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TÜRK TARİH KURUMU'NUN KURULUŞ GÜNLERİNDE 
ATATÜRK'ÜN EL YAZISI İLE TASHİH EDİLMİŞ BAZI 

TARİH SOR.ULARI VE DİKTE ETTİGİ 
CEVAPLARDAN ÖRNEKLER. 

Prof. Dr. AFET İNAN 

<Türk Tarih Kurumu:;, Cemiyet -0luşunun 25. yılını, V. Tarih Kon-
.. gresini toplıyarak kutladı. (Nisan, 1956) Bu münasebetle, Kongreye bir 

yıl dönümü hediyesi vermek istedim. İşte onlardan birini Gazi M. Ke
mal Atatürk'ün el yazısıyle tashih edilmiş ve şimdiye kadar neşretmedi
ğim bir belgeyi, Tarih Vesikaları Dergisi'ne sunuyorum. Bu yazımda 
ayriı zamanda Atatürk tarafından sorulan muhtelif suallerden sadece 
iki tanesine, bizzat dikte ettiği cevapları vereceğim. 

Ancak, bu vesikaların anlaşılabilmesi için zaman ve mekanı tespit 
etmek ve ne gibi olaylarla ilgili olduğunu açıklamak gerektir.' 

23 Nisan 1930 günü heyet Türk Ocakları Türk Tarih Heyeti, 16 
kişi ile çalışmalara başlamıştı. Bu, 12 Nisan 1931'de resmen müstakil bir. 
cemiyet.olmuştur (Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti). 1929'dan beri ise Gazi 
M. Kemal'in bizzat tarih üzerinde çalışmaları, hatta baz~ kısımları ken
disinin yazması, tarihçilerimizin dikkatini çekiyordu. Cumhurbaşkanının 
etrafında bulunan siyasi şahıslardan gayrı, hukukçularımız, .ediblerimiz 
ve alimlerimiz Türk tarihi mevzularına daha çök ilgi gÖstermeğe baŞla
mışlardı. Bilfiil öğretmenlik hayatına yeni girmiş bulunuyor ve ö sene 
Musiki Muallim Mektebi'nde tarih ve yurt bilgisi okutuyordum. Ga;zi-

~ nin bana tavsiyesi, eski basılmış kitaplarda bulunanları değil, yeni 
tetkiklerle yazılabilecek bilgileri öğretmemdi. Bana v'erdiği bu vazife 
için hazırladığım kısımlar, talebelere dağıtılmak üzere <Tür"k çocukm 
larına .tarih notiarı, Ankara 1929» adı altında kısım kısım basıl
mıştır. İşte bu notlar, tarihçilerimiz arasında ilk münakaşalara yol aç
mıştır. Türk Ocakları Kurultayında (1930) <Türk Tarih ve medeniyetini 
ilmi bir surette tetkik etmek için hususi ve daimi bir heyet teşkilini> 
teklif eden takrir kabul edildiği zaman, Gazi M. Kemal de locasında 
bulunuyordu. Türk Tarih Kurumunun temeli de böylece bu Kurultayda 
ahlmıştı. [1] 

[l] Türk Tarihi hakkında mütalealar. Türk Ocakları neşriyatı 1930. 
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İlk toplantı zab.ıtları ayneri şöyledir: 

.:Heyet ilk ictimaıiıı 4 Haziran. 1930 Çarşamba gü~ü Merke:z Heyeti 
binasında akdelti. İctimaı, Türk Ocakları Reisi Hamdullah Suphi Bey, 
Kurultay kararından, heyetin üzerinde çalışacağı mevzuun kıymet ve 
ehemmiyetinden ve heyet azasının tanınmış şahsiyetlerinin mesaide 
muvaffakıyetli neticelere varılacağı hakkında itminan verdiğinden bahse
den nutku ile açmıştır, Bundan sonra intihap yapılmış ve Cumhur Reis
liği Umumi Katibi Tevfik Bey (Bıyıklı oğlu) birinci reisliğe, 

Akçura oğlu Yusuf ve Samih Rifat Beyler ikinci reisliklere, Reşit Galip 
Bey umumi .katipliğe seçilmişlerdir. Reis, seçilen arkadaşlar namına 

. heyete teşekkür etmiş ve sarf edilecek. mesai etrafında beyanatta bulu 
narak, yeni ve milli bir Türk tarihi yazılması ve tesbiti lüzumunçlan, 
Gazi Hazretlerinin milli tarihimizle bizzat meşgul olan heyeti yüksek 
himayeleri altına almalarının mesaide muvaffakiyete kat'i bir teminat 
teşkil eylediğinden, kurulduğu zamandan beri milli şuurun uyanmasına, 
milli harsın inkişafına çalışmış olan ocağın milli tarih için gösterdiği · 
alaka ile de şükrana değer bir hizmette bulunduğundan bahsetmiş ve: 
<Büyük Gazinin himaye ve irşadları ve sizler gibi pek kıymetli, vatan
perver ve ilim aşıkı zevatın mesaisi iie, milli tarihiD?izin hakiki çehresi 
ile ve bütün parlak1ığı ile meydana çıkacağına eminim> demiştir. 

Bundan sonra Sadri Maksudi ve Samih Rifat Beyler söz alarak 
heyetin mesai tarzının nasıl olması İcab edeceği hakkın_da beyanatta 
bulunmuşlar ve cereyan eden müzakere neticesinde~ mesai planı hak
kında umumi bir taslağın idare heyetince ikinci .ictimaa kadar hazır
lanmasi ve heyeti yüksek himayelerine mazhar buyuran Gazi Hazret
lerine arz-ı şükran edilmesi takarrür eylemiştir. (Zabıtlar S. 1-3) 

Bundan sonra <Türk Tarihi Heyeti.> azalarından bazıları daima, Gazi 
M. Kemal'in yanında bulunuyorlardı. Heyette aza olmayıp da tarihle ve 
bilhassa medeniyet tarihi ile ilgili yayınları bilinenlerin, muayyen mev
zular hakkında çalışmaları rica ediliyordu. 

1930'da temelleri atılan <Türk Tarih Kurumu> 1931 'de resmen 
cemiyet olduktan sonra ilk ictima zaptı ayneiı şöyledir: 

<Türk Tarihi Tetkik Heyeti 12 Mart 1931 de saat 3.30 daki top
lantısının ikinci celsesinde, Türk Ocaklarının Cumhµriyet Halk Fırkasına 
intikal etmeleri üzerine, Türk Ocakları Türk Tarih Heyeti> ismini taşı

. yan ve 1930 senesi 23 Nisan .Kurultayı karariyle teşkil edilen heyeti
mizin hukuki vaziyeti . kalmadığından, yeni bir isimle müstakil bir 
cemiyc.t halinde yeniden teşekkülü için bir nizamname tertibi ile qükü

. mete müracaat edilmesi>. Bundan sonra hami reis Gazi Hazretleri-
/ 

nin tasvipleri alındıktan sonra resmi müsaadenin alınması kararı geliyor. 
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Yusuf Akçura başkanlığında nizamname çalışmalarİnın yapıldıği 
·sırada çeşitli konular üzerinde yapılan tartışmalarla ilgili hatıralarimı da 
ayrı bir yazımda tespit edeceğim. 

. ~ -

Bu işler tekemmül ederken aynı heyetin 15 ve 29 Mart tarihlerin
deki toplantıları yine <Türk Tarihi Tetkik Heyeti> adı altında olmuşt~ır. 
Bu heyet 4 Haziran 1930'dan 29 Mart 1931'e kadar sekiz resmi top
lantı yapmıştır. 'Fakat bu zamaı;ı zarfında daima tarihi konular Gazi 
M. Kemal'in muhitinde ve toplantılarında konuşulmuş ve çalışmalar 
iler !emiştir. 

Heyetin, <Türk Tarihi Tetkik Cemiytfü unvaniyle ilk toplantısı '.;:6 
Nisan 193l tarihinde olmuştur. Toplantı Tevfik (Bıyıklıoğhı). Beyin baş-
kanlığında yapılmıştır. Zabıt aynen şöyledir: · 

cMuallim Afet H. Ef. ·tarafından Türk Tarihinin ana hatları 
kitabındaki te~ silsilesi esas tutulmak ve mektep programlarına göre 
Türk tarihi derslerini teşkil etmek üzere hazırlanan: kısımlardan, Çin, 
Hind, Asya'da Türk İmparatorluğu, Avrupa'da Hun İmparatorluğu, Mi
lılttan sonra XIII. asrı takip eden devrelerde' Orta Asya'da teşekkül 
eden ve oradan yayılan Türk devletleri, Selçuklara müteallik formalar 
mütalea b~yan edilmek üzere azaya dağıtıldı~ 

<Azadan İsmail Hakkı Beyin Selçuklarla · Osmanlılar arasındaki 
feodalite devrine ait. mesaisinin hitam bulduğuna dair. mektubu okundu ; 
hazırlanan mesa'.inin merkeze gönderilmesi .hakkında arkadaşımıza mek
tup yazılması kararlaştı. 

<Harp Akademisi kumandanı Ferik Fuad Paşanın kendisine gönde
rilen kitap hakkındaki mütaleaları okundu. Esas itibariyle tezi tasvip 
eden müt.ılealardan sonra: · · 

ca) Harita ilavesi (tleyetçe daha evvel derpiş ve bir atlas tertip 
olunmuştu). · 

cb) Timur'un siyasetini!1 kafi şidddle tenkid edilmemiş olması .. · 

<c) Osmanlı tarihinin siyasi bir tenkidinin ilavesi. 

,.d) Bugünkü Türk dünyasının siyasi vaziyeti hakkında· eserin sonuna 
bir hülasa ilavesL 

ce) Eserin heyet-i umumiyesinin vasat derecede bir kariin anlaya-· 
bilmesi mümkün olacak şekilde tedvini. 

<f) Eserin muhtelif bahislerinde lisan ve ıstılah vahdetinin tesisi. 

cBesiJ)l Atalay. Beyden gelen mutaleaname okundu. Sah. 76, ka
rangu kelimesi; sah. 122, Marka Polo hatıratındaki kağıt paralara 
eski Türkçede çav denildiği; sah. 129, mınsap kelimesi, sah. 145, Ma
veraünnehir kelimesi; sah. 324, hal kelimesi; üslubun sadeleştiril-
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mesi; 461. sahifede İran hükümçl.arlannın Türklere ilticası ve saire gibi 
hususlarda bazı tashihler ve bazı ilaveler teklif ediliyordu. Bunların, ayrı 
ayrı tetkiki için, bahisleri yeniden tedviıie çalışan alakadar azaya bil
dirilmesi kararlaştı. ,, 

<Avram Galanti Beyin kitap kakkındaki mütaleanamesiyle eserin 
muhtelif kısımları etrafındaki nokta·i nazarları okundu. Muhtelif kisım
larının alakadar azaya gönderilmesi kararlaştı. 

Bundan sonra Maarif Vekaleti Kütüphaneler Müdürü· Fehmi Beyin 
mütaleanamesi okundu. Ve aynı suretle muhtelif notların teksiri ile 
alakadar rüfekaya tevzii kararlaştı [1].=> 

Türk Tarih Kuruinu'nun tarihçesi tesbit edilirken görülen cihet şudur: 
Türk Ocaklarının Türk Tarih heyeti çalışmaları fasılasız olarak devam 
etmiş ve resmen kurum haline geldikten sonra, bu heyet aynı azalarla 

- ve aynı çalışma planı dahilinde faaliyet göstermiştir. Yani bu heyet 
ile Cemiyet arasında bir fasıla olmamıştır. Hatta zabıtlarda 26 Nisan 
1931 tarihli toplantısı diğerinin bir devamı olarak 8 numarayı takip 
etmiştir. Ancak Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu 1930 veya 1931 kabul 
edilsin, her il~isinin de kuruluşu aynı aya (Nisan) tesadüf eder. 

1930 u kuruluş hazırlıkları olarak kabul edersek, bugün yirmi beş 
yaşını doldurmuş olan Türk Tarih Kurumu'nun, o günden l:ugüne devam 
eden verimli çalışmaları ile milli kültürümüze ettiği hizmetler şükrana 
değer. Aynı zamanda, beynelmilel sahada tanınmış olması, kurumumuzun 
daha esaslı vazifelerinin bulunduğunu da bize ihtar etmektedir. 

Şimdi burada asıllarını vereceğim belgelerin, ne zaman nerede ve 
ne gibi şartlar altında yazılmış olduğunu izah edeyim. 

Bu vesikalar. Atatüık'ün tarih çalışmalarında ne gibi konular
la doğrudan doğruya ilgilendiğini göstermektedir. Atatürk, tarihi 
ezberlenen bir bilgi olmaktan çıkarmış ve ona, olayları bugünkü 
görüşlerle tahlil ve mukayese etmek bakımından önem vermiştir. Bu 
itibarla Türk Tarih Kurumunun kuruluşunda ve yaşamasında bilhassa 
onun önderliği esas olmuştur. 

Gazi M. Kemal, 1930 yılının yaz aylarını 'Yalova'da geçirmekte idi. 
Yalova kaplıcalarındaki çalışma odasına bir yığın . kitap - taşınmıştı. 
Geceleri etrafında toplanan siyasi şahıslardan gayrı, tarihçilerin ve 
ediblerin iştirakiyle çeşitli mevzular konuşuluyor, yazılar okunuyor ve 
münakaşaları bizzat Gazi idare ediyordu. 

Bu sırada Londra sefirimiz bulunan, Atatürk'ün eski ve samimi arka
daşı Fethi Bey (Okyar) izinli olarak-Türkiye'ye gelmiş, Yalova'da Gazi
nin misafiri olmuştu. Gündüz yemeklerinde veya gezintilerde Fethi Bey 
İngiltere Parlamentosundan bahseder ve oradaki siyasi partilerden .söz 

[1] T .. T. T. C. Zabıtları, I, XVI: 1930-31. s. 56-57. 
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açarak· o zamanki hükumetimizin bilhassa iktisadi politikasından ve 
demiryolları_nın bir nesle fazla külfd verdiğinden bahsederdi. Cumhur
başkanı ·Gazi M. Kemal, bu tenkidleri sükunetle dinler, bazılarına cevap 
vei:irse de daha çok Fethi Beyi konuşturma yolunu tercih ederdi. Bir 
gün, Yalova köşkünün birinci kat balkonunda Fethi Bey bu işleri yeni
den konuşmaya başlayınca, Gazi M. Kemal derhal şu teklifte bulundu : 
<Fethi Bey, siz bu dediklerinizi yapabilmek için, bir siyası parti kuru
nuz. Ben size bu işte müzahir olacağım.> 

1930 yılının Ağustos ayında <Serbest Cumhuriyet fırkası>, cumhu
riyetçi; milliyetçi, laik ve iktisadi sistem olarak liberal prensiplerini 
kabul ederek kurulmuştu. Böylece Yalova'da siyası faaliyet en heyecanlı 
devrelerini geçiriyordu. Fakat bu arada da, Gazi M. Kemal tarih çalışma
larını ihmal etmiyordu. Bir gece toplantısında herkesi konuşturmak için 
bana bazı sualler yazdırdı. Sorulardan bir kısmı benim üzerinde çalış
tığım mevzulardandı. Cevaplar verildi: Fakat, kendi dikte ettiği sualleri 
yeniden tashih ederek, cevaplar üzerinde izahata. başlayınca, ben söyle
diklerini yazmak istedim. Hatta hazan anlamadığım kelime olunca 
durakladığımı gören Gazi· M. Kemal, bunun yerine bir başka kelime 
kullanmıştır. Mesela bir cümlede <itimada layık zamandır> diye yaz
dığı sırada ben bu kelimenin buradaki manasını anlamadığımı söyledim. 
o, <Zamandır> yerine cte'minattır> diye değiştirdi. Şimdi söz konu
su sorulara ve bu11la'rın cevaplarına geçiyorum : 

Sorular şunlardır : 
1 İnsanların tarihten alabilecekleri mühim dikkat ve intibah dersleri_ 

neler olmalıdır? Bugünün ·hadiselerinden birini izaha medar olacak 
tarihi bir nokta-i nazar söyleyebilirmisiniz? · 

2 - Tarihi hadiselerin amilleri nelerdir? Bu amillerden sizce en ehem.,. 
miyetlisi hangisidir? 

3 İnsanların nereden ve nasıl geldikleri hakkında, beşeriyetin l::u
günkü um.umi ·telakkisine yaraşabilecek esas ne olabilir? 

4 - Medeniyet ne demektir? 
5 - Bu işleri bütün dünya ve beşeriyette ilk yapmış ve yaymış olan 

insanlar hangi ırktandır? Bu ırkın ilk yurdu neresidir? 

Bunlardan sadece iki soru ve cevabını bu makalemde neşredeceğim. 

Soru 2 - Tarihi hadiselerin amilleri nelerdir? Bu amillerden sizce 
en ehemmiyetlisi hangisidir? 

Cevap - Tarihi hadiselerin amilleri, ba,şlıca siyasi, askeri, 
icUmai ve iktisadi olabilir. Ekseriya bu amiller karışık ola
rak tesirlerini gösterir. Şüphe yok ki bütün bu amiller çok 
mühimdir, Fakat, bence, ·bir milletin doğrudan doğruya ha
y~:Uyle, -yü~s~Jıpesiyle1 dü~kü;nlü~ü il~ iilak~~bı,- 9hın @n 
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mühim amil, milletin· iktisadiyatıdıır. Bu, tarihin ve tecrübe
nin tesbit eU:iği bi:ır hakikattı'r. Bu hakikat, bizim m.illi haya
tımızda ve milli taYihimizde tamamıiyle görünmektedir. Türk 
tarihi tedkik olununa birçok sebeplerin başında büt~n. itila 

. ve inhitat sebebiniiı biı.- iktisat meselesinden ba~ka biır ~ey · 
olmadığı anlaşılır. Bu münasebetle diyebiliriz ki, Türkiye 
Cumhuriyetini layık olduğu mertebeye çık:arabilmek için 
iktisadiyatımıza birinci derecede ehemmiyet: vermek lazım
dir ; zamanımızıııı bir ikti§at devri olduğu düşünülürse, hu 
ehemmiyetin derecesi kolaylıkla meydana çıkar,: 

iktisad.iyatın inkişafında başlıca lüzumlu olan yollar, 
demi:ryclları, limanlar, kara ve deniz nakliye vasıtalaırı, milli 
me~·cudiyetin maddi ve siyasi kan damarlarıdır; refah ve 
kuvvet vasıtalarıdır. 

Soru 4 - Medeniyet nedemektir? 

Cevap - Medeniyetin ne olduğunu başka başka tarif 
edenler vardır •. Bence medeniyeti harstan ayunıak güçtür 
ve lüzumsuzdur.· Bu nokta-i nazarımızı izah için hars ne· 
demektir,· tarif edeyim: · 

a) Bir insan cemiyetinin devlet iıayatında;. b) fik•r ha
yatında, yani ilimde, içtimaiyatta ve güzel sanatlarda; c) 
iktisadi hayatta yani ·ziraatte, sanatta, ticarette, kara; deniz 
ve hava münakalatçılığında yapabildiği şeylerin muhassala-
Lıdır. . . 

Bir milletin medeniyeti dendiği zaman, hars namı altında 
saydığımız üç nevi faaliyet muhassalasından hariç ve başka 
bir şey olmıyacağını zannederim. Şüphesiz .her insan cemi
yetinin harsı yani medeniyet· d~ı·ecesi bir .olmaz. Bu farklar, 
devlet, fikir, iktisadi hayatların her birinde ayrı ayrı .göze 
çarptığı gibi, üçünü~ muhassalası üzerinde de görülür. Mü
him olan, muhassalalar üzerindeki farktır. Yüksek bir haırs, 
onun sahibi olan millette kalmaz. Diğer milletlere de tesi
rini göste:dr. Büyük kıtalara şamil olur. Belki bu itibari~ 
olacak, bazı milletler yüksek ve şamil harsa medeniyet di
yorlar. Avrupa medeniyeti, Asr-ı Hazır medeniyeti gibi. 
Hars mefhumunuda milletlerin güç ve geç değişen bazı ırki, 
fıtri hasletle:dne, : karakterlerine hasrederler ve buna çok 
kıymet ve ehemmiyet verirler. Mesela İstanbul1un Z~f)tı ha• 
disesini mütalea ederken diyenler vaırdır ki: Bizanslılar, 
Türklerden daha medeni idiler, fakat Türklerin harsı kuv
vetli .olduğu için galip ve muvaffak oldular. Bu 'tel~kki ve 
izah doğru değildir. Hakikatte ·Türkler, BiZanslılar.dan. hem 
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IV. sorunun cev~bı. 
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IV. sorunun cevabı. 
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TARİH· VESiKALARI DERGİSİ . I. LEVHA 

Atatürk'ün Prof, Afet İnan'a yazdırdığı tarih soruları. 
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IV. sorunun cevabı. 
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JV. -sorunun cevabı, 



TARİH VESIKALARI DERGİSİ . vm. :LEVHA 

.ıv. sorunun cevabı. 



T ARiH -VESİKALARI DERGİSİ .V.LEVHA 

IV. sorunun cevabı. 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ VI. LEVHA 

iV. sorunun· cevabı. 
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daha medeni idiler, hem de ırki karakterleri Bizanslardan 
yüksekti. Medeniyet dediğimiz harsın üç mühim unsurunu 
göz önünde tutarak hadiseyi mütalea edersek fikrimiz kolay
lıkla. izah edilmiş olur. 

İstanbul'u zapteden Tü~kler, devlet hayatında elbette 
Bizans İmparatorluğundan çok yüksekti. Türlilerin İstanbul 
fethinde inşa ve icadettikleri gemiler ve toplar ve: her nevi 
vasıtalar ve gösterdikleri yüksek fen iktidarı, .bilhassa koca· 
bir donanmayı Dolmabahçe'den Halice kadar karadan nak
letmek dehası, daha evvel Boğaziçi'nde inşa ettikleri kale
ler, aldıkları tedbirler, Bizansı zapteden Türklerin fikir ve 
fen aleminde ne kadar ileri olduklarının yüksek şahitleridir. 
Bizans prenslerinin Türk ordugahlarında staj yaptıklarını, 
her hususta ders aldıklarını da. hatırlatmak isterim. Daha 
Attila zamanında Şarki Roma İmparatorluğunun Türlerin 
haraçgüzarı olacak kadar, siyasette ve askerlikte dun mer· 
tebede bulunduğu malumdur. Bizansı zapteden Türklerin 
iktisadi hayatta Bizanslıların çok ilerisinde olduğunu izaha 
ise hacet görülmez. Hulasa medeniyet harstan başka bir şey 
değildir. Hars medlulünü seciye diyebileceğimiz karakter 
mefhumuna indirmemelidir. Bu arz ettiğim telakki birbirin· 
den ayırd edilmesi güç olan medeniyet ve harsın tarif, izah 
ve anlaşılmasında kolaylığı da mucip olur .• 

Bu notlar benini el yazımla olmakla beraber Atatürk'ün söyledik
lerinin aynıdır. Bunun için tarihi değeri olan birer vesika mahiyetin~ 
dedir. T. T. Kurumunun yirmi b~ş yıllık mazisinde, ilk kuruluş devrele 
rinde, bir devlet reisinin siyasi faaliyeti yanında, tarih çalışmalarına ne 
kadar önem verdiğinin bir delili olarak burada gösterm~k istedim. 

Atatürk, Türkiye için bir tarih devri açan şahsiyettir. O, tarih 
tedkikleri için de, ·bizzat kendi devir tarihini vesikalara dayanarak bir 
kısmını yazmış bir müverrihtir (Büyük Nutuk,· 1927). Aynı zamanda 
mensup olduğu milletinin tarihini yazdırmak için, yeni· tedkikler ışığı 
altında, yeni metodlarla çalışacak tarihçileri bir Kurum içinde, planlı bir 
çalışma programı etrafında toplamıştır. Bı::ı. mevzularda ilmi zihniyetle 
çeşitli sahalarda yetişecek Tiirk gençlerine de imkanlar hazırlamıştır. 

T. Vesikaları - 13 


