda in~a edilmi~, geni~~binas~ nda, 15 Sonte~rinden 20 Sonte~rine kadar
Üçüncü Türk Tarih Kongresi toplanm~~t~r. Bu kongrenin organizasyonu ile gerçekle~tirilmesi t~pk~~ bundan ev velkiler gibi, yani
1932 ve 1937 y~llar~ nda vukubulan kongrelerde oldu~u gibi, Türk
Tarih Kurumu'nun elinde bulunuyordu. Cumhurreisi Ismet Inönü'nün ~ereflendirdi~i aç~l~~~töreni, Fakültenin en büyük dersanesinde vukubulmu~tur. Dersane son s~ ralar~na kadar hincah~ nç
dolu idi. Meslek yahut 7evk sebeplerile memleketin tarih yahut
arkeoloji ara~t~ rmalar~ na alâkal~~ olan, bütün ~ahsiyetleri, bunlar
aras~ nda da Üniversite profesörleri, ~ehir ve ta~ra müzeleri memurlar~, yabanc~~ Enstitüler üyeleri, davete icabetmi~ti. Kongrenin himayesini, Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Profesör
~emseddin Günaltay'~ n teklifi üzerine Maarif Vekili Hasan-Ali
Yücel üzerine alm~~t~ r. Türk Dil Kurumu'nun mümessilleri kongreye selâmlar okumu~lard~r. Bunun üzerine Türk Tarih Kurumu
Genel Sekreteri Muzaffer Göker, 1937 denberi ç~ kan ne~riyat,
Bayan Afet de son alt~~ y~l esnas~nda yap~lan Türk hafriyat~~ hakk~nda mufassal bir rapor vermi~lerdir.
Konferanslar 15 Sonte~rin ö~leden sonra ba~lam~~~ ve kongrenin sonuna kadar, seri bir seyir ile sabahlar~~ ve ö~leden sonralar~~ devam etmi~tir. Konular aras~ nda, kültürün ilk zamanlar~ndan 19 uncu asr~ n içlerine kadar tarihin bütün devreleri temsil
olunmakta idi ve konferansç~lar~ n tebli~leri yaln~z Anadolu'ya
inhisar etmeyip, M~s~ r'a oldu~u kadar Hind'e ve Mezopotamya'ya,
ayn~~ zamanda Balkanlara da ~âmildi. Tebli~lerin, Fakültenin
konferans salonunda büyük bir kütleye hitap eden konferanslarla,
üç seksiyonda verilen daha dar manada tebli~lere ayr~lmas~, koIstanbul'da münte~ir Almanca Türkische Post gazetesinin 1-12-943 tarihli
nda
K. B. imzasiyle ç~ kan makalenin terciimesidir.
s iy~ s~
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nular~ n Maki bir tarzda taksimini bir dereceye kadar mümkün
k~lmakta idi. Birtak~m mütehass~slar~n bir araya toplanmas~ na
sahne olan seksiyon toplant~lar~, birçok kere, ele al~ nan konular
etraf~nda esasl~~ münaka~alar~~ mümkün k~lm~~t~ r; öyle ki, bu te~ebbüsler, i~tirak edenler için ilmi bir kazanç olmu~tur; ~unun
üzerinde de israrla durmak gerektir ki, konferanslar~n hemen hemen hepsi ciddi bir ilmi seviye arzetmekte idi. Ayn~~ zamanda,
Fakülte binas~n~ n alt kat~ nda bir sergi tertip edilmi~tir. Bu sergi
Cumhurreisi taraf~ ndan aç~lm~~t~ r. Maarif Vekilli~i Müzeler
Umum Müdürlü~ü, bu sergi sayesinde, seyirciye Anadolu'nun kültür tarihi hakk~ nda mükemmel bir ku~~bak~~~~ görü~~vermiye muvaffak olmu~tur. Bundan ba~ka, orijinal
buluntular, planlar, modeller ve resimler sayesinde vuzuhlu bir
tasvir halini alm~~~olan serginin tertibindeki güzel zevk, her türlü
methe sezad~ r. Bilhassa, Alaca Höyük'ün 3 üncü biny~l prens
mezarlar~ ndan ç~ km~~~olan göz kama~t~ r~c~, zengin alt~ n buluntular~, Trakya höyüklerinden gelme, k~ymetli gümü~~edevat ve Ankara'daki hamamla Izmir'deki Agora'n~ n temsil etti~i muhte~em
mimari eserleri göze çarpmaktad~ r. Fakat dikkatli mü~ahid, Ankara'n~ n yak~n ve uzak civar~ nda Ahlatl~bel, Etiyoku~u, Bitik,
Karao~lan gibi yerlerde, Samsun, Konya ve Erzurum'la Kars gibi
Türkiyenin ~ark havalisinde elde edilmi~~buluntular~~ da ayn~~
alâka ve istifade ile ele alacakt~ r. En iyi kaliteden foto~rafilerle
temiz çizilmi~, aç~ k planlar, Selçuk ve Osmanl~~ devirlerine ait Islam
yap~~ an~tlar~n~~ göstermektedir; bunlar aras~ nda büyük Sinan'~n
~aheserleri en ön plândad~ r. Sergi, bir bütün olarak son senelerde Türkiyede yap~lan ilmi ara~t~ rmalarla hafriyat~n büyük ve katI
muvaffakiyetleri hakk~nda beli~~bir ~ehadet vermektedir. Bunlar
Anadolu'nun kültür tarihi hakk~ndaki bilgilerimizi yaln~z büyük
mikyasta fazIala~t~ rmakla kalmam~~, ayn~~ zamanda bunu a~arak
bize yepyeni ve kat! görü~~zaviyeleri de bah~etmi~tir.
Kongrenin kapanma gününde, aza, selâhiyetli bir idare alt~ nda,
Çank~r~ kap~~ civar~ ndaki büyük Roma Hamam~~ ile Palestra'y~,
Ogüst tap~ na~~n~~ ve son senelerde bedestende toplanm~~~olan Eti
an~tlar~ n~~ ziyaret ettiler. Ankara ~ehiri içinde yap~lan bu cevelan
herkesin hat~ ras~ nda menku~~kalaca~~~gibi, Türk misafirperverli~ini
güzelce tatm~~~olan misafirler, kongreyi daima anacaklard~ r.
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ANKARA'DA III. TÜRK TARIH KONGRESI'
BU KERE ANADOLU'DA YAPILMI~~OLAN HAFRIYATIN NETICELERI
Büyük Türk Tarihi Kongresine i~tirak etmi~~olan bir zattan a~a~~daki
raporu ald~ k; bu raporda kongrenin arkeoloji cephesi ayr~ca ön plt~n al~nm~~t~r.

Evvelce haber verdi~imiz gibi, Üçüncü Türk Tarih Kongresi,
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi binas~nda 15 Sonte~rinden 20
Sonte~rine kadar devam etmi~tir. "Türk Tarih Kurumu„ bütün
mütehass~slar~~ ve Tarih ara~t~rmalar~~ merakl~lar~n~~ kongreye i~tirake davet etmi~ti. Denebilir ki, en büyük alâkay~~ uyand~rm~~~olan
arkeoloji konferanslar~, son y~llarda Türk hafriyat~ndan bahsedenler olmu~tur.
Muhte~em bir sergi

Kongre riyaseti, ayn~~zamanda, Fakültenin zemin kat~ nda bir
sergi tertip etmek gibi çok iyi bir fikri tahakkuk ettirmi~tir; bu
sergide, en iyi ve tarih ve kültür bak~m~ ndan en de~erli parçalar~~hayranl~ kla seyretmek mümkündü. Bu sergi, bütün planlarile,
modellerile ve foto~raflarile, o kadar ustaca kurulmu~tu ki, her
ziyaretçi, onun sayesinde Anadolu'nun en geri zamanlardan ortaça~a kadar kültür hareketleri hakk~ nda mükemmel bir fikir edinebilmi~tir. Kongreye i~tirak edenler bu suretle, muhtelif hafriyat direktörleri taraf~ ndan verilmi~~olan konferanslar~n d~~~ nda, meydana ç~ kar~lan orijinal buluntular~~ tetkik etmekten ba~ ka, bilhassa
meslekta~larile bunlar üzerinde konu~mak f~rsat~n~~ bulmu~lard~r.
Bu nokta, kongreye husust bir eda vermi~~ve ona gerçek bir ba~ar~~ sa~lam~~t~r.
Birinci derece ehemmiyette ke~ifler

Biz burada Çorum vilâyetine ba~l~~ Alaca civar~ ndaki höyükte
yap~lan ke~ifleri ayr~~ bir ehemmiyetle kay~ t ediyorsak, yaln~z, bunlar aras~nda alt~ndan, gümü~ten ilh. yap~lm~~~edevat~n akla s~~maz zenginli~i, en al~~~k ziyaretçiyi heyecanland~ raca~~ndan de~il,
fakat ayn~~ zamanda bunlar, Anadolu'nun ehemmiyetsiz belgelerine
sahip oldu~umuz bir mazisine ait oldu~undand~ r. Bilhassa bu hayalinin insan kültürüne dair belgeleri pek ehemmiyetsiz olup,
medeniyetin vüs'at~~ hakk~nda do~ru bir fikir vermekten uzakt~ r.
1 Istanbul'da münte~ir Frans~ zca Beyo~lu gazetesinde B. K. imzasiyle ç~ kan
makalenin tercümesi.
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Esasen kimin akl~ na gelebilirdi ki Dr. Hâmit Zübeyir Ko~ay'~n
1935 de ba~lad~~~~ve ba~lang~çta ba~ka gayeler takip eden hafriyatta, milattan önce Üçüncü biny~l~ n ikinci yar~s~ na ait prens mezarlar~~ ke~folunacak? Bunlar, üslûp, bezekler, madenleri i~lemek sanat~~ve maddi kültürün zenginli~i bak~mlar~ ndan Nil ve Mezopotamya
medeniyetlerinin en eskileri yan~nda yer tutmu~tur. Tabiidir
ki bu ke~ifler hakk~ nda, alakal~~ arkeolog taraf~ ndan kongrede
verilmi~~olan
konferans, en önemli yeri i~gal ediyordu.
Bunlar~ n, daha uzun zamanlar arkeologlar~, tarihçileri, din mütehass~slar~n~, etnologlar~, i~gal edece~inde ~üphe yoktur.
Bununla beraber, bin sene kadar daha muahhar bir zamana
ait ve tarih ve kültür bak~ mlar~ ndan bunlar kadar mühim bir
ke~if de, gayet mücessem bir demir külçesinin ke~fi olmu~tur;
bu külçe iptidai bir maden f ~r~n~~ile birlikte bulunmu~tur. Filhakika, Eti kaynaklar~ , bundan a~a~~~yukar~~ 30 y~ld~r Anadolu
demir madenlerinin epey eski bir zamandan beri i~letildi~ini ve
memleketin cenup ve cenubu garbi ülkelerine demir verdi~ini
bize bildirmi~lerdi. Fakat bugüne kadar eski atelyeleri bulma~a
muvaffakiyet elvermemi~ti. Bu ke~if, o zaman kullan~ lan usulün
tasvirinden büsbütün ba~ka bir fikir vermektedir. Bu umulmad~ k
butuntulardan dolay~~ Türk Tarih Kurumu'nu ve arkeolog Hâmit
Zübeyir Ko~ay'l hararetle tebrik etmek laz~md~r.
Bizans mimarisi hakk~nda yeni mu'talar

Istanbul Müzeleri Umum Müdürü Bay Aziz Ogan'~n vermi~~
oldu~u konferans, dinleyicileri büsbütün ba~ka bir sahaya, büsbütün ba~ka bir kültür çevresine götürmü~tür. Koaferansç~, son
y~ llarda Küçükçekmece civar~ nda, yani Istanbul'un ta yan~ nda
yapm~~~oldu~u hafriyattan bahsetmi~tir. Türk Tarih Kurumu'nun
emrile, mesai arkada~~~Dr. Arif Müfit Mansel ile birlikte birtak~m
hafriyat yapm~~t~ r ki neticede Imparator Justin'in zaman~na yani
milattan sonra be~inci yüzy~ la ait pek geni~~binalar ke~fetmi~tir.
Bu binalar, k~ smen çok iyi muhafaza oluumu~~halde olup daha
eski Bizans mimarisi hakk~ nda bir fikir vermektedir. Bunlar birtak~ m hamamlar, kiliseler, avlular, mozaikle süslü salonlardan ibarettir ve bir imparator saray~n~n varl~~~na bürhand~r. Saray,
duvarlarla çevrili küçük bir ~ehirde kâin idi. Bu ~ehir de hükümdarlar~ n say fiye olarak seçmi~~olduklar~~ ve Bizans'a götüren Via
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Egnatia yolu üzerinde son durak yerini te~kil etmek itibarile
ayr~ca bir ehemmiyete sahipti. Saray~ n sergide gösterilen tafsilâtl~~
plan~~ ile büyük formada resimleri, çok be~enilmi~~ve mütehass~slar~ n
takdirini çekmi~tir.
Bizans~ n monümantal mimarisinin bir krokisini, Küçükçekmece'de elde edildi~i mikyasta tam olarak elde etmek Istanbul'da
hiçbir zaman mümkün olam~yacakt~ r; çünkü Istanbul'da o eski
eserler üzerinde mütemadiyen yenileri yap~lmaktad~ r. Bay Aziz
Oga'n~n verimli çal~~malar~, eski ba~~ehrin ihtimal ebediyete kadar
mahrum k~laca~~~an~tlar~~ bah~etmi~tir. I~te bu sebepledir ki ba~~ehrin bu zamana ait mimarisinin tetkiki bak~ m~ ndan birinci derece
ehemmiyettedir.
Eski Anadolu'nun yeni bir zaviyeden ~ablas~~
Bu iki konferans~ n mevzuu ile hafriyat~n neticeleri üzerinde
ayr~ca durmakla, kongrenin di~er tasavvur ve tebli~lerinin güzel
taraf lar~ n~~ küçültmek istemek gibi bir intiba~~ uyand~ rmay~~ hiç
istemeyiz. Höyük ile Regium, bütün öteki ~eyleri içine
alan en eski ve en yeni d~~~çerçeveyi te~kil eder. Ankara
civar~nda Karao~lan ve Bitik hafriyat~, ve Karadeniz'de Samsun
civar~~ hafriyat~~ neticeleri, Kars ve Erzurum havalisinde bulunan
kültür bakiyeleri, Frikya ve Konya eserleri, Ankara, Mudanya,
Izmir, Trakya Hellenistik devri eserlerinin de ayn~~ derecede ehemmiyeti vard~ r; çünkü bunlar bilgilerimizi kati bir ~ekilde geni~letmi~~ve konferansç~lar, tarihi ve kültürel ba~lar~~ iyice tebarüz
ettirebilmi~lerdir.
Türk arkeolog ve tarihçilerine borçlu oldu~umuz bütün bu
ifler
Anadolu'yu bize yepyeni bir zaviyeden mütalaa ettirmekke~
tedirler. Bu da, bu kongrede oldu~undan daha iyi meydana
ç~ kamazd~. Filhakika, son alt~~ y~lda yap~lan ara~t~ rmalar~ n bütün
neticeleri-münferit ne~riyat~ n ve konferanslar~ n z~dd~na olarakkongre azalar~ na sunulmu~tur.
Kongreye davet edilmek ~erefine nail olmu~~olan bilginler,
Türk Tarih Kurumu'na en samimi te~ekkürlerini sunmakta tamamen
hakl~d~rlar.
Belleten : C. VIII, F. 31
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TÜRKIYE'DE TARIH ARASTIRMALARI HAKKINDA
1943 y~l~n~ n Sonte~ rininde Ankara'da Üçüncü Türk Tarih
Kongresi topland~ . Bu kongrenin vazifesi, Türk tarih ara~t~rmalar~n~n durumu hakk~ nda hesap vermekti. Bu ilmi kongreye yüzden
fazla Türk ve yabanc~~ bilgin i~tirak etti. Tarih kongresi, toplant~lar~n~, Türk ba~~ehrinin Üniversitesi, daha do~rusu, olu~~kalinde bulunan Üniversitesi manevi ilimler Fakültesinin büyük yeni binas~ nda yapt~ . Fakültenin Atatürk bulvar~~ üzerinde büyük ve modern
bir binas~~ vard~ r ki, üniversite binas~~ olarak her Avrupa ~ehrine
~eref ve süs verecek mahiyettedir. Burada, Atatürk'ün zaman~ndan
beri manevi ilimlerin, ve bilhassa tarih ara~t~rmalar~~ ile, henüz
genç olan Türkoloji ilminin yeni bir merkezi vücuda gelmi~tir. Ve
Türk tarihinin ara~t~ r~lmas~~ için hiç bir yer, yeni Türkiye'nin, yenile~ me iradesi ve Türk milletinin en eski mazisine bak~~~ n~~ mümkün k~ lan kaynaklar~ n bulundu~u yer kadar uygun de~ildir. Memleketin yaln~z maddi bak~ mdan kalk~m~n~~ve geli~imini, hayat istandard~n~ n
yükselmesini, devlet mekanizmas~ n~n sa~lam temellere konmas~n~~
dü~ ünmekle iktifa edilmeyip halk~n zihni bak~ mdan yenile~mesi, halk
terbiyesi ve Üniversiteler, tiyatro, güzel sanatlar ve kültürün de
dü~ünülmü~~olmas~ , Atatürk'ün yenile~me iradesinin bürhamd~r.
Bu zihni geli~me i~ine, Ismet Inönü taraf~ ndan, Atatürk'ün anlad~~~~ruh ve manada devam edilmekte, hatta bilhassa tiyatro, opera,
musiki, plastik sanatlar alan~nda yirmi y~ l kadar ekilenin ilk
mahsulü biçilmektedir. Türk milletini Avrupa'n~n en iy1 Humanizma gelene~ine uygun bir ~ekilde terbiye etmek, Ismet Inönü'nün dü~üncesidir.
Milletine kendi tarihini ara~t~ rmak hususunda büyük bir hamle
veren, Türk mazisini Osmanl~~ devrinden de çok gerilere ve ilk
ba~lang~ çlara kadar ara~t~ rmak vazifesini veren bizzat Atatürk
olmu~tur. Böylece, ilk defa olarak, "Türk milletinin tam bir tarihi„ni yazmak gibi büyük bir i~e ba~lanm~~t~r. Bu i~e, ~imdi, yirmi
y~ ldanberi, yorulmak bilmiyen bir say ile çal~~~lmaktad~ r. Umumi
tarih ara~t~ rmas~~ ile türkoloji gibi hususi bir disiplin, bu sahada
geni~~mikyasta el ele gitmektedir. Bu dü~ ünce sayesinde, Türk
Bu yaz~ , Alman haberler" servisine ba~l~~ gazeteler için yaz~ lm~~~ve kitap
halinde (Berkalp Kitapevi, Ankara 1944) toplanm ~~~makalelerden biridir.
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~rk~ndan yahut akraba ~rktan büyük kavimleri ve Timur, CengizHan ve Atila gibi ~ahsiyetleri Türk tarihi zaviyesinden mütalaa
etmeye muvaffakiyet elvermi~tir. Bu görü~le dü~ünceler Osmanl~~
tarihinin s~ n~rlar~ n~~ hayli a~m~~~ve böylece Türklerin Islami devri
umumi Türk tarihi çerçevesi içinde bir "epizod„ mesabesine inmi~tir. Bununla beraber, bu tarih telâkkisi içine milliyetçi fikirler de
kat~lm~~, bu fikirlerin verdi~i hamle ile Türk bilginleri, Türk'lerin
geçmi~~as~ rlarda yaln~ z binici, asker ve fatih olmakla kalmay~p, kültürel, medeni ve sosyal ba~ar~lar~~ da ortaya att~klar~ na
i~aret etmi~lerdir. Atatürk, Türk tarihini heyecanla dolu bir ~ekilde ya~ard~, Türk tarih telâkisine temel olan tezleri ortaya koyan,
Atatürk olmu~tur. Bu tezlere göre Türk'ün mazisini protohistorik
ça~lara kadar geriye do~ru takip etmek mümkündür. Böylece, orta Asya sahas~, Türk kavimlerinin anavatan~~ olmak haysiyetiyle
tarihçilerin mütalaa sahas~~ içine girmi~~ve Türk ~ rk~ ndan birer
millet olduklar~na inan~lan Eti'lerle Sümer'ler, ara~t~rmalar~n konular~~ aras~nda yer alm~~lard~ r.
Türk tarih görü~ ünün bu yeni tezi galebe çal~p Kemalist Türkiye'nin entelektüel hayat~~ içinde heyecanl~~ bir hüsnü kabule mazhar olur olmaz, 2 Temmuz 1932 de Birinci Türk Tarihi Kongresi
Ankara'da toplanm~~t~ r. Bu kongrede yeni tez Türk ve ecnebi
bilginleri taraf~ ndan münaka~a edilmi~tir. Bununla Türk tezi ayn~~
zamanda milletleraras~~ entelektüel alemi önünde müdafaa ve kabul edilmi~~oluyordu. Sonra, bu yoldaki çal~~ malara devam edilmi~~
ve 20 Eylül 1937 de Istanbul'da, Dolmabahçe saray~nda ikinci
Türk Tarih Kongresini toplama~a imkân has~l olmu~tu. Ankarada
Sonte~ rin 1943 te toplanan son Türk Tarih Kongresinde, bütün
bu çal~~ malara yeniden, milletler önünde devam edilmi~tir. Kongreler, Atatürk'ün a~a~~~yukar~~ yirmi y~l kadar önce kurmu~~oldu~u Türk Tarih Kurumu taraf~ ndan tertip olunmaktad~ r. Bu cemiyet
Avrupa üslabunda ilmi bir devlet akademisi karakterini haizdir ;
yirmi y~ll~ k hayat~~içinde büyük ve verimli bir faaliyet göstermi~tir. Türk'lerin, ~ark~n ve Asyan~ n tarihini bir araya tophy an, içinde, dünyan~ n her dilinden en mühim kitaplar ve bu arada birtak~m
pek k~ymetli eserler bulunan k~ rk binden fazla cildi havi kütüphanesi Ankara Üniversitesi binas~n~ n bir kanad~na yerle~mi~~olup, güzel
okuma salonile, ziyaretçilere aç~kt~ r. Kütüphanede, Atatürk'ün
büyük hususi kütüphanesi de bulunmaktad~ r. Kurum, içinde ~im-
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diye kadar ilmi bak~ mdan incelenmemi~~milyonlarca vesika bulunan Türk ar~ivleri ile de me~gul olmaktad~r. Kurumun ba~ka bir
vazifesi de eski yaz~~ ve eserleri, yeni lâtin harfleriyle ve tercümelerle ç~karmakt~ r. Üçüncü vazifesi de arkeoloji ile me~gul olmakt~r, zira, Türk topra~~ = alt~nda geçmi~~zaman ve kültürlere ait
hafrolunmay~~ bekliyen binlerce eski kal~nt~ lar yatmaktad~ r. Böylece
son sekiz y~ l içinde Anadolu'da ve Trakya'da ehemmiyetli ve ba~ar~l~~ kaz~lar yap~lm~~, bunlarda klasik Ilkça~a, Eti'lere ve ba~ka
devirlere ait buluntular meydana ç~km~~t~r; bunlar aras~ nda hakiki
hazine de~erinde ~eyler vard~ r. Türk arkeologlar~n~ n, son tarih
kongresi münasebetile Ankara'da tertip ettikleri sergide, Ankara'ya pek yak~n yerlerde meydana ç~km~~~prehistorik buluntular görülmü~tür. Buluntular aras~ nda en ehemmiyetlilerden ve k~ ymetlilerden bir ikisini zikredelim: Proto-Eti devrine ait (Millâttan a~a~~~
yukar~~ 2500 y~ l önce) Orta Anadolu'da Alaca Höyükte bulunan
k~ral mezar~n~n büyük alt~ n hazinesi ; -bu hazine, ihti~am bak~m~ndan ancak Mikena alt~ n buluntular~~ ile mukayese edilebilir-sonra,
Roma devrinden kalma, Trakyadan, iyi muhafaza olmu~~bir k~ral
mezar~~ .... Türk Tarih Kurumu, Aaadolu ve Trakya'n~n 21 yerinde mühim kaz~ lar yapt~rm~~, 66 ilmi eser ç~kartm~~, 400 adet eski
bina plan~~ ç~kartm~~~ve 11772 eski kitabe toplam~~t~r.
Bu kadar k~ sa bir zaman için bu, üstelik de ta ba~tan ba~land~~~~dü~unülürse, muhte~em bir ba~ar~d~r.
Genç Türk Tarih ilmine canl~~ bir milli hamle kuvvet vermekle beraber, o, milletleraras~~bilginler huzurunda tezlerini açm~ya da
haz~rd~ r. Umumi tarih ilmi, art~ k Türk ara~t~r~c~lar~n~ n elde ettikleri
neticelere kar~~~bigâne kalamaz ve ~u tezi benimseme~e mecburdur
ki, Türk Tarihi, Osmanl~~ ça~~~ile olup bitmi~~de~ildir. Ve
Avrupa Oniveristelerinde i~lenen Türkoloji ilmi, genç "Türk Türkolojisi„nden ~üphesiz birçok ilhamlar alacakt~r. Ankara'da merkezi kurulmu~~olan bu ilim, bugün ~ekil alm~~t~r. Yirmi y~ll~k
çal~~malar~n ilk meyvalar~~meydandad~r, - fakat istikbal da geni~~
ve zengin bir saha arzediyor. Cumhurreisi Ismet Inönü, Atatürk'ün
ba~lad~~~~i~i bizzat himaye etmektedir.
Ankara: Sonkdnun 1944
Dr. Richard Peters

