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ÖZET 
 

Çoğu zaman siyasal iktidarların gölgesinde gelişme gösteren Tarih bilimi, iktidarlar 
tarafından sıklıkla bir meşrulaştırma aracına dönüştürülmüştür. İktidarlar el değiştirdiğinde 
bile, gücü eline geçiren yeni gruplar derhal tarih yazıcılığına yeni bir istikamet vermeyi tercih 
etmişlerdir. Otoriterleşen iktidarların yönetiminde basın da aynı işlevi görmüştür. Erken 
Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de ki Tek Parti iktidarı da 1930’larda Tarih Bilimi ve Basın’ı 
benzer amaçlarla araçsallaştırmıştır. Dönemin iktidarı bir takım siyasal kaygılara sahip olmuş 
ve bu kaygılar Tarih biliminin yardımlarıyla giderilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ilki 1932’de 
ikincisi ise 1937’de iki Tarih Kongresi düzenlenmiştir. Bu Kongrelerde sunulan bildiriler yeni 
bilimsel açılımları ve ilerlemeyi sağlamakla birlikte yüklendiği siyasi mesajlar açısından da ayrı 
bir öneme sahip olmuştur. Bu çalışmada, Birinci ve İkinci Türk Tarih Kongresi’nin yüklendiği 
işlev, burada sunulan bildiriler ve sonuçlar Tarih-Siyaset ilişkisi bağlamında basın da dahil 
edilerek anlamaya çalışılmış ve söz konusu kongrelerde sunulan bildirilere bakıldığında Türk 
Tarih Tezi’nin sadece Batı’daki Türk imajının düzeltilmesine yönelik oluşturulmadığı, buna ek 
olarak iç siyasi kaygıların da önemli ölçüde etken olduğu görülmüştür. Aynı zamanda dönemin 
basınının da yeni tarih çalışmaları kapsamında iktidara ciddi bir destek sunduğu tespit 
edilmiştir. 

 
Anahtar Kavramlar:Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Tezi, Ulusal Basın, 
Atatürk 
 
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Ahmet ASKER, Mersin Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

 History of science, which often develops in the shadow of political powers, has often 
been turned into a tool of legitimacy by the authorities. Even when the rulings changed hands, 
the new groups that had taken the power away immediately preferred to give a new direction to 
the history writer. In the administration of authoritarian powers, the press has done the same. 
In the early Republican period, the One Party power in Turkey also instrumentalized History 
Science and the Press in the 1930s for similar purposes. The ruling power has had some 
political concerns and these concerns have been tried to be solved with the help of History 
science. For this purpose, in 1932 the second and in 1937 two History Congresses were held. 
The declarations presented at these conventions also have a separate prescription in terms of 
new scientific expansions and the political messages they have to make along with making 
progress. In this study, the function put in by the First and Second Turkish History Congress, the 
reports and conclusions presented here were tried to be understood by including the press in 
the context of History-Political Relation, and when the reports presented at the congresses 
concerned were examined, it is aimed that the Turkish History Thesis domestic political 
concerns have also been seen as important factors. Rather, it was determined that the press of 
the period provided an important support to the ruling within the scope of the new history 
studies. 
 
Key Words: Turkish Historical Society, Turkish History Congress, Turkish History Thesis, 
National Press, Ataturk. 
 
Advisor :Asst. Prof. Ahmet ASKER, University of Mersin, Department of History, Mersin. 
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1.GİRİŞ 

 

Avrupa’da 19. yüzyıl’da ortaya çıkan modern tarih yaklaşımlarını belirleyen en önemli 

iki unsur Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi’dir. Fransız Devrimi ile birlikte önemli bir yayılma 

gösteren ulusçuluk ve ulus-devlet anlayışı özellikle Alman Tarihselciliği’ni1 etkilemiş ve onun 

şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ulusçuluk fikri, 19. yüzyıl Avrupası’nda öylesine bir 

etki bırakmıştır ki; “Avrupa’da yaşananlar dönemin bilimcilerine milli bilincin tüm bilimlerin 

kaynağı olduğu fikrini dayatmıştı. 1890’ların önemli ideologlarından Albert Sorel, 

konuşmalarının tümünde “milletlerin tarihin ana muharriki” olduğunu savunmuştur.”2 Diğer 

taraftan Sanayi Devrimi ile üretim ilişkilerinde yaşanan dönüşüm, işçi sınıfıyla birlikte sosyalist 

düşüncenin de Avrupa’da yükselmesine neden olmuş ve bu durum, Hegel’in tarih felsefesinden 

etkilenmek suretiyle Marxist Tarih Felsefesi’nin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. 

Geç Ortaçağ’da Osmanlı Devleti’ne dönüp bakıldığında ise Vakanüvis tarihçiliği olarak 

adlandırılan Osmanlı tarih yazıcılığı Padişahlar tarafından görevlendirilen saray tarihçiliği 

biçiminde şekillenmiştir. Osmanlı tarih yazıcılığındaki temel değişimler de Avrupa’da ki 

gelişmelere paralel olarak 19. yüzyılda başlamıştır. Özellikle ilk olarak 1821’de kurulan ve 

1830’da büyüyen Tercüme Odası ve buradan yetişen iyi yabancı dile sahip Osmanlı 

Aydınları’nın Avrupa’da ki tarih eserlerini çevirisiyle birlikte Osmanlı tarih yazıcılığının içine 

girdiği dar kalıplar yıkılmaya başlamıştır. Ancak Osmanlı tarihçiliği 1908 Devrimiyle birlikte 

yeniden bir dönüşüm geçirmiştir. Aktarmacı özelliğinin yanında Tarih, yeni yaklaşımlarla daha 

farklı biçimlerde ele alınmaya ve geçmişi idealize eden romantik öğeler II. Meşrutiyet 

tarihçiliğinde daha fazla yer kaplamaya başlamıştır. Özellikle Fransız Devrimi ile birlikte 

yayılma gösteren ulusçuluk ve ulus-devlet düşüncesinin Jön Türkler tarafından benimsenmesi, 

pozitivist düşüncenin ağırlık kazanmaya başlaması, doğa bilimlerindeki gelişim ve Alman 

Tarihselciliği’nin etkisi ulusçu tarih anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır.3 Atatürk 

döneminde düzenlenen Birinci ve İkinci Türk Tarih Kongresi’nde bile bu etkiler fazlasıyla 

görülmüştür. 

Atatürk döneminde gerçekleşen devrimler çerçevesinde Tarih yazıcılığında ciddi 

gelişmeler yaşanmakla birlikte klasik dönem Osmanlı Devleti’ndeki ’da ki yapıya benzer bir 

Siyaset-Tarih ilişkisinin Erken Cumhuriyet Dönemi’nde de varlığını devam ettirdiği zaman 

                                                           
1
Alman tarihçi Ranke’nin öncülüğünde kurulan Göttingen ve Prusya Okulu, devlet ve ulus kavramlarının 

idealize edilmesiyle birlikte geçmişe duyulan romantik özlemleri yeni bir tarihsel anlayışa dönüştürdü. 
Pekçok Doğu Avrupa ülkesinde etkisini gösteren Alman Tarihselciliği, 19. yüzyılın uluslaşma süreci 
içerisinde vakit kaybetmiş Türkiye ve Türk aydını için de gayet cazip bir yaklaşım olacak ve Cumhuriyet 
döneminde 1940’lı yıllara kadar etkili olacaktı. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Ersanlı,B.,İktidar ve 
Tarih Türkiye’de Resmi Tarih Tezi’nin Oluşumu (1929-1937), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s.39-46. 
2
 Maksudyan, N., Türklüğü Ölçmek, Metis Yayınları, İstanbul, 2005, s.62 

3Toprak, Z.,“Türkiye’de Çağdaş Tarihçilik ve Eric Hobsbawm Faktörü”, Toplumsal Tarih Dergisi, 2012, 227, 
s.37. 
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zaman ifade edilmektedir. Tek Parti iktidarı, pek çok alanda olduğu gibi bu dönem yapılan Tarih 

çalışmalarının da öncüsü, yönlendiricisi ve destekçisidir. Bu konuda İsmail Beşikçi, Türk Tarih 

Tezi’ni konu alan eserinde oldukça sert bir eleştiride bulunmuştur: 

…. tarih yazmanın özü hiç değişmemiştir. Tarih her iki durumda da resmi 
kişiler ve resmi kurumlar tarafından yazılmaktadır ve yazdırılmaktadır. 
Osmanlı padişahlarının saraylarındaki, padişah tarafından görevlendirilen 
vakanüvislerle, CHF Genel Başkanı ve Cumhur Reisi Büyük Şef Gazi Mustafa 
Kemal tarafından mebus ve profesör tayin edilen yazıcılar arasında özünde 
hiçbir fark yoktur. Biri padişaha öteki fırka reisine övgüler düzmektedir. 
Mebusluk bu ücretin ödeme biçimlerinden biridir.4 

Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki Siyaset-Tarih ilişkisine tamamen ideolojik kaygılarla 

yaklaşan bu tarz eleştiri sahipleri bulunmaktadır. Nitekim son dönemde bu konu üzerinde 

çalışmalarını yoğunlaştıran Zafer Toprak da bu kapsamdaki eleştirilere yönelik olarak, şöyle bir 

değerlendirmede bulunmuştur:“Günümüz değer normlarıyla geçmiş algılanmaya çalışılıyor. 

Temel hak ve özgürlükler, demokrasi, katılım ve benzeri kaygılar sanki ezelden ebede var 

olmuşçasına geçmişe yansıtılıyor. Dünü, güncel normlarla yargılamak işin kolayına kaçmak 

oluyor.”5 

Ancak Atatürk dönemindeki tarih kongrelerinde sunulan bildiriler, görüşler ve Türk 

Tarih Tezi’nin siyasi bir arka plana sahip olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Yeni Türk 

Devleti’ni meydana getiren kuruluş felsefesi ve ideolojik temel, burada sunulan bildirilere ilham 

kaynağı olmuştur. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Toprak’ın da ifade ettiği gibi Tek Parti 

Dönemi kesintisiz bir süreç ve bir bütün değildir.6 Yani 1920’ler ile 1930’lar, Türkiye için 

farklılık arz etmiştir. 19. yüzyıl boyunca ve hatta 1930’lu yıllara kadar Türk Aydınları, 

Avrupa’nın hukuksal ve demokratik gelişimine büyük bir hayranlık beslemiş ve Batı’nın sadık 

bir takipçisi olmuşlardır. Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Versailles Antlaşmasıyla büyük 

bir ekonomik sorunun içerisinde kalan Almanya ve öte taraftan savaştan galip çıkmalarına 

rağmen A.B.D.’ye borçlanan ve iktisadi çöküntüye giren İngiltere ve Fransa’nın durumu, 

Avrupa’nın görünümünü değiştirmeye başlamıştır. Bunun üzerine bir de 1929 Dünya Ekonomik 

Bunalımı eklenince Avrupa’da otoriter ve faşizan siyasal hareketler güçlenmeye ve 

demokrasileri tehdit etmeye başlamıştır. Nitekim Balkan ülkelerinde otoriter yönetimler iş 

başına gelmeye başlamış, aynı zamanda İspanya, Portekiz ve nihayetinde Almanya’da güçlü 

diktatörlükler kurulmuştur. İşte bu noktada Türkiye ve Türk Aydınları nezdinde Avrupa, 

1930’larda o eski cazibesini yitirerek Aydınlanma Çağı ile ortaya çıkan değerlerden 

uzaklaşmaya başlamıştır. 1930’a kadar iki defa çok partili rejim denemesine girişen Türkiye, en 

azından bir süreliğine bu isteğini askıya almıştır. 

                                                           
4 Beşikçi, İ.,Türk Tarih Tezi Güneş Dil Teorisi ve Kürt Sorunu, İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013, 
s.39 
5 Toprak, Z., Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji, Doğan Kitap, İstanbul, 2012, s.12. 
6Toprak, a.g.e., s.227 
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Öte taraftan fiziki antropoloji, 1930’larda popüler bir bilim olarak belirmeye başlamıştır. 

Esasen 19. yüzyılın son çeyreğinde önem kazanan bu bilim dalı, bu dönemde Darwin’in 

görüşlerinin sosyolojiye uygulanmaya çalışılmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Avrupa’da 

Fransız Devrimiyle yükselişe geçen ulusçuluk Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan süreçte 

siyasal eğilimlerin radikalleşmesine bağlı olarak ırkçılık eksenine kaymaya başlamış ve bu 

siyasal çizgi en önemli desteğini fiziki antropolojiden almıştır. Büşra Ersanlı, Türkiye’de resmi 

tarih tezinin oluşumunu konu alan eserini “siyasal iktidarın bir bilim dalı ile kurduğu ittifakın 

hikâyesi”7 olarak tanımlarken aslında bu betimleme 1930’ların neredeyse tüm Kıta Avrupası için 

geçerlidir. Bununla birlikte fizik antropoloji de Avrupa’da tek bir çizgi izlememiştir. Özellikle 

1930’larda Fransa ve İsviçre’nin oluşturduğu Latin Antropolojisi, üstün ırk kuramlarıyla bezeli 

Germen Antropolojisi’nden farklı bir yol takip etmiş ve Türkiye’de 1925’ten sonra gelişme 

gösteren Antropoloji bu Latin çizgiye yakın durmuştur.8 

Türkiye’de Tek Parti Yönetimi’nin ilk evresini oluşturan 1920’lerde gözde olan sosyoloji 

ve Durkheim’in yerini 1930’lara gelindiğinde fiziki antropoloji ve Eugene Pittard9 almıştır. 

İsviçreli bir antropolog olan Pittard’ın 1924 yılında basılan “Irklar ve Tarih” adlı eseri, Avrupa 

çapında önemli bir yankı yapmış ve bu eser, Atatürk’ün kitaplığındaki yerini almıştır. Aslında 

Pittard Anadolu’ya yabancı bir araştırmacı değildir. 1911 yılından itibaren Anadolu’da çeşitli 

kazı çalışmaları ve araştırmalara girişmiş, bu sayede zaman zaman Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 

1928 yılında Anadolu’da yaptığı kazılar esnasında Paleolitik Döneme ait kalıntılara rastlayan 

Pittard, o döneme kadar geçerli olan Anadolu’da Paleolitik evrenin yaşanmadığı bilgisini 

değiştirmiştir. O’nun bu başarısı Atatürk’ün Pittard’a olan saygısının bir kat daha artmasına 

                                                           
7Ersanlı, a.g.e., s.231. 
8Toprak, a.g.e., s.56-62 
9
 5 Haziran 1867 İsviçre doğumlu olan Pittard, 20. yüzyılın en önemli antropologlarından biri olarak kabul 

edilmektedir. Darwin’in ilk Fransızca çevirisini yapan Carl Vogt’dan zooloji dersleri almaya başlamasıyla 
bilim dünyasına adım atan Pittard, zamanla antropolojiye daha fazla ilgi duymaya başladı. Bu nedenle bir 
süre sonra Paris’e giderek Paul Broca’nın Antropoloji Okulu’na kaydını yaptırdı. Buradaki eğitimini 
tamamladıktan sonra İsviçre’ye dönerek ilk tezini 1899’da Cenevre Üniversitesi’ne verdi. Popescu-
Spineni, D., “An Outstanding Personality of European Culture in Romania: Eugène Pittard”, Procreedings 
of The Romanian Academy, Series B, 2015, C.17, S.2, s.157 Erişim Tarihi: 31.07.2017 
http://www.acad.ro/sectii2002/proceedingsChemistry/doc2015-2/art07Spineni.pdf. 1908 yılında yine 
aynı üniversitede profesör ünvanıyla çalışmaya başlayan Pittard, İsviçre’de ki çeşitli Antropoloji 
Toplulukları’nda konferanslar verdi bazı dergilere yazılar yazdı. 1912’de Cenevre’de toplanan Uluslar 
arası Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji Kongresi’ne başkanlık yaptı. Eugene Pittard’ın esas ilgisini 
çeken bölge Balkanlar, Kafkasya ve Anadolu’ydu. Saf ırkların varlığını reddediyordu. Çeşitli tarihsel 
nedenlerden dolayı ırkların birbirleriyle karışarak dejenere olduğuna inanıyordu. Irkların karışımı için en 
uygun saha olarak da yukarıda adı zikredilen bölgeleri görüyordu. Popescu-Spineni, a.g.m., s.158. Pittard, 
bu nedenle 1911’den itibaren aralıklarla Türkiye’yi ziyaret etti. Ona asıl ününü getiren eseri “Les Races et 

l’histoire” (Irklar ve Tarih) 1924’te basıldı ve büyük ses getirdi. Pittard, 1928’de Anadolu’da yaptığı 

araştırmalarda Paleolitik Çağ’a ait bulgular da elde etmişti ve bu durum Atatürk’ün Pittard’la ilgilenmesine 

neden oldu. Toprak, a.g.e., s.103. Devam eden süreçte bu ikili arasındaki bağ hiçbir zaman kopmayacaktı. 

Cenevre Üniversitesi’nde önce dekanlık sonra da rektörlük görevlerine getirilen Pittard, Afet Hanım’ın kendi 

üniversitesinde eğitim almasını sağlamış ve 1937’de önce Bükreş Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji 

Kongresi’nde başkanlık yaptıktan sonra hemen ardından Türkiye’ye gelerek İkinci Türk Tarih Kongresi’nin 

fahri başkanlığına seçilmiştir. 
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neden olmuş ve Türk Ocakları bünyesinde kurulan Türk Tarihi Tetkik Heyeti’ne ve bu heyette 

kendisinin telkinleriyle bulunan Afet İnan’a10 konunun daha derinlikli araştırılması için talimat 

vermiştir.11 Atatürk’ün tarih anlayışında H. G. Wells de en az Eugene Pittard kadar etkili 

olmuştur. Kurgubilimin dünyada önde gelen isimlerinden biri olan Wells 1919 yılında küçük 

kitapçıklar halinde The Outline of History adlı dünya tarihini yayınlamaya başlamıştır. Kısa 

sürede iki milyon satan kitaptan Türkiye’de ilk söz eden Gazi Mustafa Kemal’dir. 1925 Fransızca 

baskısını okuyan ve çok etkilenen Atatürk, bu kitaba ve yazarı H.G. Wells’e Nutuk’ta iki sayfa 

ayırmıştır.12 

Öte taraftan Türk tarih yazıcılığı 1920’li yıllarda artık tamamen ulusçu ve laik bir tarzı 

benimsemiştir. Ancak tarih yazıcılığının aktarmacı yapısı da hala devam etmektedir. Bu 

durumdan oldukça rahatsız olan Atatürk’ün de girişimiyle Türk Ocakları bünyesinde Türk 

Tarihi Tetkik Heyeti kurulmuş ve bu heyetin çalışmaları neticesinde Türk Tarih Tezi 

şekillenmiştir. Türk Ocakları’nın kapatılmasını müteakiben Heyet, Türk Tarihi Tetkik 

Cemiyeti’ne dönüştürülmüş ve tarih çalışmaları artarak devam etmiştir. Devletin bünyesinde 

oluşturulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (TTTC), doğal olarak siyasal iktidarın gözetimi ve 

denetimi altında çalışmalarını sürdürmüştür. Bu durum Erken Cumhuriyet Dönemi’nde tarih-

siyaset ilişkisinin daha karmaşık bir yapıya bürünmesine ve ortaya konan her türlü tarih 

çalışmasının resmi tarih olarak kabul edilmesine neden olmuştur.  

Cumhuriyet, ulus-devlet temeli üzerine inşa edilmiş ve doğal olarak ulusçuluk Avrupa’da 

ki gibi dönemin temel karakteri olmuştur. Ulusçuluk düşüncesi döneme öylesine güçlü bir 

damga vurmuştur ki adeta ulusçu bir karaktere sahip olmayan bilimsel önermelerin bilimselliği 

de tartışılır hale gelmiştir.13 Nihayetinde Erken Cumhuriyet Dönemi siyasi kurumları, 

uluslaştırma sürecine dayanan bir takım politik açılımlar üretmiş ve bunun için en uygun saha 

                                                           
10

 30 Ekim 1908 Selanik doğumlu olan Afet Hanım, Balkan Savaşları neticesinde bölgenin elden çıkması 
üzerine ailesinin yanında Anadolu’ya göç eder. Öğrenimine Eskişehir ve Antalya’da devam ettikten sonra 
Bursa Kız Muallim Mektebi’ni bitirerek 1925 yılında İzmir’de öğretmenliğe başlar. Afet Hanım’ın kaderini 
değiştiren buluşma işte burada gerçekleşir. Öğretmenler için düzenlenen bir çay ziyafetine katılan 
Atatürk, Afet Hanım’la burada tanışır ve Selanik kökenli olması dolayısıyla bu genç öğretmen Atatürk’ün 
ilgisini çeker. Yabancı dil öğrenme arzusunu Atatürk’e açıklayan Afet Hanım’ın tayini kısa süre sonra 
Ankara’ya çıkartılır. Bir süre İsviçre’ye dil öğrenimine giden Afet Hanım 1929 yılında Tarih Öğretmenliği 
sertifikası alarak Ankara Musiki ve Muallim Mektebi’ne Tarih ve Yurt Bilgisi Öğretmeni olarak atanır. 
Okuduğu bir Fransızca tarih kitabında Türkler’in Sarı Irk’a mensup olduğu bilgisini Atatürk’le paylaşan 
Afet Hanım, Atatürk’ün bu duruma itiraz etmesi ve tarih çalışmalarını başlatmasıyla belki de Türk Tarih 
Tezi’nin fitilini ateşleyen kişidir. Özlü,  H., “Afetinan’ın Cenevre Günleri ve Tarih Çalışmaları”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Çağdaş Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2015, (10), 22, s.167. 1930 yılında Türk Ocakları 
bünyesinde oluşturulan Türk Tarihi Tetkik Heyeti’nde Aksaray delegesi olarak bulunan Afet Hanım, daha 
sonra 1931 yılında kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nde de üye olarak görev yapacak ve Türk Tarih 
Tezi’nin şekillenmesinde ciddi katkı sunacaktır. 
11Toprak, a.g.e., s.103 
12Toprak, Z., “Darwinizm’den Ateizme Türkiye’de Tarih Eğitiminin Evrimi”,Toplumsal Tarih Dergisi, 2011, 
216 , s.25. 
13 Maksudyan, N.,Türklüğü Ölçmek, Metis Yayınları, İstanbul, 2005, s.62 
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tarih yazıcılığı olmuştur. Nitekim Remzi Yardımcı, doktora tezinde bu duruma yönelik şu 

ifadelerde bulunmuştur: 

Uluslaştırmanın önemli araçlarından biride ‘tarih yazımcılığı’dır. Bir ulus 
oluşturma çabası sırasında, izlenmesi gereken başlıca yollardan birisi, tarihi 
yeniden yazmaktır. Bu yeniden yazım sırasında da, kaçınılmaz olarak, bazı 
tarihsel olgular, aslında olduğunda fazla önemli kılınarak vurgulanacaktır. 
Diğer yandan da, üzerinde vurgu yapılan bu olgular, ulus düşüncesi ve 
gerçekliği sanki o dönemlerde varmış gibi sunularak, büyük ölçüde 
çarpıtılacaktır.14 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 1929-1932 arasında başlayan tarih çalışmaları siyasi bir 

karaktere sahiptir. Özellikle aynı dönemde Avrupa’da ki tarih camiası içinde Türklerin ikinci 

sınıf bir antropolojik ırk olan Sarı Irk’a mensup olduğu yaygın bir kanaat haline gelmiş ve hatta 

Türklerin Anadolu’da ki varlığı dahi sorgulanmıştır. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyan 

Atatürk, TTTC’ye bu iddialara karşılık verilebilmesi için bir çalışma yapılması talimatını 

vermiştir. Pittard’ın eseri ve çalışmaları bu hususta rehber vazifesi görmüş ve Türk Tarih Tezi 

şekillenmeye başlamıştır.  

Aynı zamanda Anadolu’da Osmanlı’dan miras kalan etnik bir çeşitlilik (Türkler, Kürtler, 

Araplar, Lazlar, Çerkezler, Lezgiler vs.) söz konusu olmuştur. Laikleşme ve Laik Devlet’in 

inşasıyla birlikte bu etnik çeşitliliği birleştiren İslam kimliği mevzi kaybetmiş ve yeni kapsayıcı 

bir kimliğe ihtiyaç artmıştır. İşte bu noktada fiziki antropoloji devreye girmiş ve brakisefal bir 

kimlik oluşturulmuştur. Günümüzde, 1930’larda başlayan bu antropolojik ırk çalışmalarına sert 

eleştiriler getirilse de aslında buradaki ırk kavramı ayrıştırıcı ve ötekileştiren bir kavram değil, 

aksine bütünleştiren ve kapsayıcı bir nitelik taşımıştır. 

Tek Parti iktidarının taşıdığı iç ve dış siyasi kaygılar, 1923-1932 evresinde Tarih 

biliminin araçsallaştırılmasıyla giderilmeye çalışılmıştır. Nitekim önce Türk Tarihi Tetkik 

Heyeti, sonra da TTTC aracılığıyla basımı gerçekleştirilen “Türk Tarihi’nin Ana Hatları” ve dört 

ciltlik Tarih dizisi ile Türk Tarih Tezi şekillenmiş ve yeni tarih tezinin tanıtımı amacıyla 1932 ve 

1937’de bu çalışmanın ana temasını oluşturan iki tarih kongresi tertip edilmiştir. Ancak, Atatürk 

döneminde gerçekleştirilen Türk Tarih Kongreleri’nin tarihsel süreç içerisinde nasıl 

konumlandırılması gerektiği hala sorun olmaya devam etmektedir. Zira bu Kongreler, siyasal 

iktidarın Türkiye’de Tarih biliminin gelişimine verdiği bir destek olmakla birlikte ciddi derecede 

siyasal kaygılarla da tertip edilmiştir. Bu açıdan kongrelerde sunulan bildiriler gerek bilimsel 

yönden gerekse de yüklendiği siyasi mesajlar açısından daha kapsamlı bir değerlendirmeye 

muhtaçtır. Öte taraftan siyasal iktidar için Kongreler’in yüklendiği siyasi mesajların kitlelere 

ulaştırılması noktasında basın da önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Her ne kadar Kongre 

tutanakları, hatıratlar ve her tür ikincil eserler önemli bir kaynak olsa da Kongreler esas olarak 

                                                           
14

Yardımcı, R., “Atatürkçü Düşüncede Ulusal Kimlik Bilinci Kavramı”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul, 1999, s.86. 
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Türk Tarih Tezi’nin ulusal ve uluslar arası kamuoyuna tanıtılması amacıyla düzenlenmiştir. Bu 

tanıtımı gerçekleştirebilecek en önemli araç ise basındır. Dolayısıyla dönemin basınını referans 

göstermeden ortaya konacak her çalışma bir yönüyle eksik kalmaya mahkûmdur.  

Özellikle Avrupa’da 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve 19. yüzyılda ivme kazanan 

anayasal hareketler, devlet-toplum ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ve toplumsal hareketlere 

bağlı olarak kamuoyunun önem kazanması, toplumun haber alması ve yönlendirilmesi 

noktasında basını ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla devam eden süreçte basın, tarihsel olaylar 

hakkında daha gerçekçi bilgilere ulaşma noktasında önemli bir tarihsel kaynağa dönüşmüştür. 

Elbette ki basının toplumdaki genel kanaati yönlendirme işlevi düşünüldüğünde, zaman zaman 

siyasi otoritenin etki sahasına girdiği iddia edilebilir. Bu noktada araştırılacak dönemin siyasi 

konjonktürel yapısı ve basın-siyaset ilişkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.  

Dankwart A. Rustow’un Türk siyasal hayatını tasvir etmek için kullandığı esneme-

kasılma teorisi15 bağlamında 1923-1945 arası, Türk Basını’nın basın özgürlüğü açısından 

kısıtlamalara uğradığı bir dönem olmuştur.16 Esasen Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923 

tarihi itibariyle basının durumu özgürlükler açısından görece iyi durumdadır. Ancak inkılaplar 

için hazırlık yapan hükümete, muhalif basın tarafından hilafet yanlısı ve halkı kışkırtmaya varan 

eleştiriler yapılınca T.B.M.M.’de, alınacak tedbirler hususunda görüşmeler başlamış ve muhalif 

gazetecilere İstiklal Mahkemeleri yolu görünmüştür. İlgili gazeteciler 1924 yılında görülen 

davada beraat etmiş fakat gazeteleri kapatılmaktan kurtulamamıştır. Yine bu dönemde siyasal 

iktidara ortak olamayan ve bu yüzden inkılâp karşıtı kesilen çevrelerin Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası çatısı altında bir araya gelerek başlattığı muhalefet ve öte taraftan doğuda 

başlayan Şeyh Sait İsyanı’nın faturası basına kesilmiştir. Hükümet, bazı basın yayın organlarını 

Şeyh Sait İsyanı’na destek vermek ya da en azından bu isyana zemin hazırlayacak bir takım 

yayınlar yapmakla suçlamıştır.17 Nitekim hükümet, bu kargaşa ve tehdit karşısında Takrir-i 

Sükun Kanunu’nu 4 Mart 1925 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Atatürk döneminde basın 

üzerindeki ilk büyük kovuşturmalar bu kanuna dayanarak başlamış ve kısa sürede çok sayıda 

gazete kapatılmıştır. İki yıl için kabul edilen Kanun’un süresi iki yıl daha uzatılarak 1929 yılına 

kadar yürürlükte kalması sağlanmıştır. 

Takrir-i Sükun Kanunu’nun 1929 yılında yürürlükten kalkması ile basında kısa süreli de 

olsa bir nefes alma imkanı oluşmuştur. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ile kapitalizmin 

                                                           
15Rustow’a göre; Türk siyasal hayatı periyodik dönemler halinde demokratik hak ve özgürlüklerin 
genişletildiği ve kısıtlandığı dönemleri peşi sıra yaşamaktadır. Örneğin 1878-1908 arası bir kasılma 
dönemiyken,  onu takip eden 1908-1913 arası bir esneme dönemidir ve bu süreç bir akordeon misali 
sürekli birbirini takip etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mazıcı, N., “1930’a Kadar Basın’ın Durumu ve 
1931 Matbuat Kanunu”. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2014,5 
(18). 
16

Mazıcı . a.g.m., s.131 
17HıfzıTopuz, 100 Soruda Türk Basın Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1973, s.138 
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girdiği yapısal kriz Türkiye’yi de etkilemiş ve halkta CHF’ye karşı sessiz bir öfkenin birikmesine 

neden olmuştur.  Atatürk, toplumda biriken bu öfkeyi yapıcı bir üslupla dile getirecek ve 

önerileriyle siyasal iktidara yani CHF’ye yol gösterecek yeni bir muhalefet partisinin 

kurulmasına onay vermiştir. Fethi Bey’in kurucu üye olarak Genel Başkanlığı’na seçildiği 

Serbest Cumhuriyet Fırkası, kısa zamanda halktan büyük ilgi görmeye başlamıştır. Fakat işler de 

aynı zamanda sarpa sarmıştır. Çünkü Serbest Cumhuriyet Fırkası’na büyük teveccüh gösteren 

kitle Yarın ve Son Posta gazetelerinin de verdiği destekle18 birlikte kontrolden çıkmaya başlamış 

ve özellikle İzmir’de ki miting esnasında bir takım göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmaya 

girmiştir. Bu arbede esnasında 12 yaşında bir çocuk, polis kurşunuyla hayatını kaybetmiştir. 

Olayların büyümesi SCF’nin kapatılmasıyla sonlanmıştır. Ancak basın, yine yakasını 

kurtaramamış, hükümet tarafından suçlanmıştır. Birkaç ay sonra Menemen Olayı’nın da patlak 

vermesiyle CHF daha otoriter bir yapıya bürünmeye başlayarak, basına kat’i şekilde bir düzen 

vermek adına 1931 Matbuat Kanunu’nu çıkartmış, güçlü bir sansür uygulamasına geçmiştir. 

1931 yılında TBMM’de kabul edilen Matbuat Kanunu, basın yayın çalışanlarına getirdiği 

cezai müeyyidelerle dikkat çekmektedir. Siyasi iktidar, bu kanunla basını hizaya sokmaya 

çalışmış ve muhalif basını susturmuştur.19 Dikkat edilirse Atatürk döneminde iki defa çok partili 

hayata geçiş denemesi gerçekleştirilmiş ve bu iki denemenin faturası da büyük oranda basına 

çıkarılmıştır. 1931 yılında basın üzerinde yoğunlaşan kısıtlamalar 1950’ye kadar devam edecek 

ve Türk Basını bu süreçte siyasi iktidarla çelişmekten uzak duracaktır. Dolayısıyla dönemin 

gazetelerinde yer alan haber, yorum, röportaj ve eleştirilere bu çerçevede yaklaşmak daha 

yerinde olacaktır. 

Tarih, Siyaset ve Basın ilişkisinin iç içe geçtiği böylesi bir dönemde gerçekleşen Tarih 

Kongreleri’nin bu ilişkilerden bağımsız olarak değerlendirilebilmesi elbette mümkün değildir. 

Dolayısıyla bu tez çalışmasında söz konusu ilişkileri göz ardı etmeden Kongreler’de yaşananlar 

ve burada sunulan bildirilerin ruhu anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada her iki kongreyi 

öncelikle kongre tutanaklarından, hatıratlar ve makalelerden ve elbette gazetelerden takip 

etmeye gayret edilecektir. Tabii ki 1930’larda Avrupa’da ki gelişmelere paralel olarak 

Türkiye’de de başlayan otoriterleşme, daha önce de ifade ettiğimiz üzere basın üzerindeki 

baskıyı arttırmış ve muhalif sesler kısılmıştır. Tüm bunlara rağmen kongreleri dışarıdan (tarihçi 

olmayan) bir gözlemcinin bakış açısıyla değerlendirmenin şüphesiz ki önemli bir değeri 

                                                           
181930’da Yarın Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Arif Oruç, Son Posta Gazetesi’nin ise Zekeriya 
Sertel’di. Aslında her iki gazete de sol içerikli bir yayın politikasına rağmen liberal görüşlere sahip olan 
SCF’yi destekliyordu. Bu iki gazetenin eleştiri dozunu artırması toplumsal olayların da şiddetlenmesine 
yol açan etmenlerden biri olacaktı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mazıcı . a.g.m., s.144. 
19Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Arif Oruç ve Zekeriya Sertel tutuklanmıştır. Bu iki gazeteci 
dışında Yeni Asır Gazetesi yazarlarından Behzat Arif ve Yazı İşleri Müdürü Abdullah Abidin, Hizmet 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bedri Bey ve başyazarı Zeynel Besim tutuklananlar arasındadır. Yine Yarın ve 
Mücadele Gazeteleri ile Muhit ve Türk Yurdu dergileri kapatılan yayınlardan bazılarıdır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Topuz, a.g.e.,s.150-160. 
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bulunmaktadır. Dönemin basınından faydalanırken özellikle dönemin önemli tirajlara sahip 

Cumhuriyet, Milliyet, Vakit, Hakimiyet-i Milliye, Ulus, Akşam, Son Posta ve Tan gazetelerinden 

faydalanıldığını ayrıca belirtmek yerinde olacaktır. 
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2.KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

Atatürk döneminde düzenlenen Türk Tarih Kongreleri’ni temel alan bir takım eser ve 

çalışmalar şüphesiz mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Türk Tarih Kurumu’nun 2010 yılında 

yeniden basımını yaptığı “Birinci Türk Tarih Kongresi” ve “İkinci Türk Tarih Kongresi” adlarını 

taşıyan, Kongrelere sunulan bildirilerin yer aldığı eserlerdir. İlk baskıları Kongreler’in hemen 

ertesinde gerçekleştirilen bu eserlerde müzakere zabıtları yer almakta olup, oturumlar ve 

bildiriler titizlikle nakledilmiştir. Bunun haricinde Birinci Türk Tarih Kongresi’nde ulusal 

kamuoyuna, İkincisi’nde ise uluslar arası akademik çevrelere tanıtımı yapılan Türk Tarih Tezi, 

“Türk Tarihi’nin Ana Hatları” adıyla çeşitli yayınevlerince basılmıştır. Bunun haricinde gerek 

Türk Tarih Tezi’nin oluşumuna sundukları katkılarla gerekse de Kongreler’de ki bildirileriyle ön 

plana çıkan isimlerden Afet İnan ve Şemsettin Günaltay’ın Belleten Dergisi’nde yayımlanmış bir 

takım hatıralar ve Kongrelere dair değerlendirmeleri içeren makaleleri birincil kaynaklar 

arasında gösterilebilir. Tezimizde Kongreleri tarih-siyaset-basın ilişkileri açısından 

incelediğimiz için dönemin basın kaynakları da önemli bir yer kaplamaktadır. Elbette ki basın 

sadece gazetelerden müteşekkil bir kavram değildir. Bu sebepten dönemin basını taranıldığında 

diğer süreli yayınlarda dikkate değer bir bilgiye rastlanmadığı için gazeteler ana başvuru 

kaynağı olarak belirlenmiştir. Ancak gazeteler için de bir seçme yapılması gerekmiş ve en 

yüksek tiraja sahip sekiz gazete belirlenmiştir. Her iki Kongre’de de yayın hayatına devam eden 

Akşam, Cumhuriyet ve Son Posta gazetelerinden olabildiğince faydalanılmıştır. Birinci 

Kongre’de Hakimiyet-i Milliye adıyla yayınlanan gazete ise 1937’de ki İkinci Kongre esnasında 

Ulus adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Yine 1932 yılındaki Birinci Kongre için yararlanılan 

Vakit ve Milliyet gazeteleri her iki Kongre arasındaki dönemde kapandığı için İkinci Kongre’de 

faydalanılamamıştır. Öte taraftan Tan Gazetesi 1935’te Ahmet Emin Yalman ve Zekeriya Sertel 

ortaklığında kurulduğu için sadece İkinci Kongre hakkındaki değerlendirmeler hususunda 

başvuru yapılabilmiştir. Birinci ve İkinci Türk Tarih Kongresi’nde tanıtımı yapılan Türk Tarih 

Tezi, günümüzde dahi çokça tartışılan bir takım iddiaları içermiştir. Bu hususta tartışmaların 

tarafı olmuş eserlerde incelemeye tabi tutulmuştur. Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın iktidar kavramı 

çerçevesinden ele aldığı ve Türkiye’de resmi tarih tezinin oluşumunu irdelemek adına Atatürk 

döneminde gerçekleştirilen her iki tarih kongresini mercek altına aldığı “İktidar ve Tarih” adlı 

çalışması ile İsmail Beşikçi’nin “Türk Tarih Tezi, Güneş-Dil Teorisi ve Kürt Sorunu” adlı yapıtı 

farklı bakış açılarını yansıtmaları açısından önem taşımaktadır. Söz konusu Tarih 

Kongreleri’nde sıkça bahsedilen “Irk” kavramı ve buna bağlı olarak 1930’lu yıllarda yapılan 

antropolojik araştırmaları konu edinen Nazan Maksudyan’ın “Türklüğü Ölçmek, Bilimkurgusal 

Antropoloji ve Türk Milliyetçiliğinin Irkçı Cephesi 1925-1939” adlı eseri de günümüzde pek çok 

spekülasyona neden olan tartışmaları içermesi açısından önemlidir. Yine Fransız akademisyen 
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Etienne Copeaux’nun Atatürk dönemi tarih kongrelerine ve Türk Tarih Tezi’ne eleştirel bir bakış 

açısı getirdiği, “Tarih Ders Kitaplarında (1931-1993) Türk Tarih Tezi’nden Türk İslam 

Sentezi’ne” adlı eseri de incelenmesi gereken önemli bir başvuru kaynağıdır. Ancak Birinci ve 

İkinci Türk Tarih Kongresi ile Türk Tarih Tezi hususunda en verimli bilim insanı Prof. Dr. Zafer 

Toprak’tır. Toprak, bizim de araştırma konumuz olan Kongreler ve Türk Tarih Tezi hakkında 

pek çok makale kaleme almış ve hatta bu makaleleri derlediği bir de kitap ortaya çıkarmıştır. 

“Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji” adını taşıyan kitap, kuşkusuz en önemli 

başvuru eserlerinden biri konumundadır. Bu eserin haricinde Toprak’ın diğer makalelerinden 

de yararlanılması gerekmiştir. Özellikle Toplumsal Tarih Dergisi’nde yayınlanan “Eugene 

Pittard, Antropoloji ve Türk Tarih Tezi”, “Türkiye’de Tarih Eğitiminin Evrimi” ve “Türkiye’de 

Çağdaş Tarihçilik ve Eric Hobsbawm Faktörü” adını taşıyan makaleleri oldukça önemli 

çalışmalardır. Araştırma konumuzla yakından alakalı bir takım yüksek lisans ve doktora tezleri 

de mevcuttur. Nevzat Köken’in 2002 tarihli “Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları ve Tarih 

Eğitimi” başlığını taşıyan doktora tezi Cumhuriyet Dönemi’nin bütününü ele alsa da Erken 

Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliğini incelediği bölüm önem taşımaktadır. Kenan Pala’da 2008 

tarihli “Atatürk Dönemi Türk Tarih Kongreleri” başlıklı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Pala, 

tezini Kongreler’de sunulan tebliğlerin konularına göre sınıflandırmış fakat olayı tarih-siyaset-

basın ilişkisinden bağımsız olarak değerlendirmiştir. Bir diğer önemli husus da 1933 yılında 

gerçekleşen üniversite reformudur. İstanbul Darülfünunu’nun üniversiteye dönüşmesi ve 

akademik personelin ciddi miktarda tasfiyesinde Birinci Türk Tarih Kongresi’nin de etkisi 

vardır. Bu konuda Abdurrahman Siler’in 1992 yılına ait “Türk Yüksek Öğretiminde 

Darülfünun(1863-1933)” adlı doktora tezi önemli bir başvuru kaynağıdır. Aslında tezimizi 

hazırlarken literatür açısından en büyük sıkıntıyı çektiğimiz saha, Kongreler’e katılan ve burada 

ön plana çıkan isimlerin pek çoğu hakkında biyografik bir çalışma olmamasıdır. Bu açıdan ciddi 

bir kaynak sorunu vardır. Çalışmamızda bu sorunu kısmen elektronik kaynaklar vasıtasıyla 

aşmaya çalıştık. 

Tezimiz’in temel dayanaklarından birini basın oluşturduğu için, bu konudaki çalışmalara 

da başvurmak gerekmiştir. Özellikle incelenen dönemin basın-iktidar ilişkileri etraflıca tahlil 

edilmeli ve gazetelerin bu çerçevede Tezimiz’in içinde konumlandırılması gerekliydi. Bu konuda 

artık klasikleşmiş olan Hıfzı Topuz’un “100 Soruda Türk Basın Tarihi” adlı eserine başvurmak 

bir zorunluluk halini almıştır. Ayrıca Nurşen Mazıcı’nın, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi 

Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi’nde yayınlanmış olan “1930’a Kadar Basın’ın Durumu ve 1931 

Matbuat Kanunu” adlı makalesi de dönemin basın-iktidar ilişkileri açısından önemli bir referans 

kaynağıdır. 

 Cumhuriyetin ilk evrelerinde düzenlenen Tarih Kongreleri hakkında yukarıda 

bahsedilen çalışmalar kendi özelinde farklı değerlendirmeler ve bakış açılarına sahip olmakla 
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birlikte literatürde, basının da dahil edildiği tarih-siyaset ilişkisi açısından bir değerlendirme ya 

da çalışma eksikliği bulunuyordu. Öte taraftan ulusal basının Atatürk döneminde düzenlenen 

Türk Tarih Kongreleri’ni nasıl değerlendirdiği, yaşanan tartışmalara nasıl baktığı ya da 

kamuoyuna bu gelişmeleri nasıl aksettirdiğine yer verilmemiştir. Bu tez çalışmasında Kongreler, 

dönemin basınından yoğun bir şekilde faydalanılarak tarih-siyaset ilişkisi açısından 

değerlendirilecek, ulusal basındaki yansımalar ayrıntılarıyla irdelenecek ve literatüre bu 

konuda katkı sağlamaya çalışılacaktır. 
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3.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 Çalışmamızın hazırlanmasında temel materyal olarak Kongre tutanakları, birincil 

kişilerin kaleme aldığı makaleler ve gazeteler kullanılmıştır. Ancak Kongreler’in genel havasını 

anlamak, burada yaşanan tartışmalara açıklık getirmek ve çalışmamıza teorik bir çerçeve 

çizmek adına Kongre zabıtları ve farklı bakış açılarına sahip bir takım ikincil kaynaklar da 

materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmamızın temel kaygısı bir durum tespitine dayanmaktadır. 

Dolayısıyla niteliksel bir araştırma yöntemi tercih edilmiş ve veri toplama teknikleri sayesinde 

Tezimiz şekillenmiştir. Verilerin ortaya çıkması ve birikmesi bağlamında öncelikle belge tarama 

yöntemi kullanılmış ve temel materyal olarak belirlediğimiz gazetelerde, Kongreler’le ilgili 

haber, yorum ve değerlendirme yazıları tespit edilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler 

sınıflandırılmış ve doküman analizi yöntemiyle yorumlanarak Tezimiz’in teorik çerçevesi 

oluşturulmuştur. 
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4.BULGULAR 

 

4.1.Birinci Türk Tarih Kongresi 

 

1929-1932 arasındaki evre Türk tarih yazıcılığı açısından çok önemli bir dönemi ifade 

etmektedir. Giriş bölümünde de bahsettiğimiz siyasi kaygılar ve genç Cumhuriyet aydınlarının 

bilimsel heyecanı ve iştahı ile Atatürk’ün teşviki neticesinde Türklerin kökenlerine dair 

araştırmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Bu araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bir takım 

tezler ve görüşler ulusçu ve romantik bir çizgi taşısa da tarih yazıcılığında yaşanan büyük 

dönüşümü yansıtması açısından önem arz etmektedir. Türk Tarih Tezi’ne yönelik yapılan 

çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ilk eser Türk Tarihi Tetkik Heyeti tarafından kaleme alınan 

ve 1930 sonunda sadece 100 adet bastırılan “Türk Tarihi’nin Ana Hatları”dır. 606 sayfa ve 11 

bölümden oluşan bu eserle birlikte Türk Tarih Tezi ilk defa somut olarak ortaya çıkmıştır. Tez 

özetle: “binlerce yıldır Orta Asya’da yaşayan brakisefal kafa yapısına sahip ve Türkçe konuşan 

insanların kuraklık ve ekonomik nedenlerle Dünya’nın çeşitli yerlerine göç ettiğini ve gittikleri 

yerlerde büyük uygarlıkların kurulmasına öncülük ettiğini” iddia etmiştir. 1931 yılında eserin 

özet bir hali de hazırlanmış ve 30.000 adet basılarak “Türk Tarihi’nin Ana Hatları Methal Kısmı” 

adıyla okullara dağıtılmıştır. Türk Tarihi’nin Ana Hatları eserine dönecek olursak, kitabın ilk 

sayfaları “Bu kitap niçin yazıldı?” başlığı altında verilen açıklamalarla başlamış ve buna göre 

eser kaleme alınırken iki temel düşünce amaçlanmıştır. Açıklama şu şekildedir: 

Bu kitap, muayyen bir maksat gözetilerek yazılmıştır. 
Şimdiye kadar memleketimizde neşrolunan tarih kitaplarının çoğunda ve 
onlara mehaz olan Fransızca tarih kitaplarında Türklerin dünya tarihindeki 
rolleri şuurlu veya şuursuz olarak küçültülmüştür. Türklerin, ecdat hakkında 
böyle yanlış malumat alması, Türklüğün kendini tanımasında, benliğini inkişaf 
ettirmesinde zararlı olmuştur. Bu kitapla istihdaf olunan asıl gaye, bugün 
bütün dünyada tabii mevkiini istirdad eden ve bu şuurla yaşayan milliyetimiz 
için zararlı olan bu hataların tashihine çalışmaktır, aynı zamanda bu, son büyük 
hadiselerle ruhunda benlik ve birlik duygusu uyanan Türk milleti için milli bir 
tarih yazmak ihtiyacı önünde atılmış ilk adımdır. Bununla, milletimizin yaratıcı 
kabiliyetinin derinliklerine giden yolu açmak, Türk deha ve seciyesinin esrarını 
meydana çıkarmak, Türk’ün hususiyet ve kuvvetini kendine göstermek, ve milli 
inkişafımızın derin ırki köklere bağlı olduğunu anlatmak istiyoruz: Bu tecrübe 
ile muhtaç olduğumuz o büyük milli tarihi yazdığımızı iddia etmiyoruz, yalnız 
bu hususta çalışacaklara umumi bir istikamet ve hedef gösteriyoruz.20 

Aslında bu yazı, dönemin temel karakterini ve tarih-siyaset ilişkilerinin çerçevesini 

özetlemiştir. Türk Tarih Tezi’ni ortaya atan kitap, Türklerin büyük milli tarihlerini her yönüyle 

açıkladığı iddiasında değildir fakat bu konuda tarihçilere bir yön ve hedef göstermektedir. Tarih 

Bilimi, siyasi hedefler için araçsallaştırılmıştır. 

                                                           
20 Türk Tarihi Tetkik Heyeti, Türk Tarihi’nin Ana Hatları, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul, 1930, s.1-2 
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Kitabın yazılmasındaki ikinci temel amaç ise evrenin oluşumu, insanın ortaya çıkışı ve 

gelişimini dini yaklaşımlardan arındırarak tamamen seküler bir şekilde açıklayabilmek olarak 

gösterilmiştir. Nitekim ilgili bölüm bu durumu şöyle açıklamıştır: 

İkinci bir maksadımızda kainatın teşekkülüne, beşerin zuhuruna ve beşer 
hayatının tarihi devirlerden evvelki mazisine dair, yakın zamanlara kadar 
itibarda bulunan yanlış telakkilerin önüne geçmektir. Yahudilerin mukaddes 
saydıkları efsanelerden çıkan bu telakkiler membaların tenkidi ile ve son 
zamanların ilmi keşiflerile artık tamamen kıymetini kaybetmiştir. Tenkidi 
tarihe ve tabii ilimlere dayanılarak kurulan faraziyeler elbette Sıfrittekvin’in 
haberlerinden daha ilmidir.21 

Türk Tarihi’nin Ana Hatları kitabının ilk sayfalarında yer alan bu açıklamalardan bile 

Türk Tarih Tezi’nde ki ulusçu, pozitivist ve romantik öğeler açık ve net bir biçimde 

görülebilmektedir. Ancak İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın ifadesine göre Atatürk bu eseri 

beğenmemiştir. Kitabı fazla yüzeysel ve hatalı bulmuştur.22 Bundan sonraki süreçte Türk Tarih 

Tezi’nin şekillenmesinin ardından sıra, bunun okullarda ders olarak uygulanabilmesine 

gelmiştir. Bunun için Tarih Heyeti ilk planda liseler için dört ciltlik bir Tarih Dizisi yazmayı 

planlamış ve bu süreç esnasında Türk Ocakları’nın kapatılmasının ardından TTTC 

oluşturulmuştur. Atatürk’ün başkanlığında 19 Temmuz 1931’de yaptıkları toplantıda Cemiyet’in 

Başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu liseler için hazırlanan tarih kitaplarının birinci cildini Atatürk’e 

takdim etmiştir.23 TTTC sekreteri Uluğ İğdemir’in belirttiğine göre Atatürk’ün öteki ciltlerinde 

derhal hazırlanması talimatını vermesiyle birlikte Cemiyet üyeleri arasında hummalı bir çalışma 

başlayarak hazırlanan taslaklar Atatürk’e gönderilmiştir.24 Liseler için hazırlanan bu tarih 

dizisinde İslam Tarihi bölümüne ayrı bir önem veren ve hatta bir kısmını kendisi yazan Atatürk, 

bu bölümü yazmakla görevlendirilen TTTC üyesi Zakir Kadiri’nin gönderdiği müsveddeleri 

beğenmez ve 16 Ağustos 1931 tarihli Tevfik Bıyıklıoğlu’na gönderdiği mektupta bu konuya 

değinir: 

Zakir Kadiri Bey’e hazırlattığınız “İslam Tarihi” notlarının Muhammet devrine 
ait olan ilk sayfasından sonraki parçalar, teessüf’le söylemeye mecburum ki, hiç 
de bir mütehassısın kafasından, kaleminden ve tertibinden çıkmışa 
benzemiyor. Zakir Kadiri yazılarını olduğu gibi, büyük itina ile hazırlanmakta 
olan mektep kitaplarına koymakta hiç isabet olmayacağı kanaatindeyim.25 

Mektubunun devamında İslam Tarihi bölümünün Şemsettin Günaltay26 tarafından 

yazılmasını isteyen Atatürk, 23 Ağustos 1931 tarihli sonraki mektubunda şu ifadelerde bulunur: 

                                                           
Tevrat’ta bir bölüm (Y.N.) 
21

Türk Tarihi Tetkik Heyeti, a.g.e., s.2 
22

Uzunçarşılı, İ.H., “Türk Tarihi Yazılırken Atatürk’ün Alaka ve Görüşlerine Dair Hatıralar”, Belleten, TTK 
Yayınevi, Ankara, 1939, C.3, S.10, s.349. 
23

İğdemir, U.,Cumhuriyet’in 50.Yılında Türk Tarih Kurumu, TTK Yayınları, Ankara, 1973, s.7. 
24

İğdemir, a.g.e., s.8. 
25

İğdemir, a.g.e., s.8. 
26

 1883’te Erzincan’ın Kemaliye (eski adı Eğin) kazasında dünyaya gelen Şemsettin Bey, ilk ve orta 
öğrenimini İstanbul’da tamamlamış ve Dar’ül Muallim-i Ali’nin (Yüksek Öğretmen Okulu) fen şubesinden 
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Şemsettin Bey’in hazırladığı notlarından okuduğum kısımlarını fevkalade 
enteresan ve kıymetli buldum. Bunlardan mülhem olarak yeniden size 
verdiğim notlara ufak bir ilave yaptım.27 

Sonunda liseler için hazırlanan dört ciltlik Tarih Dizisi’nin yazım aşaması tamamlanmış 

ve basımı yapılarak okullara gönderilmiştir. Fakat bu eser ortaokullar için biraz ağırdır ve bu 

nedenle ilkokul ve ortaokullar içinde sadeleştirilmiş versiyonları tasarlanmıştır. Hazırlanan 

tarih dizisi, cildi ve baskı kalitesiyle gerçekten dikkat çekicidir. Nitekim Zafer Toprak’ın ifade 

ettiği gibi: 

Bu dört ciltlik tarih çalışması Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli tarih yayın 
projesiydi. Görsel malzemesi, fotoğrafları, haritaları ve hatta ciltlenişiyle 
Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının bu işe ne denli önem verdiklerini 
kanıtlıyordu.28 

Dönemin gazetelerinde de bu dört ciltlik tarih dizisinden övgüyle bahsedilmiştir. 

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nde Kazım Nami imzalı değerlendirmede Osmanlı ve Meşrutiyet 

dönemi tarihçiliği uzunca eleştirildikten sonra söz konusu tarih dizisinin övgüsüne geçilmiştir. 

Kazım Nami, bu köşe yazısında şu ifadelere yer vermiştir: 

Büyük Gazi’nin ilhamiyle teşekkül eden Türk Tarihi Tetkik Encümeni, geçen 
sene mektepler için bir tarih yazmaya teşebbüs etti. Ortaya yazılması, 
basılması, ciltlenip talebenin eline verilmesi ancak altı ay süren dört büyük cilt 
tarih kitabı çıktı. Münderecatının zenginliğini, harita ve resimlerinin 
güzelliğini, tab’ının nefasetini görünce insan, hayret ve takdire düşüyor. Beş on 
sene evvel böyle azametli bir eserin bu kadar az müddet içinde, bu kadar 
mükemmeliyetle basılıp çıkması mümkün değildi. Bu muvaffakiyeti yalnız yeni 

                                                                                                                                                                                     
mezun olmuştur. Arapça, Farsça ve Fransızca’ya hakim olan Şemsettin Bey, bir süre öğretmenlik 
yaptıktan sonra Maarif Nezareti aracılığı ile doğa bilimleri okumak üzere İsviçre’nin Lozan Üniversitesi’ne 
gönderildi. Özüçetin, Y., “Mehmet Şemsettin Günaltay’ın Hayatı, İlmi, İdari, Siyasi Faaliyetleri”, Doktora 
Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003, s.21-22. Şemsettin Bey, yurda dönüşünün 
ardından siyasete de atılmış ve İttihat ve Terakki Fırkası’nda aktif olarak görev almıştı. 1910-1914 
evresinde hem çeşitli okullarda müdürlük ve tarih öğretmenliği görevlerini üstlenmiş hem de ilk 
eserlerini kaleme almaya başlamıştı. Şemsettin Bey’in şahsiyeti ve fikirleri bir süre sonra Ziya Gökalp’in 
de ilgisini çekmiş ve Gökalp, O’nu İstanbul Darülfünunu Tarih Müderrisliği’ne tayin ettirmişti. İğdemir, U., 
Yılların İçinden, TTK Yayınları, Ankara, 1976, s.118. Şemsettin Bey, bilimsel ve siyasi kariyerini bir arada 
götürebilmeyi başarmıştı. “1915 yılında İttihat ve Terakki Partisi’nden Bilecik mebusu olarak seçilmiş ve 
bunu 1920’ye kadar devam ettirmişti. Bununla beraber Darülfünun’da ki derslerini de ihmal etmemiştir.” 
Çetinkaya, B.A.,“M. Şemsettin Günaltay ve Fikriyatı”,Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, s.28. Kurtuluş Savaşı yıllarında da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin İstanbul şubesini idare etmiş ve Kuvayı Milliye’ye bu dönemde destek vermiştir. Şemsettin 
Bey, 1923’te TBMM’de yeniden milletvekilliğine seçilecek ve uzunca bir dönem bu görevini sürdürecektir. 
Bununla birlikte Türk Ocakları’nda da aktif olarak görev almış ve 1930’da Türk Tarihi Tetkik Heyeti 
üyeliğine girmişti. O dönemde yazımı gerçekleşen liseler için dört ciltlik Tarih Dizisi’nin “İslam Tarihi” 
kısmını bizzat Şemsettin Bey yazmış ve hatta bunu kendisinden Atatürk istemişti.26 Atatürk’ün O’nun 
bilimsel kariyerine ve bilgisine derin saygısı vardı. Bu nedenle Şemsettin Bey 1931’de ki Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyeti’nin üyeliğine de seçilmiş ve Birinci Türk Tarih Kongresi’nde Türk Tarih Tezi’ni hararetle 
savunanlar arasındaki yerini almıştır. 
27

İğdemir, U., Yılların İçinden, TTK Yayınları, Ankara, 1976, s.118. 
28Toprak, Z.,“Adem ve Havva’dan Homo Alpinus’a Eugene Pittard Antropoloji ve Türk Tarih Tezi”, 
Toplumsal Tarih Dergisi, 2011, 206 , s.18. 
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Türk harflerinin memlekete beraber getirdiği teknik şartlara atfedemeyiz; 
bunda Büyük Gazi’nin Türklüğe olan aşk ve imanının iycazını görüyoruz.29 

1929-1932 evresindeki bu tarih çalışmaları neticesinde Türk Tarih Tezi’nin oluşumunun 

ardından sıra, bunu kitlelere tanıtmaya ve benimsetmeye gelmiştir. Copeaux’nun da dediği gibi: 

“Bütün milliyetçilikler en geniş kitleye ulaşmayı amaçlar ve ders kitabı ile okul, bu milliyetçiliğin 

en ideal taşıyıcılarıdır.”30 

2-11 Temmuz 1932 tarihleri arasında yapılması planlanan Birinci Türk Tarih 

Kongresi’nin temel amacı hem hazırlanan dört ciltlik Tarih dizisini hem de Türk Tarih Tezi’ni 

lise ve orta mektep tarih muallimlerine tanıtmak olmuştur. Kongre’nin katipliğini üstlenecek 

olan TTTC sekreteri Uluğ İğdemir’in naklettiğine göre; Atatürk, Kongre’nin toplanması 

talimatını 14 Şubat 1932’de Cemiyet’e bildirmiştir.31 Kongre katılımcılarının büyük bir kısmı 

tarih öğretmenlerinden oluştuğu için aslında başlangıçta “Tarih Öğretmenleri Kursu” olarak 

adlandırılan organizasyona, sonradan “Birinci Türk Tarih Kongresi” adı verilmiştir.32 

Kongre’nin organizasyonu Maarif Vekaleti ve Türk Tarih Tetkik Cemiyeti olmak üzere iki 

kuruma verilmişti. Katılımcılar ortaokul ve lise düzeyi Tarih Öğretmenleri’nden oluşmakla 

birlikte TTTC üyeleri ve Darülfünun’dan akademisyenler de iştirak etmişti.33Gazeteler 

Kongre’ye 230 civarında öğretmen ve akademisyenin katılacağını bildirse de sayı tam olarak net 

değildi.34 Nitekim kongre zabıt tutanaklarında katılımcı listesinde Zeki Velidi’nin adının yer 

almamasına rağmen Kongre’ye katıldığını ve hatta burada bir sunum yaptığını biliyoruz. 

İğdemir ise eserinde bu hususta şu bilgiyi veriyor: “Kongre’ye yirmi beşi Türk Tarih Kurumu 

üyesi, onu üniversite öğretim üyesi, biri Güzel Sanatlar Akademisi öğretmeni, yüz doksan altı 

lise, ortaokul ve öğretmen okulu öğretmeni olmak üzere 232 kişi katılmıştır. Bildiri sunanlarla 

konuşmalara katılanların sayısı ise 33’tür.”35 Kongre, temel amaç olarak tarih öğretmenleri 

nezdinde Türk Tarih Tezi’nin ulusal kamuoyuna tanıtılmasını amaçlıyordu ve bu hususta TTTC 

üyeleri öncelikli olarak görevlendirilmişti. Ancak Türk Tarih Tezi’ni ihtiva eden dört ciltlik Tarih 

Dizisi, Kongre öncesinde İstanbul Darülfünunu akademisyenlerine de gönderilmiş ve Tez 

hakkında mütalaa ve eleştirileri istenmişti. Yapılan planlamaya göre Kongre’de Darülfünun 

akademisyenleri Tez hakkındaki mütalaa ve varsa eleştirilerini dile getirecekler, TTTC üyeleri 

ise bu eleştirilere cevap vereceklerdi.36  

 

                                                           
29Nami,  K., “Tarih Kongresine Girerken”, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ankara,02.07.1932, s.2 
30Copeaux,E.,Tarih Ders Kitaplarında (1931-1993) Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul, 2000, s.11. 
31 İğdemir, a.g.e., s.11. 
32 İğdemir, a.g.e., s.11. 
33Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, TTK Yayınları, Ankara, 2010. 
34 “Tarih Kongresi Cumartesi Günü Açılıyor”, Milliyet  Gazetesi, İstanbul,01.07.1932, s.1 
35

İğdemir, a.g.e., s.11. 
36

İğdemir, a.g.e., s.13. 
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4.1.1. Kongre’nin Açılışı 

 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nin 2 Temmuz 1932 Cumartesi günü toplanacağı haberleri 

28 Haziran’dan itibaren gazete sayfalarında kapsamlı bir şekilde yer bulmaya başlamıştır. 

Kongre’nin Ankara Halkevi Konferans Salonu’nda yapılması planlanmış ve bu kapsamda ülkenin 

dört bir tarafından tarih ve coğrafya öğretmenleri Cumartesi günü başlayacak olan Kongre’ye 

iştirak etmek için yola çıkmıştır.3711 Temmuz’a kadar devam edecek Kongre’nin çalışma 

zamanları şu şekilde belirlenmiştir38: 

Tablo 4.1. Kongre’nin Çalışma Programı 

Öğleden Evvel 
Birinci Toplanma 09.00-10.00  
İkinci Toplanma 10.15-11.15 
Üçüncü Toplanma 11.30-12.30 

Öğleden Sonra 

Birinci Toplanma 14.30-16.00 
İkinci Toplanma 16.30-18.00 

Kongre için diğer şehirlerden Ankara’ya gelen katılımcılar için kalacak yer sorunu da 

halledilmiştir. Kadınlar, İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde; erkekler ise Erkek Lisesi’nde misafir 

edilecektir.39 Basında, Kongre’nin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Buna göre; 

Kongre’ye Maarif Vekili başkanlık edecek, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve Milli Talim ve Terbiye 

Başkanları başkanlık makamına vekalet edecektir. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti katibiyle, Maarif 

Vekaleti’nce belirlenecek bir öğretmen Kongre’nin katipliğini yürütecek, aynı zamanda seçilecek 

altı öğretmen de nöbetleşe Kongre’nin müzakere ve kararlarını tutacaktır. Kongre’de TTTC 

üyelerince konferanslar verilecek, Darülfünun akademisyenleri de önceden yazmış oldukları 

mütalaalarını beyan edeceklerdir. Tarih öğretmenlerinden söz almak isteyen olduğu takdirde 

buna başkanlık makamı karar verecektir.40 

Nihayetinde 2 Temmuz 1932 Cumartesi günü Kongre’nin açılışı gerçekleşmiş ve Ankara 

Halkevi Konferans Salonu’nda Devlet Ricali’nin locadaki yerini almasından sonra açılış 

konuşmasını yapmak üzere Maarif Vekili Esat Bey (Sagay) kürsüye çıkmıştır.41 Esat Bey açılış 

konuşmasının başlarında tarih biliminin önemine vurgu yaptıktan sonra, zaman kaybetmeden 

Türk Tarih Tezi’ne giriş yapmış ve dört ciltlik Tarih dizisinin ilk cildine atıfta bulunarak şu 

ifadelere yer vermiştir: 

                                                           
37 “Büyük Tarih Kongresi Yarın Ankara’da Toplanmaya Başlıyor”, Vakit Gazetesi, İstanbul,01.07.1932, s.1 
38 “Tarih Kongresi Bugün Halkevinde Mesaisine Başlıyor”,Milliyet  Gazetesi, İstanbul,02.07.1932, s.1 
39“Tarih Kongresi”, Hakimiyet-i Milliye  Gazetesi, Ankara,01.07.1932, s.1 
40Hakimiyet-i Milliye, a.g.m.,s.1 
41Zafer Toprak’ın tespit etiği gibi (Toprak, a.g.e., s.148.)Maarif Vekili Esat Bey, çoğu zaman akademik 
literatürde Mahmut Esat Bozkurt’la karıştırılmaktadır. Toprak, burada Büşra Ersanlı’nın eserine atıfta 
bulunuyor. Bkz. Ersanlı, a.g.e., s.140. Aynı maddi hata Nevzat Köken’in doktora tezinde de bulunmaktadır. 
Bkz. Köken, N., “Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları ve Tarih Eğitimi (1923-1960)”, Doktora Tezi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2002, s.131. 
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Türkler anayurtları olan Orta Asya’da Yontma Taş Devri’ni milattan 12000 
sene evvel geçirdikleri halde Avrupalılar ancak 5000 sene daha sonra bu 
devirden kurtulabilmişlerdir. Diğer taraflarda insanlar henüz ağaç ve kaya 
kovuklarında yaşarlarken Türkler Orta Asya’da kereste ve maden medeniyetini 
meydana getirmişler, hayvanları ehlileştirmişler, çiftçiliğe başlamışlardı. Cilalı  
Taş Devri’ne tesadüf eden Cümudiye Devri sonlarında buzların çekilmesiyle 
vukua gelen mühim tabii tahavüller sebebiyle bir çok Türk kabileleri 
muhacerete başladı. Bu suretle milattan 7000 sene kadar evvel çiftçilik ve 
çobanlığı ilerletmiş ve altın, bakır, kalay ve demiri keşfetmiş olan Türkler Orta 
Asya’dan yayıldıktan sonra gittikleri yerlerde ilk medeniyeti neşretmiş ve 
böylece Asya’da Çin, Hint ve Mukaddes Yurt edindikleri Anadolu’da Eti, 
Mezopotamya’da Sümer, Elam ve nihayet Mısır, Akdeniz ve Roma 
medeniyetlerinin esaslarını kurmuşlar ve bugün yüksek medeniyetlerini takdir 
ve takip ettiğimiz Avrupa’yı o zamanlar mağara hayatından kurtarmışlardır.42 

Esat Bey, konuşmasının devamında arkeolojik ve etimolojik bulgulara yer vererek 

yukarıda bahsettiği iddiaları temellendirmeye çalışmıştır. Konuşmasının son bölümünde 

özellikle Meşrutiyet Dönemi tarih eğitimine değinerek bir takım eleştiriler getirmiş, değişen ve 

yenilenen tarih eğitimiyle birlikte öğretmenlere düşen kutsal görevlere vurgu yapmıştır. Esat 

Bey konuşmasını tamamladıktan sonra riyaset makamını Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Başkanı 

olan Yusuf Akçura’ya devretmiş ve katiplerin belirlenmesi işleminden sonra da Akçura, sözü 

İstanbul Erkek Muallim Mektebi’nin Tarih Öğretmeni olan İhsan Şerif Bey’e vermiştir. İhsan 

Şerif, konuşmasının önemli bir bölümünü Atatürk övgüsüne ayırdıktan sonra Türk Tarih Tezi’ne 

gelebilecek eleştirilerin önüne bir set çekmek adına şu ifadelere yer vermiştir: 

Efendiler.. Dünyada itiraza uğramayan hiçbir hakikat yoktur. Evet, olabilir. 
Bütün dünya Türkmüş de hala kimsenin haberi yokmuş diyenler de olabilir. 
Fakat emin olmalı ki bunlar kendilerini kasten mübalağa ve mugalataya 
kaptıran insanlardır. Zira bu itirazında her gün bir adım daha hakikate 
yaklaşmasına rağmen yeni tarihimizde böyle bir iddia yoktur. Ancak dünyaya 
şamil olan medeniyetin mebde ve menşei “Orta Asya yaylasıdır” ve o 
“medeniyetin naşir ve nakilleri de Türklerdir” tezi vardır. Mesela yine Türk’ün 
on bin ve daha ziyade senelere irca edilen bu medeniyet kıdemini de fazla 
görenler vardır. Bunlar da zaman mefhumunu kasten anlamazlığa 
gelenlerdir.43 

İhsan Şerif Bey’in ardından söz alan İzmir Kız Lisesi tarih öğretmeni Haydar Bey de 

Kongre’yi tertip etmesinden ve konferans salonuna teşriflerinden dolayı Kongre’de ki bütün 

katılımcılardan ayağa kalkarak Atatürk’e şükranlarını sunmasını istemiş ve bütün katılımcılar 

da bu isteğe uyarak Gazi’yi ayakta alkışlamışlardır. Atatürk de locasında ayağa kalkmış ve 

selamlayarak buna karşılık vermiştir.44Kongre’nin açılışındaki bu konuşmaların ardından bildiri 

sahipleri sunumlarını gerçekleştirmeye başlayacaktır. On gün boyunca devam edecek olan 

Kongre’de sunulan bildiriler pek çok açıdan yeni yaklaşımlara ve iddialara sahiptir. 

 

                                                           
42“Maarif Vekili Esat Bey’in Tarih Kongresi’ni Açma Nutku”, Hakimiyet-i Milliye  Gazetesi, 
Ankara,03.07.1932, s.1 
43Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, (2010), s.15. 
44“Milli Tarih Kongresi Gazi Hazretlerinin Yüksek Huzuriyle Açıldı”,Akşam Gazetesi, İstanbul,03.07.1932, 
s.1 
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4.1.2. Uhrevi’den Dünyevi’ye Geçiş 

 

Osmanlı’da özellikle Tanzimat sonrasında basılan tarih ders kitapları dini motiflerle 

süslenmiştir. Kurun-u Evvel olarak adlandırılan İlkçağ’ın başlangıcında, insanın ortaya çıkışı ve 

dünyaya yayılması gibi konular tamamen dini kitaplar referans gösterilerek açıklanmıştır. II. 

Meşrutiyetin ilanıyla birlikte tarihçiliğin geçirdiği dönüşüm ve pozitivist tarih anlayışının 

belirginleşmesi tarih ders kitaplarının da bu konuda bir değişime uğramasına neden olmuştur. 

1920’li yılların sonuna kadar devam eden süreçte insanlığın ortaya çıkışı meselesi tamamen dini 

kitaplara devredilmiş, tarih ders kitapları ise İlkçağ uygarlıklarıyla başlamıştır.45 1929-1932 

evresi ise tarihçilik anlayışında en büyük dönüşümün geçirildiği dönemlerden biri olmuştur. 

Atatürk’ün başlattığı ve desteklediği tarih çalışmaları neticesinde ortaya çıkan ilk eser olan Türk 

Tarihi’nin Ana Hatları’nda bu değişim bariz bir şekilde görülebilmektedir. Kitap birinci bölümde 

Kainat’ın ve Dünya’nın oluşumuyla başlamış daha sonra da İnsan’ın ortaya çıkış süreci ve 

evrimiyle devam etmiştir. “Hayatın Zuhuru” tamamen maddi temellere dayandırılmıştır. 

Buradan anlaşılacağı üzere Türk Tarih Tezi de aynı temel üzerine oturtulmuştur. Doğa bilimleri 

ve buradaki prensiplerin tarihe de uygulanmaya çalışılması dönemin ana karakteridir. Bu 

sebepten antropoloji ve arkeoloji gibi maddi bulgularla hareket eden bilimler Tarih Bilimi 

içerisinde de sıkça kullanılır olmuştur. 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nde sunulan bir takım bildirilerde de tarihsel yaklaşımda ki 

bu değişim rahatlıkla görülebilmektedir. Özellikle Afet Hanım’ın Kongre’nin ilk günkü 

toplantılarının ikinci oturumunda Türk Tarih Tezi’ni açıkladığı bildiri dikkat çekicidir. Musiki 

Muallim Mektebi tarih ve yurt bilgisi öğretmeni ve aynı zamanda Atatürk’ün manevi kızı olan 

Afet Hanım, bu sırada henüz 24 yaşındadır. Atatürk’ün teşviki ve girişimleriyle Türk Tarihi 

Tetkik Cemiyeti üyesi de olan Afet Hanım, Kongre’de “Tarihten Evvel ve Tarih Fecrinde” adlı 

bildirisiyle, ilk bilimsel tebliği yapan kişi olacaktır. Afet Hanım’ın bildirisi, iki konferanstan 

oluşmaktadır. Bunlardan birincisinin konusu Dünya’nın oluşumu, insanların Dünya üzerinde 

yayılması ve yerleşmesi, ırk meselesi, Orta Asya’nın topografyası ve Orta Asya’nın otokton 

halkına dair sorgulamayla ilgilidir. İkinci konferansın konusu ise Orta Çağ tarihine genel bir 

bakıştan ibarettir. Afet Hanım, bildirisini iki Avrupalı antropologun eseri üzerine inşa etmiştir. 

Bunlar; Eugene Pittard’ın Irklar ve Tarih (Les races et l’historie) adlı eseriyle, Rene Gerin’in 

Leshommes avant l’historie adlı kitabıdır. Bildiri, 1932 yılı itibariyle son bilimsel gelişmelerin 

ışığı altında hazırlanmıştır. Aynı zamanda Afet Hanım, bildirisini Darwinist ve evrim kuramıyla 

uyumlu bir yapıya oturtmuştur. Nitekim bildirisinin hemen başında özellikle eski dönem tarih 

yazıcılarının sıkça kullandığı ilk insanların ortaya çıkışına dair bir uyarıda bulunma gereği 

                                                           
45

Ayrınyılı bilgi için bkz.Toprak, Z., “Darwinizm’den Ateizme Türkiye’de Tarih Eğitiminin Evrimi”, 
Toplumsal Tarih Dergisi, 2011,S.216 , s.20-32. 
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hissetmiş ve şu ifadelere yer vermiştir: “Filhakika hayat, yer yuvarlağının karalarında, 

denizlerinde ve havasında olduğuna göre, yer yuvarlağının, mahiyeti ve geçirdiği değişiklik 

hakkında, ilmi bir fikir edinmeden, hayatın ve insanların başlangıcı hakkında zihinlerimizi bir 

takım efsanelerden kurtaramayız.”46 

Afet Hanım, konuşmasının devamında da Dünya’nın oluşumunu ve yeryüzünde hayatın 

başlangıcını fiziki şartlara bağlamış, böylece eski uhrevi yaklaşımı tamamen terk ederek bu 

durumu maddi temellere oturtmuştur. Avrupa’da bu konuda yayınlanmış son çalışmaları 

yakından takip ettiği, konuya olan hâkimiyetinden bellidir. Afet Hanım, hayatın başlangıcını şu 

ifadelerle açıklamıştır: 

Birinci Devir’de balıklar, İkinci Devir’de kurbağaya benzeyen hayvanlarla yerde 
sürünen hayvanlar, Üçüncü Devir’de kuşlar ve memeli hayvanlar vücut 
bulmuştur. İnsan, Dördüncü Devir içinde görünür. 
Hayatın yer yüzünde belirdiği zamana gelince onu tahmini dahi tayin etmek 
mümkün değildir. Ancak, bugünkü ilim sayesinde, hayatın tamamen fizik ve 
şimik hadiselerin neticesi olduğunu düşünmek hususunda, kendimizi 
selahiyetdar görebiliriz. 
Herhalde, hayatın belirmesi için lazım gelen şartları doğuran amil, milyonlarca 
sene evvel Güneş’in malik olduğu çok büyük radyo aktivitenin ultraviyole 
şuaları ile Yer’in de o uzak zamanlarda haiz olduğu radyo aktif kuvvetidir.47 

Şevket Aziz Bey de “Türk Antropolojisi” başlığını taşıyan sunumunda, insanın fiziksel 

gelişimini evrimci görüşlerle temellendirmiş ve Türk ırkının antropolojik araştırmalarının genel 

sonuçlarına dair açıklamalarda bulunmuştur. İnsanın kafatası ve kemik gelişimini açıklarken sık 

sık Darwinizm’den faydalanmış ve şu ifadelere yer vermiştir: 

Beşer paleontolojisi alimi Marcellin Boule’e istinat ederek söylüyorum: Beşerin 
uzak ecdadı ağaçlarda yaşıyordu. Bugünkü el ve ayak morfolojimizde bunu 
göstermektedir. Uzak cetlerimizin yaşadıkları ormanlar yanmış ve onlar 
toprağa inmeye mecbur kalmışlardır. Ağaçlardan toprağa iniş muazzam bir 
istihalenin başlangıcı oldu. Eller tutmaya, yakalamaya ve müdafaaya yaramaya 
başladı. O vakit ağız kuvvetli bir müdafaa vasıtası olmaktan yavaş yavaş 
uzaklaştı ve faaliyet uzvu yarattığına göre adelatı madgiyenin kuvvetli 
tesirinden yavaş yavaş sıyrılan kafanın ön kısmı genişlemeye başladı. Bu kadar 
geniş ve büyük bir determinizma karşısında heyecan duymamak kabil 
değildir.48 

Tarih’in dini referanslardan arındırılması ve tamamen maddi bir temele oturtulması 

Kongre’nin ve burada sunulan bildirilerin bilimsel niteliğini artıran bir faktördür. Bu açıdan 

Birinci Türk Tarih Kongresi, kendisine saygınlık kazandıracak belli bir bilimsel düzeyi muhafaza 

etmeyi başaracaktır. 

 

 

 

                                                           
46Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.19. 
47Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.19. 
48Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.274. 
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4.1.3. Yeni Bir Üst-Kimlik: Brakisefal 

 

Kongre’de ki bildirilerde dikkati çeken bir başka husus, Türklerin “brakisefal” olarak 

adlandırılan bir ırka mensup olduğuna dair iddiadır. Avrupa’da Türklerin ikincil bir ırk olan Sarı 

Irk’a mensup olduğu ve yine Türklerin Anadolu’ya sonradan geldiği yaygın bir kanaattir. Avrupa 

bilim çevrelerinde oluşan bu kanaat,  Türklerin Anadolu’da ki varlıklarının dahi sorgulanmasına 

yol açabilmiştir. Neticede tarih-siyaset ittifakı içerisinde bu ithamlara bir yanıt bulunmuştur. 

Brakisefaller, Dünya’ya uygarlığı getiren ırktır ve bunların anavatanı Orta Asya’dır. Tarihöncesi 

devirlerde yurtlarından çıkan brakisefaller pek çok yere gittiği gibi Anadolu’ya da gelmişlerdir 

ve burada İlkçağ Uygarlıklarını tesis etmişlerdir. Dolayısıyla Türkler Anadolu’ya sonradan 

gelmemiş, tam aksine buranın yerli halkını teşkil etmişlerdir. Etienne Copeaux bu hususta şöyle 

bir değerlendirmede bulunmuştur: 

(Türk Tarih Tezi)…günümüze dek söz konusu etkenlerin izini taşıyacak ve 
Türklere yeniden güven ve gurur vermeyi, görüntülerini düzeltmeyi, 
kültürlerinin sürekliliğini ve büyüklüğünü kanıtlamayı, Anadolu’da ki 
varlıklarının eskiliğini ve meşruluğunu ve binlerce yıllık devlet kurma 
yeteneklerini göstermeyi hedefleyen bir kendini doğrulama söylemi 
üretecektir.49 

Ancak bu brakisefal tez üretilirken ortaya çıkan tek siyasal kaygı yukarıda belirttiğimiz 

durum değildir. Çok daha başka, belki çok daha büyük siyasi endişeler mevcuttur. Osmanlı 

İmparatorluğu, Fransız Devrimi’yle yayılan ulusçuluk akımlarından en fazla etkilenen 

devletlerden biri olmuştur. İmparatorluk, yok olana dek sürekli bir dağılma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. Devlet adamları ve aydınlar bu tehlikeyi bertaraf edebilmek için daimi bir arayış 

içerisindeydiler. Osmanlıcılık ya da İslamcılık gibi fikir akımları geliştirilmesine rağmen pratikte 

bunlar da hiçbir sonuç vermemiştir. Neticede Birinci Dünya Savaşı sonucunda kaçınılmaz son 

gerçekleşmiş ve İmparatorluk dağılmıştır. Milli Mücadele ertesinde kurulan Yeni Devlet, her ne 

kadar Osmanlı geçmişini inkar etmişse de imparatorluktan büyük bir miras devralmıştır. Bu 

miras İmparatorluğu yaklaşık bir yüzyıl meşgul eden travmatik bir dağılma-bölünme 

korkusudur.  

Öte taraftan yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ulusçuluk temeli üzerine inşa edilmiştir. 

Fakat İmparatorluğun son dönemindekine benzer sorunlar hala devam etmiştir. Türkiye’nin 

sınırlarını belirleyen Anadolu coğrafyasında etnik bir çeşitlilik söz konusudur. Cumhuriyet’in 

kurucu kadroları ise Fransız tipi bir milliyetçilik anlayışını benimsemiştir. Bu anlayış Zafer 

Toprak’ın belirttiği gibi; “Coğrafya ağırlıklıydı ve ‘fıtri’ öğelerden uzaktı. Gönül bağı, bu tür bir 

milliyetçilik için yeterliydi. Günümüzde ‘anayasal vatandaşlık’ diye nitelenebilecek bir yapıyı 

                                                           
49 Copeaux, a.g.e., s.15. 
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simgeliyordu.”50 Zaten 1924 Anayasası’nın 88. maddesi, duruma uygun olarak “Türkiye’de din 

ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese ‘Türk’ denir.” cümlesiyle başlamıştır.51 

Ancak 1925’te siyasi iktidarın bu yaklaşımını bertaraf eden bir olay gerçekleşmiştir. 

Anadolu’nun doğusunda Şeyh Sait önderliğinde başlayan isyan, Kürt milliyetçiliğine vurgu 

yapmış, bu sebepten Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının “anayasal vatandaşlık” tanımı da 

boşluğa düşmüştür. Toprak’ın bu konudaki tahliline göre; “Özellikle Şeyh Sait İsyanı daha dar 

bir milliyetçiliğin oluşmasına ortam hazırladı. O tarihe kadar coğrafya ders kitapları Türk, Kürt, 

Laz, Çerkez gibi unsurlara sayfalarında yer veriyordu. 1925 sonrası bu, bıçak gibi kesildi. Artık 

bundan böyle herkes Türk’tü.”52 

Yaklaşık bu dönemde, Dünya’nın başka bir noktasında yani İsviçre’de Eugene Pittard 

adlı ünlü antropolog kendisine ününü getirecek olan “Irklar ve Tarih” adındaki eserini 

yayınlamıştır. Bu kitabın orijinal Fransızca baskısı kısa süre sonra Atatürk’ün kitaplığındaki 

yerini almıştır. Pittard, özetle; Orta Asya’da yaşayan brakisefal tipteki insanların bir takım 

nedenlerle buradan göç ettiğini ve dünyanın çeşitli yerlerinde uygarlıkların kurulmasına 

öncülük ettiklerini belirtmiştir. Ancak Pittard, söz konusu insanların Türklüğü konusunda 

temkinli yaklaşmış, bununla birlikte bu iddia, hazırlanacak olan Türk Tarih Tezi’nde kesin 

ifadelere dönüşmüştür.53 Bu noktada Orta Asya’dan göç ederek Mezopotamya ve Anadolu’ya 

gelen brakisefallerin Türk olduğu ön kabulünden hareketle 1071 Malazgirt Savaşı öncesinde 

Anadolu’da yaşayan otokton halkların da Türk olması gerekmiştir. Zira brakisefaller binlerce yıl 

öncesinde Orta Asya’dan çıkıp Anadolu’ya gelmişler ve dolayısıyla Anadolu’da belirmeye 

başlayan ilk uygarlıkları da onlar kurmuş olmalıydılar. Bu cihetle Anadolu’da yaşayan tüm etnik 

unsurlar –en azından büyük bir kısmı- brakisefaldir. Böylece brakisefallik Türk Tarih Tezi’yle 

birlikte birdenbire bir üst-kimliğe dönüşecek ve Anadolu’da yaşayan insanların özünde Türk 

olduğu vurgusu yapılmaya başlanacaktır. Ancak burada üzerinde ısrarla durulması gereken 

mevzu, gerek Türk Tarih Tezi’nde gerekse de Atatürk dönemi Türk Tarih Kongreleri’nde sıkça 

dile getirilen “brakisefallik” ve “ırk” kavramlarının ayrıştıran ve ötekileştiren değil, tam tersine 

bütünleştiren kavramlar olmasıdır. Nitekim Yusuf Akçura54 Kongre’de ki bildirisinde şu 

ifadelerde bulunmuştur: 

                                                           
50

Toprak, a.g.e., s.419 
51

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm  Erişim Tarihi: 06.08.2017 
52

Toprak, a.g.e., s.419 
53

Toprak, a.g.e., s.173 
54

 1876 yılında Volga Nehri kıyısında ki Ulyanovsk (aynı zamanda Lenin’in de doğduğu yer) da dünyaya 
gelen Akçura, varlıklı bir aileye mensup olmakla birlikte küçük yaşta babasını kaybetmesi ve buna bağlı 
olarak ailenin işlerinin kötüye gitmeye başlamasından dolayı, annesiyle birlikte 1883’te İstanbul’a gelir. 
Koşay, H.Z.,“Yusuf Akçura”, Belleten Dergisi, TTK Yayınları, Ankara, 1977, S.162, s.393. Burada çeşitli 
mekteplerde temel eğitimini almasının ardından Harbiye Mektebi’ne yazılır ve 1897’de mezun olarak 
orduda görev alır. Akçura bu süreçte Jön Türkler hareketine de katılır ve siyasal iktidara muhalefetinden 
dolayı askeri mahkemede yargılanarak Trablusgarp’a sürgün edilir. Türkman, S.,“Yusuf Akçura ve Ziya 
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Hanımlar, Beyler, 

Müddeamızın (tezimizin) en esaslı vasfı, ayırıcı değil birleştirici, zalim değil 
adil, düşmanlaştırıcı değil barıştırıcı olmasıdır. Bu cihetle objektif tetkiklere, 
ilmi terkiplere müstenit müddeamız, manevi ve ahlaki noktainazardan da 
yüksektir…55 

Yine bu konuda Zafer Toprak da şu değerlendirmelerde bulunmuştur: 

Eugene Pittard’ın ırk kavramı … etnik değildi; “antropolojik” bir içeriğe sahipti. 
Anadolu’da yaşayan tüm insanlar, -Kürt olsun, Ermeni olsun, Rum olsun-aynı 
ırkın mensuplarıydı. Bu insanlar farklı dine ve dile mensup olabilirlerdi. Ama 
ırkları aynıydı. Göçler sonucu Anadolu’ya yerleşmişlerdi.. Ortak vasıfları 
brakisefal olmalarıydı. Tıpkı 1924’te oluşturulan anayasal vatandaşlık anlayışı 
gibi Eugene Pittard bunların hepsine Türk diyordu. Atatürk öncülüğünde Türk 
Tarih Tezi, hiç olmazsa kuramsal düzeyde, bu varsayımı pedagojik amaçlarla 
“kesin” bir yargıya dönüştürmüştü.56 

Elbette ki bu kavramsal çerçevenin temellendirilebilmesi için iki önermeye ve bu 

önermelerin bilimsel ispatına ihtiyaç vardır. Bunlar: 

1- Brakisefaller Türk’tür. 

2-Anadolu’da yaşayan insanlar brakisefaldir. 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nde bildiri sunanların önemli bir kısmı da brakisefal 

kavramına vurgu yapmıştır. Zaten Türk Tarih Tezi bu temel üzerine inşa edilmiştir. Kongre’de 

konuya ilk değinen Afet Hanım’dır. Afet Hanım, bildirisinde coğrafyadan fazlasıyla 

yararlanmıştır. Orta Asya’nın tarih boyunca geçirdiği coğrafi değişim ve topoğrafyası, onun bir 

                                                                                                                                                                                     
Gökalp”, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, Erzurum, 2003, 
C.3, S.4, s.135. Trablusgarp’a vardıktan bir süre sonra Fransa’ya kaçmayı başaran Akçura, burada Jön Türk 
liderleriyle birlikte hareket etmeye devam eder. Bir taraftan da siyasal bilimler alanında yüksek lisans 
eğitimine devam ederek Albert Sorel’den dersler alır. Akçura’nın Sadri Maksudi ile tanışması ve dostluk 
kurması da burada yaşadığı dönemde gerçekleşir. Yusuf Akçura, 1903’te yüksek lisans eğitimini 
tamamlamasının ardından Kazan’a gider ve burada öğretmenlik yapmaya başlar. 1905 Devrimi’yle 
birlikte Rusya’da Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve Duma’nın açılışıyla birlikte Akçura, bölgede yaşayan Türk 
azınlıkların hakları adına politikaya atılır ve bir takım kongre ve konferanslar eliyle dağınık haldeki Türk 
ve Müslüman siyasi partileri organize etmeye çalışır. Akçura’nın siyasal görüşleri de bu iklim içerisinde 
şekillenecektir. Bu dönemde kaleme aldığı ünlü yapıtı “Üç Tarz-ı Siyaset”i Rusya henüz güvenli olmadığı 
için Kahire’de bir gazetede yayınlatma fırsatı bulur. Türkman, a.g.m., s.136. Akçura, eserinde Osmanlıcılık, 
İslamcılık ve Türkçülük fikirlerini analiz ederek tek çıkar yolun Türkçülük fikri olduğu sonucuna varmış 
ve bundan sonraki yaşamı boyunca bu uğurda mücadelesini sürdürmüştür. 1907 yılında Çarlık Rejimi 
tarafından II.Duma’nın dağıtılmasından sonra rejim güçleri Akçura’nın peşine düşer fakat şans Akçura’nın 
yanındadır. O sıralarda İstanbul’da II. Meşrutiyet’in ilanı Akçura’nın İstanbul’a dönmesini sağlayacaktır. 
Koşay, a.g.m., s.395. Yusuf Akçura İstanbul’a döndükten sonra çeşitli eğitim kurumlarında tarih dersleri 
vermeye başladı ve 1912’de kurulan Türk Ocakları’nın kurucu üyelerinden biri oldu. 1919’da İstanbul’un 
işgali sırasında tutuklandı fakat kaçmayı başararak Anadolu’da ki direniş hareketine katıldı ve Kurtuluş 
Savaşı’nda aktif olarak yer aldı. 1923 yılında TBMM’ye İstanbul milletvekili olarak seçildi ve uzun yıllar bu 
görevi yürüttü. Ancak Türk Ocakları’nın da hala aktif bir üyesiydi ve bu kurum bünyesinde yayınlanan 
“Türk Yurdu” dergisi onun gözetiminde çıkarılıyordu. 1930’da yine Türk Ocakları bünyesinde oluşturulan 
Türk Tarihi Tetkik Heyeti’nde görev aldı ve bu heyetin Cemiyet’e dönüşmesiyle birlikte Tevfik 
Bıyıklıoğlu’nun ardından başkan olarak seçildi. Dolayısıyla Yusuf Akçura, Atatürk dönemi tarih 
çalışmalarında ve Türk Tarih Tezi’nin oluşumunda ön saflarda yer alan isimlerden biri oldu. Birinci Türk 
Tarih Kongresi toplandığında O, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin başkanıydı ve Kongre’de de Başkanlık 
Divanı’na vekalet edecekti. 
55

Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.607 
56Toprak, a.g.e., 2012, s.172-173 
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uygarlık merkezi olmasını sağlamıştır. Orta Asya’yı çevreleyen buz mıntıkaları, yüksek dağlar ve 

iç denizler; buranın, diğer bölgelerle olan irtibatını kesmiş ve müstesna bir yer haline gelmesini 

sağlamıştır. Dolayısıyla, Güney Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’yı istila etmiş olan 

dolikosefaller Orta Asya’nın bu coğrafi ve topoğrafik yapısı nedeniyle bölgeye nüfuz 

edememiştir. Orta Asya’da ise başka bir ırk meydana gelmiş ve brakisefal olarak adlandırılan bu 

ırk, kültür sahalarından çok ileri giderek Neolitik ve sonrasında Maden Devrini yaşamıştır. 

Doğal olarak çiftçiliği öğrenmiş ve hayvanları ehlileştirmiştir.57 Afet Hanım, zamanla Orta 

Asya’da ki iç denizin kurumasına bağlı olarak baş gösteren kuraklık neticesinde brakisefallerin 

dünyanın diğer bölgelerine göç etmeye başladığını ve o dönemde henüz Paleolitik Çağ’ı 

yaşamakta olan dolikosefallerle karışmaya başlayarak onları medeniyetle tanıştırdığını iddia 

etmiştir. Elbette ki tüm bu iddialar Afet Hanım’ın bildirisinde Avrupa’da ki bir takım 

antropologlar ve onların eserlerinden yapılan alıntılarla temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu 

noktaya geldikten sonra Afet Hanım, salondaki katılımcılara şöyle seslenmiştir: 

Şimdi arkadaşlarım, bizi, Türkleri çok alakadar eden, suali soracağım!... 
Orta Asya’nın otokton halkı kimdir?....Bu soruya cevap vermeye çalışan küçük 
tetkikime, cevabı malum bir sorgu ile başlayacağım. 
Türk’ün ana yurdu neresidir? 
Bu sorgunun, hep beraber kısa ve kat’i cevabını verelim! 
Türk’ün ana yurdu, Orta Asya yaylasıdır!....Bu yurdun bel kemiği, “Altaylar-
Pamir” mıntıkasıdır. Türkler bu beşikte, en az milattan 9000 yıl evvel, kültür 
sahibi bir ırk olmuş bulunuyordu.58 

Afet Hanım, bildirisinin bu noktasından itibaren daha çok mantık yürütmelerden ve 

etimolojiden faydalanmaya karar vermiştir. Zira buraya kadar faydalandığı Pittard ve Gerin, 

binlerce yıl evvel Orta Asya’dan göç eden söz konusu brakisefallerin Türk olduğu hususunda bir 

hayli çekingen davranmışlardır. Öte taraftan Afet Hanım, bildirinin devamında bir başka Fransız 

Antropolog olan Andre Berthelot’yu hedef tahtasına koymuştur. Zira bu araştırmacı Orta 

Asya’dan göç eden söz konusu kitleleri İndo-Öropeen yani Hint-Ari olarak kabul etmektedir. 

Afet Hanım, Andre Berthelot’nun kaleme aldığı “L’Asie Ancien, Central et sud-Orientale d’aprees 

Ptoleme” adlı eserden alıntılar yaparak, müellifin düştüğü çelişkiyi ispata girişti. Hatta bildirinin 

bir yerinde “Ari” sözcüğünü “Er” sözcüğü ile ilişkilendirmeye çalışarak İndo-Öropenlerin 

Türklüğünü ispatlamaya çalışmıştır. Yine Orta Asya’dan göç eden Türk kitlelerinin zaman 

içerisinde bunu unuttuklarına yer vererek şu ifadelerde bulunmuştur: 

…Avrupalılar çok zaman sonra, Hindukuş şimalinde bir Ari diyarı yarattılar; Ari 
diyarı demek, Türk diyarı demek olduğunun fariki olmadılar; bunu tetkike 
fırsat da kalmadı. Çünkü Avrupa, yeniden birbiri ardınca gelen Alan, Hun, Avar, 
Hazar, Peçenek, Oğuz, Kuman ve saire atlı, Türk kütlelerin sersemletici 
darbeleri altında kaldı. Bu insan kütlelerinin, Orta Asya yaylalarından kopup 
geldiği meydanda idi; fakat, Avrupalılarda kalan son tesirler, bu insanların, 
Avrupa’ya ilk gidenlerin öz kardeşleri olduklarını, o kadim (Altay-Pamir) 

                                                           
57Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.24 
58Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.30 
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ırkının Er çocukları bulunduklarını anlamak istidadı bırakmadı. Bundan çıkan 
netice şu oldu: Avrupa’da evvel ve ahir, görünen Orta Asyalıların, aynı ana 
kavimden olduğunu inkar eden bir taassup…59 

Bildirisinde brakisefallerin Türklüğü’nü ispatlamaya çalışan bir başka isim de Dr. Reşit 

Galip’tir.60 Kongre’nin ikinci gününde ilk konferansı veren Dr. Reşit Galip’in konuşması yaklaşık 

beş saat devam etmiştir. Reşit Galip’in konferansının başlığı “Türk Irk ve Medeniyet Tarihine 

Umumi Bir Bakış” adını taşımıştır. Tüm kongre boyunca Afet Hanım’la birlikte konuşma 

metninde dipnot kullanan iki kişiden biridir. Bildirisinde Avrupalı araştırmacı, yazar ve 

antropologlardan bolca alıntı yapmış ve atıfta bulunmuştur. Reşit Galip konuşmasının ilk 

bölümünü Avrupalı antropologların ırk sınıflandırmasına ayırmıştır. Avrupalı araştırmacıların 

Türkleri sarı ırk ve mongoloid sınıfına sokmasını eleştirmiş, Türklerin brakisefal bir Alp insanı 

olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Konuşmanın bundan sonraki bölümünde Reşit Galip, 

Hititlerin Türklüğünü ispata girişecek ve bu amaçla Avrupalı birkaç araştırmacıdan 

yararlanarak Hititlerin kullandığı eldiven ve kunduradan hareketle Hititler ile Türkler 

arasındaki bir takım motiflerin benzeştiğini belirtecektir. Aynı zamanda Hititlerin kullandığı çift 

başlı kartal sembolünü sonraki dönemde Selçuklularda kullanmıştır. Ancak Reşit Galip bunlarla 

yetinmez ve antropolojik kanıtları da ortaya koyar. Anadolu’da brakisefal bir üst-kimliğin 

varlığına dair konuşmasında şu ifadelere yer verir: 

En eski Eti kafatasları hakkında şimdiye kadar belli başlı mühim vesikalar 
Alişar hafriyatıyla meydana çıkarılmış olanlardır. İstanbul Tıp Fakültesi 
Antropoloji Enstitüsü Umumi Katibi, arkadaşımız Antropolojist Dr. Şevket Aziz 
Bey tarafından mütalaa ve XV’inci Beynelmilel Antropoloji ve Arkeoloji 
Kongresi’nde tebliğ edilen tetkikler daha en eski Etiler zamanında Anadolunun 
(%70)e yakın bir kesafetle brakisefal Alpli tip vasfını almış olduğunu büyük bir 
sarahatle ispat etmektedir. 
Prof. F. Wagensell ve Prof. M. W. Hauschild taraflarından Anadolunun 
Çanakkale, Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Kastamonu ve muhtelif şark vilayetleri 

                                                           
59Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.41. 
60

 1892 yılında Rodos’un bir Türk mahallesinde dünyaya gelen Reşit Galip, Rodos ve İzmir’de ki 
eğitimlerinin ardından 1911’de Askeri Tıbbiye’de öğrenim hayatına devam etmiştir. Balkan Savaşları’nda 
gönüllü olarak yer aldığı için Askeri Tıbbiye’yi ancak 1917’de bitirebilmiş ve Türk Ocakları’nın aktif bir 
üyesi olarak bir takım gazete ve dergiler yayınlamıştır. Ateşli bir milliyetçi ve idealist olan Dr. Reşit Galip, 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından -temel amacı köy hekimliğini yaygınlaştırmak, köylere gerekli 
olan sağlık hizmetini yarı-gönüllü bir şekilde götürmek ve köylünün eğitim ve kültür gereksinimlerini 
karşılayabilmek olan- Köycüler Hareketi’ne katılarak bir süre Tavşanlı’da doktorluk mesleğini icra etti. 
Milli Mücadele’nin sonlarına doğru ailesiyle birlikte Mersin’e yerleşti ve burada özel bir muayenehane 
açtı. Atatürk’ün ilgisini çekmesi de daha çok burada oldu. Mersin’de ki yerel gazetelerde Milli Mücadele’yi 
destekleyici pek çok makale kaleme aldı. Ancak Atatürk’ün 1923 yılındaki Mersin ziyareti onun için bir 
dönüm noktası oldu. Mersin’de Atatürk’ün halka hitap etmesi için Millet Bahçesi’nde bir miting tertip 
edilmişti. Atatürk’ten önce ona teşekkür etmek için kürsüye çıkan Dr. Reşit Galip, ateşli ve etkileyici bir 
konuşma yaparak Atatürk’ün ilgisini çekmeyi başardı. Turan, Ş.,“Dr. Reşid Galip’in Atatürk’e Yakınmaları”, 
Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2006, C.25, S.29, s.3. 1925’te Aydın milletvekili 
olarak TBMM’ye giren Dr. Reşit Galip, bundan sonra Atatürk’ün yakın çevresinde bulundu. 1930’da önce 
Türk Tarihi Tetkik Heyeti üyeliği, 1931’de de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyeliğine ve sekreterliğine 
seçildi. İğdemir, Yılların…, s.294. Türk Tarihi’nin Ana Hatları adlı eser hazırlanırken Hititler bölümünü 
kendisi kaleme aldı. Birinci Türk Tarih Kongresi’nde Türk Tarih Tezi’nin ateşli bir savunucusu olarak 
yeniden dikkatleri üzerine toplamayı başaracaktı. 
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halkı üzerinde yapılan antropolojik tetkiklerde ancak %5,5 nispetinde 
dolikosefal unsur bulunmuştur. 
Bu, Anadolu’da yaşayan ırkın hiçbir saha ile kıyas edilmeyecek derecede Atalar 
vasfını muhafaza etmekte olduğunu apaçık gösterir. Bunun delaleti, bugüne 
olduğu gibi, en kadim göçler devrine kadar da şüphesiz ehemmiyetle şamildir. 
Elde mevcut umumi antropolojik tetkikler Anadolu’da dini, siyasi saikler ve dil 
ayrılığı dolayısıyla ayrı unsurlar halinde görülmüş olan Ermeniler v.s. gibi 
zümrelerin ve hatta mübadele edilen Rum ahalinin dahi aynı ırki tip 
menşe’inden geldiklerini göstermektedir.61 

Konuşmasının devamında Reşit Galip, konuyu Orta Asya’ya getirecektir. Ünlü antropolog 

Gobineau’nun Ari ırkının kökenlerini Orta Asya’da aramasına atıfta bulunarak şu ifadelere yer 

verir: 

Pek küçük bir tavzih ile bu tarif (Gobineau’nun iddiası Y.N.) bugün dahi 
doğrudur. 1850 yılından zamanımıza kadar ilim, medeniyet atalığını 
Gobineau’nun Kumral-Dolikosefalinden alarak Brakisefal Alplilere emanet 
etmek, yani malı hakiki sahibine vermek yolunda yürümüştür. O ataların öz 
torunları bugün dahi orada oturuyorlar ve burada oturanları da işte 
kendilerine ait bu meseleleri konuşuyorlar! (sürekli alkışlar)62 

Bu konuda Şevket Aziz Bey’in63 sunumu belki de Kongre’nin en ilginç konferansıdır. 

Bildirisinde; insan kafatası, çene ve burun yapısına dair pek çok tablo ve cetvel kullanmıştır. 

Yaptığı araştırmalar neticesinde Anadolu insanının kafa, burun ve çene yapısına dair vardığı 

sonuçları şöyle açıklamıştır: 

Şimdi canlı Türk efradı üzerinde yaptığımız tetkikatı kısaca söyleyeceğim … ilk 
tespit ettiğimiz neticeler: 
Vasatinin üstünde bir boy (167,59), brakisefal bir kafa, Leptosop (ince uzun) 
bir burun, kulaklar vasati dediğimiz bir ebatta bulunuyor. Mongol gözü yok. Bu 
tip, Avrupai denilen Alp adamının tipinin aynıdır. Hiç fark yoktur. Yalnız bizce 
Türk memleketinde çalışan Türk müteharrisine, Türk mütekkikine şimdi bir 
sual sormak icap ediyor. Avrupai tip dediğimiz bu tip nereden gelmiştir? Bunu 
Avrupa’ya mı bağlayacaksınız? Yoksa Avrupa’yı ona mı? Tereddütsüz cevabını 
derhal verelim ki brakisefal Avrupa bize bağlıdır. (Alkışlar)64 

                                                           
61

Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.134. 
62

Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.137. 
63

 1903 yılında Edirne’de dünyaya gelen Şevket Aziz, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan 
sonra 1924’te İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İki yıl kadar doktorluk yaptıktan 
sonra yine İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’ne asistan olarak girmiş ve bir süre sonra tahsilini 
tamamlamak üzere Paris Antropoloji Mektebi’nde eğitim almıştır. Bilici, Z.K., ”Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz 
Kansu, Başkent’te Yükselen Güneş Ankara Üniversitesi”, Yay. Haz. Semih Başkan, Ankara Üniversitesi 
Yayınları, Ankara, 2016, s.17. Burada ünlü antropolog George Papillault’un yanında çalışan ve tezini 
tamamlamasının ardından Türkiye’ye dönen Şevket Aziz Bey, Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi’nde 
göreve başladı. Münüsoğlu, H.,“Türkiye’de Antropolojinin Kurulma ve Kurumsallaşma Sorunlarına 
Tarihsel Bir Yaklaşım: DTCF Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi 
Enstitüsü, Ankara, 2010, s.36. Daha sonra İstanbul Darülfünunu’nda müderris muavinliğine yükselen 
Şevket Aziz Bey, özellikle Türk Tarih Tezi’nin antropoloji bölümüne ciddi katkı sağladı ve Birinci Türk 
Tarih Kongresi’nde bu yönde bir tebliğ sundu. 
64Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.277. 
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Şevket Aziz Bey, çok enteresan bir şey de yapmıştır. 11 çocuklu köylü bir aileyi, elde 

ettiği bulguların ispatı olarak kongre salonuna getirmiştir65 ve katılımcılara dönerek şöyle 

seslenir: 

Efendiler; müsaade ederseniz size şimdi hiçbir ıstıfa zihniyeti takip etmeden 
bir Türk ailesini göstereceğim. Minimini yavrularıyla bir genç kadın ve bir genç 
erkeği tesadüfen buldum ve getirdim. Size göstereyim. 
Ankara’nın biraz şimalinde Bağlum köyünden Apdullah’ı, kadınını ve küçük 
yavrusunu takdim ediyorum. İşte ince ve uzun burunlu brakisefal ve 
Antropoloji kitaplarında bu karakterle tavsif edilen halis dağlı adam, Alp adamı 
(Alkışlar). Apdullah, koyu olmayan gözlere, buğdaydan daha açık renkli kumral 
bıyıklara ve beyaz bir tene sahiptir. Fakat işte yavruları, saçları altın renkli olan 
bu yavru, Türk ırkına mensuptur (Alkışlar). İşte Alp adamı. Orta Asya’dan 
gelmiş olan adam, bizim ecdadımıza bağlı olan adam (Alkışlar).66 

Muhtemelen bu köylü ailenin olup bitenden haberi yoktur. Ancak Şevket Aziz Bey, 

sürekli alkışlar eşliğinde kesin bir zafer elde etmiştir. 

20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da oldukça popüler bir bilim haline gelen fiziki 

antropolojinin bulgularından faydalanarak, Türkler’in hiç de geri olmayan ırki özelliklere sahip 

olduğunu ortaya koymak ve aynı zamanda ülke içindeki sosyolojik ve politik nedenlere bağlı 

olarak yeni bir üst-kimlik oluşturmak, Türk Tarih Tezi’nin ve dolayısıyla Birinci Türk Tarih 

Kongresi’nin bilimsel niteliğini örseleyen ideolojik ve siyasi kaygılar gibi görünse de belki de 

ulus-devletin inşası sürecinde bir zorunluluktur. Anadolu’da yaşayan tüm unsurlara ortak bir 

geçmiş sunan brakisefal üst-kimlik iddiası, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine bağlı olarak 

fiziki antropolojinin geçerliliğini yitirmesiyle önemini kaybedecek fakat Türkiye Devleti, uzunca 

bir dönem (1990’lara kadar) Anadolu’da yaşayan unsurların Türklüğü konusunda ısrarcı 

olacaktır. 

 

4.1.4. İlk Çağ’da Ön Asya, Mısır ve Ege Havzası’nda Türk İzleri 

 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nde sunulan bildirilerde diğer bir önemli husus da İlkçağ’da 

Ön Asya, Mısır, Ege ve Yunan Havzası, hatta Avrupa Uygarlıkları’nın bile temelinde brakisefal, 

yani Türk etkisinin olduğu iddiasıdır. Bu iddiaların temellendirilebilmesi için referans gösterilen 

üç bilim dalı ise Antropoloji, Arkeoloji ve Linguistik’tir. Aslında buradaki retoriğin temelinde de 

bilimsel bir dil kullanılarak siyasi mesajlar verilmesi yatmıştır. Peki, bu mesaj kime ve neden 

verilmiştir? Her şeyden önce Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Dünya iki kutuplu bir yapıya 

doğru sürüklenmiş, Bolşevik Devrimi sonucunda kurulan S.S.C.B.’yi, Batı Uygarlığı -haklı olarak- 

kendisine bir tehdit olarak algılamıştır. Milli Mücadele ertesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti 

ise bu hususta tarafını net bir biçimde belli etmiştir. Yeni Ülke’nin hedefi öncelikle Batı 

                                                           
65“İlk Medeniyet Nereden Çıktı?”,Akşam Gazetesi, İstanbul,06.07.1932, s.2. 
66Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.278. 
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Uygarlığı’nın düzeyine ulaşabilmek hatta onu geçebilmektir. Öte taraftan ülkenin ve toplumun 

İslami geçmişi göz önüne alındığında, Doğu; geri kalmışlığın, Batı ise; çağdaşlık ve ilerlemenin 

sembolü olarak algılanmıştır. Nitekim Ahmet Asker’in belirttiği gibi, 

Dünyada belki de hiçbir ülke, Avrupalı olduğunu kabul ettirmek konusunda 
kemalist Türkiye kadar istekli ve ısrarcı değildi. Batılı ülkelerin Osmanlı’ya 
yönelik silah tehdidinin Lausanne Antlaşması’yla sonlanmasından sonra 
pozitivist Türk milliyetçileri kurdukları yeni Türkiye’de, özellikle Arap İslami 
unsurlardan dolayı geri kaldığını düşündükleri geleneksel topluma semboller 
yardımıyla Avrupalı bir elbise giydirme çabasına girmişlerdi.67 

Ancak Batı nezdinde Türkler, uygarlığa çok fazla katkısı olmayan ve sadece savaştan 

anlayan kütlelerdir. Hatta Türkler ikinci sınıf bir ırk kabul edilen “Sarı Irk”a mensuptur. Bu 

durum, Türkiye’nin Batı karşısındaki imajına ciddi bir zarar veriyor ve ulus inşası sürecinde 

Türklerin olası bir özgüven kaybı yaşaması tehlikesini doğurmuştur. En pratik çözüm tarihte 

Türklere “Uygar Atalar” bulmakta yatmıştır. Bu hususta Afet Hanım, şöyle bir anısından 

bahseder: 

1928 yılında, Fransızca coğrafya kitaplarının birinde, Türk ırkının sarı ırka 
mensup olduğu ve Avrupa zihniyetine göre ikinci ‘secondaire’ nevi bir insan 
tipi olduğu yazılı idi. 
Kendisine gösterdim. Bu böyle midir? Dedim. 
‘Hayır, olamaz, bunun üzerinde meşgul olalım. Sen çalış.’ 
Dediler. 
Ben tarih okutma vazifem icabı olarak 1929’da çalışmaya başladım. Tarih 
sahasında çıkmış en yeni kitapları Atatürk getirtti. Bunlarla yeni bir kütüphane 
kurmuştu. Memlekette tarihle uğraşanları etrafına topladı. Herkesten bir fikir 
dinliyorduk. Her vekil ve meb’us arkadaşları Atatürk’ün yanından çıkarken 
yeni bir kitap koltuğunda oluyordu. Onların hulasaları toplanıyor, Atatürk 
kendi okuduğu kitaplarla beraber bu hulasaları tetkik ediyordu. Çalışma uzun 
ve ekseriya fasılasızdı. 
‘Türkler bir aşiret olarak Anadolu’da imparatorluk kuramaz. Bunun başka türlü 
bir izahı olmak lazımdır. Tarih ilmi bunu meydana çıkarmalıdır’ diyordu. Etiler 
Anadolu’nun en eski medeniyet kuranlarından biri olduğu için, Onun zihnini en 
çok meşgul eden bir bahisti. Acaba, Akdenizin kaybolmuş ve yaşamış olan eski 
medeniyeti ile Türklerin alakası nedir, suali sık sık tetkike vesile veriyordu 
Dünyanın muhtelif yerlerinde, bilhassa Türkiyede otokton halk ve medeniyet 
getiren halk kimlerdir? Türklerin cihan tarihinde ve medeniyet aleminde 
rolleri nelerdir? 

Bu sorulara cevap vermek kolay görünmüyordu.68 

Gerek Afet Hanım’ın gerekse de Atatürk’ün kafasını meşgul eden bu sorular, nihayetinde 

Türk Tarih Tezi’nin ortaya çıkışıyla bir cevap bulacaktı. Tez’de İlkçağ’a damgasını vurmuş pek 

çok uygarlığın kökeni Türk olarak gösteriliyordu. Birinci Türk Tarih Kongresi’nde de durum 

aynıydı. Bildiri sunan pek çok isim bu iddiaları dile getirecek ve savunacaktı. Kongre’nin üçüncü 

                                                           
67 Asker, A., “Nazi Irk Tasnifinde Türkler ve Ortadoğu Halkları”, ÇağdaşTürkiye Tarihi Araştırmaları 
Dergisi, XII/25 (2012/Güz), s.84. 
68

İnan, A., “Atatürk ve Tarih Tezi”, Belleten 1 Nisan 1939, TTK Yayınevi, Ankara, İkinci Baskı 1994, C.3, 
S.10, s.244-245. 
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günü, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyelerinden Hasan Cemil (Çambel) Bey’in69 “Ege 

Medeniyeti’nin Menşeine Umumi Bir Bakış” başlığını taşıyan konferansı tahmin edildiği üzere 

Ege Medeniyeti’nin Türklüğünü kanıtlamak üzerine inşa edilmiştir. Önce, Anadolu’da bulunan 

İyonların, artık Türklüğü herkesin malumu olan Hititlerle olan bağlantısını kuran Hasan Cemil, 

daha sonra İyonların Girit Medeniyeti ve Miken Uygarlığı üzerindeki etkilerini incelemiş ve 

iddiasını güçlendirmek için Avrupalı yazar ve araştırmacılardan faydalanmıştır. Ancak bu 

araştırmacıların pek çoğu aslında Ege Medeniyeti’nin Küçük Asya Medeniyetleri ile olan 

bağından bahsetmektedir. Hasan Cemil Bey, Küçük Asya’da ki İlk Çağ uygarlıklarını zaten Türk 

olarak kabul ettiği için iddiasını açıklamakta sıkıntı çekmemiştir.  Faydalandığı bir başka kanıt 

unsuru da duvar rölyefleri ve nakışlardır. Nitekim konuşmasının bir yerinde şu ifadelerde 

bulunmuştur: 

Herodot, Likyalılara mahsus bir harp serpuşundan, tüy taçtan bahsediyor. 
Filhakika Mısır duvar nakışlarında (XIII’üncü asır) Likyalılar bu tüy taçla 
gösterilmiştir. Dikkate şayan bir tetabuk olarak, Knossos sarayında dahi tüy 
taçlı bir erkeği tasvir eden bir duvar kabartması bulunmuştur. Eski Fayestos 
sarayında dahi tüy taçlı kafa tasvirlerini havi toprak levhalar bulunmuştur. 
Bu böyle olunca eski Girit saray devrini, yani orta Minos devrini yaratanlar 
Türk ırkına mensupturlar. 
Meşhur arkeolog Dörpfeld de eserinde orta Minos devrini yaratanların Küçük 
Asyalılar olduğunu söylüyor.70 

Hasan Cemil, etimolojik kanıtlarda öne sürmüş ve Girit Medeniyeti’nin doğu kısmında 

yaşayan halk kitlesine verilen “Eteokretler” adının “Eti” ve “Etrüsk” kelimelerinden türemiş 

olduğunu belirtmiştir. 

Ege ve Yunan Uygarlıkları’nın Türklüğünü ispatlamaya çalışan bir başka isim de Dr. 

Reşit Galip’tir. Reşit Galip Anadolu’da yaşayan insanların brakisefal özelliklerine vurgu yapan 

konuşmasının ardından konuyu eski medeniyet sahalarına getirmiştir. Eski medeniyet 

sahalarını ihtiva eden bölgelerin coğrafi özelliklerini verdikten sonra bu sahalarda yapılan kazı 

çalışmaları neticesinde bulunan kafatasları üzerindeki incelemelere yer vermiştir. Pittard’ın, 

                                                           
69

 1879 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hasan Cemil Bey, ilk ve orta öğrenimini yine bu şehirde 
tamamladıktan sonra önce Kuleli Askeri İdadisi’ni ardından da Harp Akademisi’ni bitirmiş ve Kurmay 
Yüzbaşı olarak orduda görev almaya başlamıştı. 1899’da askeri öğrenci olarak Almanya’ya gönderildi ve 
burada Prusya Harp Akademisi’nde  eğitim aldı. Ünlü Alman Generali Ludendorf’un garnizonunda ve 
Hindenburg’un karargahında çalışma fırsatını elde etti. Kopaçlı, Z.,“Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphane 
ve Arşivini Zenginleştirme Çalışmaları ve Hasan Cemil Çambel Adına Yapılan Bağışlar”, Atatürk Araştırma 
Merkezi Dergisi, Ankara, 1998, (14), 40, s.331. Yurda döndükten sonra Balkan Savaşları ve Birinci Dünya 
Savaşı’nda cephelerde görev yapan Hasan Cemil Bey, bu süreçte iki defa Berlin’e ateşe militer olarak 
görevlendirildi. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından Berlin’de iken orduda ki görevinden 
ayrılan Hasan Cemil Bey, sağlık sorunları nedeniyle bir süre Avusturya ve İsviçre’de ikamet ettikten sonra 
1924’te yurda döndü ve Haliç Vapur İşletmeleri’nde müdürlük yaptı. Çeşitli gazetelerde yazarlık yapan 
Hasan Cemil Bey, Türk Ocakları’nın da aktif bir üyesiydi ve sıklıkla konferanslar veriyordu. Atatürk 
inkılâplarının destekleyicisi olarak 1929’da Bolu milletvekilliğine de seçildi ve uzun bir dönem bu görevi 
ifa etti. Türk Ocakları’nın kapatılarak Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ne dönüşmesiyle birlikte burada 
yönetim kurulundaki yerini aldı ve Türk Tarih Tezi’nin oluşumunda ciddi katkılar sundu. 
70Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.211. 
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Deyr-el Bahr’da Grebaut tarafından muayene edilen Ammon rahiplerine ait kafataslarının 

brakisefal bir karaktere sahip olduğu iddiasına atıfta bulunarak güçlü bir argüman oluşturmaya 

gayret etmiştir. Aynı şekilde Ege Medeniyeti’nde de brakisefal unsurlara rastlanılmaktadır. 

Konuşmasının devamında Reşit Galip şu ifadelere yer vermiştir: 

Glotz, Ege mıntıkasındaki arkeolojik keşiflerin verdiği antropoloji malzemesine 
istinaden Girit’e, brakisefal unsurların hangi devirlerde ve ne nispetlerde 
geldiklerini gösteren çok enteresan bir mukayeseli cetvel tertip etmişti. 
Pittard’ın da tasvip ve kabul ettiği bu cetvele göre Girit’te üç Minos medeniyet 
devrine ait iskelet serileri şu nispeti göstermektedir:71 

Tablo 4.2. Girit’te üç Minos medeniyet devrine ait iskelet serileri 
  Eski Minos  Orta Minos  Son Minos  
  Medeniyeti  Medeniyeti  Medeniyeti 

Dolikosefal %55   %66,6   %12,5 
Mezatisefal %35   %25,6   %50 
Brakisefal %10   %7,7   %37,5 

Reşit Galip’in anlatmak istediği, brakisefallerin Orta Asya’dan göç etmesi ve bu bölgelere 

gelişiyle medeniyetin yükselmeye başladığıdır. Bu durum elbette sadece Ege havzası için geçerli 

değildir. Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve Avrupa; bu brakisefal göç neticesinde güçlü 

medeniyetler kurmayı başarmışlardır. 

 Mısır Uygarlığı’nın Türklüğü meselesi de Kongre’de ciddi bir yer kapladı. Aslında bu 

konuya Reşit Galip bir parça değinmiştir ama kapsamlı olarak konuyu ele alan Kongre’nin 

dördüncü gününde, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyelerinden Yusuf Ziya Bey olmuştur. “Mısır 

Din ve İlahlarının Türklükle Alakası” başlıklı bildirisinde Yusuf Ziya, eski medeniyet 

merkezlerinin Türklükle olan bağlantısını saptamada etimolojik bulguların diğer bilimlere göre 

daha sağlam kanıt teşkil ettiğini savunmuştur. Bu amaçla konferansı boyunca Mısır tanrılarının 

isimlerinin Türkçede var olduğunu kanıtlama gayretine girmiş ve bu sayede Mısır Kültür ve 

Medeniyeti’nin Türklere dayandığı tezini ispatlamaya çalışmıştır. Yusuf Ziya Bey, 

konuşmasında; Türklerin Tanrısı olarak kabul edilen Uze-Gök’ün Mısırlılarda Uze-Ur adıyla var 

olduğunu ve Güneş Tanrısı Ra’nın da Ur kelimesinden bozularak türetildiğini iddia etmiştir. 

Konuşmasını şu şekilde tamamlamıştır: 

Efendiler, 

Görüyorsunuz ki Mısır itikadiyat ve telakkiyatı da Türk itikadiyat ve 
telakiyatıdır. Mısır ilahları Türkçe isim taşıyan ilahlardır. İptidai devirlerde 
yeni yurtlar tesisi için cihana akın akın saldıran bu akvam Türk camiasından 
ayrılmış akvamu kabaildir ve Türk dilinin bütün kökleri Hindo-Arupai, semitik, 
hamitik bütün lisanlarda mevcuttur.72 

                                                           
71Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.122. 
72

Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.259. 
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Ancak Samih Rıfat Bey73 bu konuda çok daha stratejik bir taktik izlemiştir. Buna göre Ön 

Asya ve Mısır Uygarlığı’nın Türklüğü’nü ispatlamanın en kolay yolu öncelikle Sümerlerin Türk 

olduğunu kabul etmekten geçmiştir. Çünkü Sümerler söz konusu İlkçağ Uygarlıklarının büyük 

bir kısmını etkilemiş ve bu uygarlıkların temelini oluşturmuştur. Dolayısıyla Sümerlerin 

Türklüğü kabul edilirse gerisi rahatlıkla halledilebilir bir meseledir. Nitekim Samih Rıfat uzun 

süren konferansının son bölümünü şu sözlere ayırmıştır: 

Mısır bahsi bu tetkikatla bitiyor. Verebildiğimiz tafsilat arasında en ziyade 
dikkat edilecek nokta, daha doğrusu bütün bu tafsilatın esası Mısır, Elam, 
Sümer medeniyetleri arasında bütün müelliflerin bulduğu rabıtanın doğrudan 
doğruya Türkelinde keşfolunan Ano, Merv ve Altaylar medeniyetiyle 
birleşmesidir. 
Bu hakikat ortaya çıktıktan sonra Potamya ve Mezepotamyadaki 
medeniyetlerin menşeini Samilikte aramak yahut Mısıra gidenlerin Sami 
olduğunu söylemek artık zayıf bir ihtimal şeklini de kaybetmiştir. An’anevi 
esasları arkeoloji’nin müspet delillerine tercih etmek XX’inci asıra yakışmaz! 

Kongre’de bildiri sunan isimler sadece İlkçağ Uygarlıkları değil, Avrupa’da yaşayan 

uluslarla da Türklerin bir bağlantısı olduğunu iddia etmiştir. Örneğin İstanbul Darülfünunu 

Hukuk Tarihi Müderrisi Ağaoğlu Ahmet Bey74 “İptidai Türk Aile Hukuku ile İptidai Hindo-

                                                           
73

 Babası askeri kaymakam olan Samih Rifat, 1874’te İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren 
sağlık sorunları yaşayan Samih Rifat’ın bu yüzden düzenli bir öğrenim hayatı olmamıştı. Buna rağmen 
aldığı özel derslerle Arapça, Farsça ve Fransızca’yı iyi derecede öğrendi. 1892’de atıldığı memuriyet 
hayatında II. Meşrutiyet’e kadar çeşitli devlet dairelerinde katiplik yaptı. II. Meşrutiyet’in ardından ise 
önce Biga mutasarrıflığına, sonradan da sırasıyla Konya, Trabzon ve Erzurum Valiliği’ne getirildi. Hatta 
bir ara Birinci Dünya Savaşı esnasında Dahiliye Nezareti müsteşarlığına kadar yükseldi. Celepoğlu, A., 
“Samih Rifat”,İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2009, C.36, s.75. Milli Mücadele’nin başlamasıyla birlikte 
Anadolu’da ki direniş hareketine katılan Samih Rifat, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nde yazılar 
yayımlamaya başladı. İyi bir hatipti ve Kurtuluş Savaşı’nda bazı cepheleri bizzat dolaşarak askere moral 
veren konuşmalar yaptı. O’nun milli mücadeledeki bu gayretleri 1923-1931 arasında iki dönem 
Çanakkale milletvekili olmasını sağladı. Samih Rifat, Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki evrede dil ve 
tarih çalışmalarında da yoğunlaştı. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulduğunda aktif üyelerden biri oldu. 
Türk Tarih Tezi’nin oluşumu esnasında onun dil konusundaki bilgisinden faydalanılmak istendi. Birinci 
Türk Tarih Kongresi için yapılan hazırlık sürecinde sağlık sorunları nedeniyle çok fazla katkı sunamamış 
olsa da Kongre’de ciddi bir bildiri sunmuş ve etkili isimlerden biri olmuştu. Kongre’nin hemen ertesinde 
kurulan Türk Dil Kurumu’nun da ilk başkanlığını üstlenecekti. 
74

 1869 yılında Karabağ’ın Şuşa kentinde dünyaya gelen Ağaoğlu Ahmet, köklü ve varlıklı bir aileye 
mensuptu. Şii-İran etkisi ile Rus etkisinin kesiştiği bir çevrede çocukluk yıllarını geçiren Ağaoğlu, ilk ve 
orta öğrenimini Rus okullarında aldıktan sonra liseyi Tiflis’te okumuştur. Özcan, Ö.,“Ahmet Ağaoğlu ve 
Yusuf Akçura’nın Siyasi Kimliklerinin Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2010, s.4. İyi derecede Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenen Ağaoğlu Ahmet, 
1888’de yüksek öğrenimi için Paris’e gitmiş ve burada Doğu Dilleri Okulu’nda tarih ve filoloji, College de 
France’da ise hukuk eğitimi almıştır. Çetin, A., “Ahmet Ağaoğlu’nun Din ve Toplum Anlayışı”, Yüksek 
Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Isparta, 2011, s.8. Burada Ahmet 
Rıza ve Dr. Nazım Bey gibi ünlü Jön Türk liderleriyle tanışan Ağaoğlu, Jön Türk fikirlerinden etkilenerek 
1894’te Azerbaycan’a dönüş yapmış ve burada Gaspıralı İsmail’in Ceditçilik hareketine katılmıştır. Tiflis 
ve Bakü’de çeşitli okullarda Fransızca Öğretmenliği yapan Ağaoğlu, bazı gazetelerde yazılarını 
yayınlamaya başlar ve 1900-1902 arasında ilk eserlerini verir. Yüzyılın hemen başında Ruslar’ın Kafkas 
bölgesini işgali ve Ermenileri bölgeye iskan ettirmesi burada yaşayan halklar arasında bir takım 
huzursuzlukların çıkmasına sebep olacaktır. Bu süreçte milliyetçi çizgisini iyiden iyiye belirginleştiren 
Ağaoğlu Ahmet, Azeri-Ermeni huzursuzluğundaki artış nedeniyle Difai adındaki bir örgütün kurucuları 
arasında yer alacaktır. Sakal, F.,“Ağaoğlu Ahmed Bey”, Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Samsun, 1995, s.27. Örgüt kendisine hedef olarak Ermeni yanlısı Rus asker ve 
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Avrupai Aile Hukuku Arasında Mukayese” başlıklı konferansında, pek çok Avrupa milletiyle 

Türkler arasındaki “baba” kavramı ve “baba otoritesinin” benzeştiğini ayrıca evlenme usul ve 

adetlerindeki büyük benzerlikleri açıklamaya çalışmıştır.75 

 

4.1.5. Kuraklık, Göç ve Göçebelik Sorunsalı 

 

Türk Tarih Tezi’nin ve Kongre’de sunulan bildirilerin en zayıf noktası “göçebelik” 

sorunudur. M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Orta Asya’da görülen ve Türk kabul edilen kitlelerin 

göçebe olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öyleyse bu kadar yüksek bir kültür ve uygarlığı getiren 

Türkler, nasıl oldu da sonradan göçebe bir yaşam biçimini benimsemiştir? Kongre boyunca 

hemen hemen hiçbir bildiri sahibi Asya Hunları, Göktürkler ya da Avrupa Hunları’na 

değinmemiştir. Bunun sebebi onların göçebe olması ve bu nedenle uygarlığa sınırlı bir katkı 

sunmuş olmalarıyla mı ilgilidir? Bu sorular belki artarak devam edebilir ama en azından şu bir 

gerçek ki Birinci Türk Tarih Kongresi’nde bildiri sunan isimler bazı hususlarda bir takım 

konuları es geçmeyi uygun gördüler. Bununla birlikte en azından Türk Tarih Tezi’nin ilk kez 

ortaya konduğu eser olan Türk Tarihi’nin Ana Hatları’nda Türklerin neden sonradan göçebe 

olduğuna bir yanıt verilmiştir. Kitapta bu hususta şu ifadelere yer verilmiştir: 

Milada yakın asırlarda Asya Türklerinin bir kısmı hayvan beslemekle, göçebe 
hayatla yaşamağa başlıyor. Bu hayati istihalenin sebebini Asyanın iklimi 
tahavvülünde aramak lazımdır. 
Eski devirlerden bugüne kadar Orta Asya tedrici surette daima kurumaktadır. 
Orta Asyada ırmakların adedi gittikçe azalmakta, mevcut nehirlerin suları 
eksilmekte, göller kurumaktadır. Eskiden mevcut birçok göller bugün yok 

                                                                                                                                                                                     
bürokratları seçince bir takım suikastler gerçekleştirir ve bunun üzerine Rus güvenlik güçleri 
Ağaoğlu’nun peşine düşer. Ağaoğlu Ahmet bunun üzerine İstanbul’da gerçekleşen II. Meşrutiyeti fırsat 
bilerek ailesiyle birlikte buraya göç edecektir. Sakal, a.g.t., s.31. Ağaoğlu Ahmet, İstanbul’da bir süre 
maarif müfettişliği ve Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğü yaptıktan sonra Darülfünun’da tarih dersleri 
de vermeye başladı. Bu arada çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlanmaya devam ediyordu. 
Kendisi gibi Rusya’dan göç eden Yusuf Akçura ve Hüseyinzade Ali ile birlikte milliyetçi bir dergi olan 
“Türk Yurdu”nu çıkarmaya başladı ve 1912’de Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer aldı. Özcan, a.g.t., 
s.5. 1915’te Afyon mebusu olarak Meclis’e girdi fakat Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedilmesiyle birlikte 
diğer İttihat ve Terakki Fırkası liderleriyle birlikte 1919 Mayısı’nda Malta’ya sürgün edildi. 1921’de 
sürgünden dönen Ağaoğlu Ahmet derhal Ankara’ya geçerek ulusal direnişçilerin emrine girdi. Kurtuluş 
Savaşı sürecinde TBMM-SSCB ilişkilerinin yürütülmesini sağladı ve bu konuda ciddi başarılar elde etti. 
Ağaoğlu Ahmet’in bu çabaları yeni kurulacak rejimin de takdirini kazanmasını sağlayacaktı. Nitekim 1923 
yılında yeniden mebus seçilecek ve TBMM’deki yerini alacaktı. Çetin,a.g.t., s.16. Ağaoğlu, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında mebusluğunun yanı sıra Ankara Hukuk Mektebi’nde anayasa hukuku derlerine girmiş ve 1924 
Anayasası’nın hazırlanmasında etkili isimlerden biri olmuştu. Bununla birlikte Atatürk’ün direktifiyle 
kurulan 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın da kurucularından biri oldu ve parti kapatılana kadar 
buradaki üyeliği devam etti. İstanbul Darülfünunu’nda hukuk derslerine girmeye devam eden Ağaoğlu 
Ahmet, 1931’de kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyeleri arasında da yer almış fakat Türk Tarih Tezi 
çalışmalarına iştirak etmemiştir. Bununla birlikte Birinci Türk Tarih Kongresi’nde bir bildiri sunacak ve 
hukuk alanında Kongre’ye katkı sağlayacaktır. 
75

Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.261-271. 
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olmuştur. Coğrafya alimlerine malum bu hadise türk ırkı tarihinin anahtarı 
sayılmalıdır.76 

Her ne kadar Kongre’de bu göçebelik sorununa, bildiri sunanlar değinmemişse de Orta 

Asya’da baş gösteren kuruma hadisesine özellikle Afet Hanım ve Dr. Reşit Galip güçlü bir vurgu 

yapmışlardır. Afet Hanım ve Reşit Galip’e göre Türkler, tarihte iki büyük göç dalgasını 

başlatmışlardır. Bunlardan birincisi milattan binlerce yıl önce Orta Asya’da ki iç denizin 

kurumasına bağlı olarak burada yaşayan brakisefallerin başlattığı göç dalgasıdır. Bu göçler 

neticesinde brakisefaller Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve Ege Havzasında güçlü uygarlıkların 

kurulmasını sağlamıştır. İkinci göç dalgasının nedeni de Orta Asya’da kuraklığın başlamasıdır ve 

tarihte Kavimler Göçü olarak adlandırılan olay yaşanmıştır. Bu bildiriler, Orta Asya’da başlayan 

bu kuruma hadisesini göçebeliğin değil ama göçlerin nedeni olarak göstermiştir.  

Ancak Kongre’nin ikinci gününde bu iddialara itiraz eden biri vardır. İtirazın sahibi 

İstanbul Darülfünunu muallimlerinden Zeki Velidi Bey’dir.77 Divan Başkanı İhsan Bey’in söz 

                                                           
76

Türk Tarihi Tetkik Heyeti, a.g.e., s.408. 
77

 1890 yılında Rusya’ya bağlı Başkurdistan’da dünyaya gelen Zeki Velidi, bulunduğu çevreye göre köklü 
ve kültürlü bir ailenin üyesiydi. Babası Ahmet Şah’ın kendisine ait bir medresesi vardı ve ilk eğitimini bu 
medresede aldı. Baykara, T.,“Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan”, Tarih Dergisi, 2011, s.197. 
http://dergipark.gov.tr/iutarih/issue/9598/119788 Erişim Tarihi: 25.05.2017. Zeki Velidi, babasının 
medresesinde Arapçayı, annesinden ise Farsçayı iyi derecede öğrendi ve Rusça öğrenmek için de özel 
dersler aldı. İlk eğitimini aldıktan sonra dayısının medresesine gönderilen Zeki Velidi, buradaki eğitimini 
de tamamladıktan sonra bir müddet babasının medresesinde öğretmenlik yaptı. Durak, S., “Zeki Velidi 
Togan’ın İlmi Hayatı, Din ve Tarih Görüşü”, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Erzurum, 2016, s.6. 1908 yılında eğitimine devam etmek için Kazan’a giden Zeki Velidi, 
buradaki Kasımiye Medresesi’nde Tarih öğretmenliğine başladı ve bazı Rus oryantalistlerle (Nikolai 
Aşmarin ve N.F. Katanov) tanışma fırsatı bularak yeni bir çevreye girdi. Özbek, N., “Zeki Velidi Togan ve 
‘Türk Tarih Tezi’”, Toplumsal Tarih Dergisi, İstanbul, 1997, S.45, s.20. 1912’de yayımladığı ilk eseri “Türk 
ve Tatar Tarihi” dönemin ünlü Rus tarihçisi V.V. Barthold’un takdirini kazandı ve Kazan Üniversitesi’nin 
Tarih ve Arkeoloji Cemiyeti’ne üye seçildi. Görücü, Ç., “Zeki Velidi Togan: Milliyetçilik ve Tarih Yazımı”, 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009, s.63. Zeki Velidi, bilimsel 
araştırmalar yapmak üzere önce 1913’te Fergana’ya, sonrasında da 1914’de Buhara Hanlığı’na gönderildi. 
Bu araştırma gezileri esnasında ilk siyasi girişimleri de başlamış oldu. Görücü, a.g.t., s.64. Yine aynı yıl bu 
sefer Ufa’da ki Osmaniye Medresesi’nde tarih öğretmenliği yapmaya başlayan Zeki Velidi, Rusya’da azınlık 
halindeki Türk unsurların haklarını savunmak adına 1915’te Duma’ya temsilci olarak seçilmiş ve siyasal 
hayatı resmen başlamıştır. Salikhov, A.,“Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ın Hayatı ve Muhaceretten Evvel 
Rusya’da Yayınlanmış Eserleri”, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 1997, s.XII. Ancak 1917 Devrimleri Rusya’da ki siyasi iklimin değişmesine neden olmuş ve Kızıl 
Ordu ile Beyaz Ordu arasında yaşanan mücadele, istikrarsız bir ortam yaratarak Rusya’da yaşayan Türk 
unsurların bağımsızlık hareketlerine hız kazandırmıştır. Bu süreçte siyasi faaliyetlerine ağırlık veren Zeki 
Velidi, yeni kurulan Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nde devlet başkanlığı görevini üstlenmiş ve Ufa’da 
düzenlenen Rusya Müslümanları Kongresi’nde Başkurtları temsil etmiştir. Kongre’de üniterci ve federalci 
olmak üzere iki farklı görüş ortaya çıkmış ve Zeki Velidi, Rusya’da yaşayan Türk unsurlar arasında federal 
bir yapıyı savunurken Sadri Maksudi (Arsal)’nin de mensup olduğu Kazan Tatarları üniter bir yapı talep 
etmişlerdir. Zeki Velidi’nin buradaki tavrı Birinci Türk Tarih Kongresi’nde Türk Tarih Tezi’ne yaptığı 
itirazlar sonrasında önüne tekrar konacak ve Sadri Maksudi ile Ufa Kongresi’nde yaşadığı ihtilaf Birinci 
Türk Tarih Kongresi’nde bir hesaplaşmaya dönüşecektir. Netice itibariyle Ufa’da ki kongre Zeki Velidi’nin 
istediği şekilde sonuçlansa da Bolşeviklerle ters düşmesi onun önce 1920’de Türkistan’a, ardından da 
Berlin’e kaçmasıyla sonuçlandı. Zeki Velidi, bilimsel çalışmalarını bir hayli ihmal etmişti ve burada 
yeniden çalışmalarına eğilme fırsatını buldu. Fakat 1925’te Türkiye’den gelen ısrarlı talepler üzerine 
buraya geçti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldı ve Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme üyeliğine 
atandı. Görücü, a.g.t., s.86. İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Dekanı Fuat Köprülü, Zeki Velidi’nin 
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hakkı vermesiyle Zeki Velidi Bey kürsüye çıkar. İtirazda bulunduğu temel husus, dört ciltlik 

tarih dizisinde de, buradaki konferanslarda da belirtilmiş olan tarihi devirlerde Orta Asya’da 

yaşanan kuraklık sorunudur. Zeki Velidi’ye göre tarih öncesi dönemde böyle bir kuraklık 

yaşanmış olabilirdi ancak son zamanlarda Orta Asya’da yapılan araştırmalarda tarihi devirlerde 

böyle bir kuraklığın yaşanmış olması olanaksızdır. İddiasını daha çok bir takım Alman ve Rus 

araştırmacı ile 1926’da Türkiye’ye de gelerek konferanslar veren Barthold’a dayandırmıştır.78 

Bu itirazın ardından Reşit Galip, yanıt ermek amacıyla tekrar kürsüye çıkar ve Zeki Velidi Bey’in 

itirazının çelişkiler içerdiğine vurgu yaparak Barthold’tan alıntılar yapmasını yadırgadığını 

belirttir. Zira Reşit Galip’e göre Barthold bir Türk düşmanıdır. Bu durumu şu sözlerle açıklar: 

Muhterem Zeki Velidi Bey Orta Asya kuraklığı meselesini izah etmek için 
bilhassa Barthold’un neşriyatı ile ihticaç ettiler. Şunu şüphesiz hepiniz 
bilirsiniz, Barthold bir jeolog değildir, bir tarihçidir ve tarihte de muayyen bir 
devir arasında çalışmış ve kendi sahasında epey kıymetli sayılabilen eserler 
bırakmış bir adamdır. Eserleri materyal itibariyle zengindir fakat tez itibariyle 
bizce eserlerinin hiçbir kıymeti yoktur ve Barthold hakkında Zeki Velidi 
Beyefendi tarafından filan tarihte, filan gazetede Orta Asya’da kuraklık 
olmamıştır dediği için bir kaside yazılmış olması hususu bizi çok fazla alakadar 
etmez. Çünkü bu muharrir Türklerin bilhassa medeniyet sahasında hiçbir rolü 
olmadığını, Türklerin Orta Asya’da ki mevcudiyetlerinin çok yeni zamanlara ait 
olduğunu asılsız, nesilsiz bir kavim olduğunu ispat için çalışmış bir adamdır.79 

Konuşmanın bu yerinde katılımcılardan da “Doğrudur, Barthold alelade bir Türk 

düşmanıdır.”80 kabilinden sesler yükselir. Aslında 1930’da hayatını kaybeden Barthold, dönemin 

en önemli ve en ünlü Türkologlarından biri olmuştur. 1926’da Bakü’de düzenlenen Türkoloji 

Kongresi’ne katılmış ve burada karşılaştığı Fuat Köprülü’nün daveti neticesinde Türkiye’ye de 

gelerek konferanslar vermiştir. Düzenlediği bu konferanslar daha sonra “Orta Asya Türk Tarihi 

Hakkında Dersler” başlığıyla bir kitaba dönüştürülmüş ve çeşitli Avrupa dillerine çevrilmiştir. 

Kongre’de Barthold’un böylesine hedef tahtasına konması Copeaux’nun da dediği gibi kongrede 

yaşanan bilimsel gerilemeyi gösteren bir olaydır.81  Milliyetçi tutku, bilimsel düşünceyle mücadele 

halinde olmuştur. 

Konferansında referanslarının bir bölümünü ünlü İngiliz Arkeolog Aurel Stein’a 

dayandıran Zeki Velidi, Stein’in İstanbul’a geldiğinde kendisiyle yaptığı özel görüşmede “tarihi 

devirlerde Orta Asya’da uzun süreli bir kuraklık yaşanmadığını” söylediğini iddia etmiştir. Reşit 

Galip’te Zeki Velidi’ye verdiği yanıtta bunun böyle olamayacağını çünkü Stein’in eserlerinde 

bunun tam tersini ifade ettiğini belirtmiştir. Zeki Velidi Bey, Reşit Galip’e ertesi gün yanıt 

                                                                                                                                                                                     
tarih çalışmalarından haberdardı ve onu Darülfünun bünyesine muallim sıfatıyla aldırdı. Zeki Velidi, 
1932’de gerçekleşecek olan Birinci Türk Tarih Kongresi’ne kadar burada kalacak ve çalışmalarına devam 
edecekti. Ancak Kongre’de Türk Tarih Tezi’ne yaptığı küçük itirazlar, kendisi açısından büyük ve olumsuz 
neticeler doğuracaktı. 
78

Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.167-176. 
79Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.178. 
80Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.179. 
81Copeaux, a.g.e., s.46. 
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vereceğini bildirir fakat söz hakkı ancak Kongre’nin altıncı günü gelir ve kürsüye çıkar. Zeki 

Velidi, Aurel Stein meselesinde öncelikle şu ifadelerde bulunur: 

Eğer benim dediklerime inanılabilirse o vakit Aurel Stein’in kendisinden 
mektupla, sen böyle dedin mi? diye sorulmak lazımdır. Kendisi küçük fakat çok 
sevimli ihtiyar bir Yahudidir. Suallere çok memnuniyetle cevap verir. Bizim 
Türkistan şivesindeki lisanımıza vakıftır, konuşabilir.82 

Zeki Velidi, tarihi devirlerde Orta Asya’da uzun süreli bir kuraklığın yaşanmadığı 

hususunda ısrarcı olmuştur. Bu amaçla bir takım yeni alıntılarla da iddiasını tekrardan dile 

getirmiş fakat karşılaştığı tepki çok sert olmuştur. Yanıt vermek için kürsüye önce Reşit Galip 

çıkar. Reşit Galip her şeyden evvel iyi bir hatiptir ve dinleyiciyi kendi tarafına çekmesini iyi 

bilmiştir. Zeki Velidi’nin konferansında tespit ettiği çelişkileri rahatlıkla bulup çıkarabilmiştir. 

Reşit Galip, Zeki Velidi’yi yanıtlarken ikili arasında bir ara şöyle bir diyalog geçmiştir: 

Bizim istinat ettiğimiz bunca tetkiklerin karşısına eski ve orta zamanın 
menkulat usulleriyle çıkılamaz. Aurel Stein’in iyi Türkçe bildiğini Şark Türkçesi 
konuştuğunu da söylediler. Aurel Stein’i kendisinden hiç şüphesiz daha az 
tanımayan muhterem Halil Beyefendi (Halil Ethem Eldem’i kastediyor olmalı 
Y.N.) bu zatın bir kelime Türkçe bilmediğini bana söyledi. 

ZEKİ VELİDİ BEY- Şarki Türkistan lisanını bilir, dedim. 
Dr. REŞİT GALİP BEY- Halil Beyefendi buradadırlar ve öyle söylediler. 

Zaten bu bahis sadedimin haricindedir.83 

Reşit Galip’in konuşmasını tamamlamasının ardından bu sefer kürsüye Sadri Maksudi84 

çıkar. Reşit Galip zaman zaman üslubunu sertleştirse de daha çok bilgi, bulgu ve alıntılar 

                                                           
82

Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.370. 
83Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.384. Henüz Kongre sona 
ermeden İstanbul Darülfünunu’nda ki görevinden istifa eden ve Viyana’ya doktora eğitimini almaya giden 
Zeki Velidi, buradaki tartışmalarda sıkça adı zikredilen ünlü İngiliz Arkeolog Aurel Stein’le birkaç kez 
mektuplaşmıştır. 1991 yılında Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesinde keşfedilen ikili arasındaki 
mektuplar söz konusu tartışmalara ışık tutması açısından önem taşımaktadır. Bkz. Ono, R., “Zeki Velidi 
Togan’ın Viyana’daki İlk Günleri”, Kırkambar 2013, TTK Yayınları, Ankara, 2016, C.1, S.1a, s.300. Zeki 
Velidi Bey, Stein’e yazdığı 06.10.1932 tarihli mektupta bu konuyla ilgili şu ifadelerde bulunuyordu: 
“Milletvekili, şimdi ise Bakan olan Reşit Galip Bey Üst-İndüs hakkındaki bilgilerinize onların Doğu 
Türkistan’ın kuraklığı hakkındaki tebliğleri için atıfta bulundu. Onlar transkripsiyonunuzu bile doğru 
okuyamadılar. Ayrıca Reşit Galip, belirtmiş olduğunuz Doğu Türkistan’daki yer isimlerini sürekli hatalı 
söyledi. Sizin Farsça ve Doğu Türkçesi bildiğinizi ve Orta Asya yer isimlerini doğru bir şekilde ispat 
ettiğinizi anlattığımda, beni çok şaşırtan bir olay oldu ki, milletvekilliğine tayin edilen, eski İstanbul Türk 
Müzesi müdürü Halil Ethem Bey bana sizin Türkçe hiçbir kelime bilmediğinizi söyleyerek cevap verdi.” 
Ayrıntı için bkz. Ryosuke Ono, a.g.m., s.306-307.Aurel Stein ise 01.11.1932 tarihli Togan’a yazdığı 
mektupta Kongre’deki tartışmaları okuduğunu ve Togan’ı haklı bulduğunu belirtiyor ve şu satırlara yer 
veriyordu: “Ankara Tarih Kongresi’nde ezilmiş gruplardan öğrendiğiniz mekâna göre davranma 
konusundaki ve bunun sizin kişisel konumunuza yönelik son derece üzücü sonuçları hakkındaki 
bildirinizi en derin sempati ile okudum. Özellikle, Doğu Türkistan’ın klimatik münasebetlerine dair 
fikirlerim üzerindeki tamamen haklı işaretinizin kesinlikle hoş görülmemesine üzüldüm. Fakat 
inanıyorum ki bu hücumlarla sizden daha ziyade İstanbul Darülfünunu’nun itibarına zarar verdiler.” 
Ayrıntı için bkz. Ryosuke Ono, a.g.m., s.309-310. 
84

 1878 yılında Kazan’da dünyaya gelen Sadri Maksudi, temel eğitimini medresede tamamlamış ve burada 
tanıştığı öğretmeni İsmail Gaspıralı’nın teşvikiyle Hukuk öğrenimi görmek üzere Paris’e gitmiştir. Pultar, 
G., “Dedem Sadri Maksudi Arsal”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Ord. Prof. Dr. Sadri 
Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı, İstanbul, 2017, 75, s.2. 1901-1906 yılları arasında Paris’te hukuk 
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vasıtasıyla yanıt verme gayretinde olmuştur. Aynı yöntemi Sadri Maksudi de kullanır fakat 

konuşmasının sonunda üslubunu sertleştirmiş ve şu sözlere yer vermiştir: 

Beyler, yüksek bir ilmi müessesede kürsü işgal eden bir muallimin Maarif 
Vekaleti’ne gönderdiği ve ilmi bir müessese olan Tarih Cemiyeti’ne hitaben 
yazdığı bir yazıda böyle sistem halinde laubali bir surette yanlış mehaz 
göstermesi muallimlik şerefiyle ve ilmi ciddiyetle ne dereceye kadar kabili telif 
olduğu hakkında hüküm vermeyi kongre azasına bırakıyorum (Şiddetli 
Alkışlar).85 

Sadri Maksudi Kongre zabıtlarında yer almayan ancak gazetelere yansıyan 

konuşmasında Zeki Velidi’yi Rusya’da iken bilimsel sahtekârlık yapmakla da suçlamıştır.86 Bu 

hususta Akşam Gazetesi’nde Sadri Maksudi’nin şu ifadelerine yer verilmiştir: 

Beni tanıyanlar yalan söylemediğimi tasdik ederler. Ben vaktiyle Kazan’da dava 
vekili idim. Zeki Velidi bey de o sırada bir medrese talebesi idi. Şimdi 
hatırlıyorum; o zaman arada sırada bana gelir ve bazı fransızca kitapların 
isimlerini tercüme ettirirdi. 
Ben müstait bir genç çalışmak istiyor diye maalmemnuniye bu işi yapardım. 
Fakat müracaatleri tevali edince niçin bu isimleri tercüme ettirdiğini kendisine 
sordum. “Bu isimleri makalelerimin sonuna ilave edeceğim, herkes beni bu 
kitapları okumuş zannetsin” cevabını verdi.87 

Bu acımasız üslup Zeki Velidi açısından bir derece sindirilebilirdi ancak kat’i darbeyi 

kürsüye çıkan Şemsettin Bey indirir ve Zeki Velidi’yi Türk düşmanı ilan eden şu sözleri sarf eder: 

Burada Zeki Velidi Bey’le Sadri Maksudi Bey’in münakaşalarını dinlerken Zeki 
Velidi Bey’in meş’um bir rol oynadığı diğer bir kongreyi hatırladım. 

                                                                                                                                                                                     
eğitimi esnasında Fransızca ve Latince öğrenir. Yine burada daha sonra da yolları kesişecek olan Yusuf 
Akçura ile tanışır ve Akçura’nın 1935’te ki ölümüne kadar aralarında devam edecek iyi bir dostluk 
kurulur. Sadri Maksudi Paris’te ki hukuk eğitimini tamamlamasından sonra Kazan’a geri döner fakat 
Rusya’da ki 1905 Devrimi’nin etkisiyle politik iklim artık eskisi gibi değildir. Rusya’da Meşrutiyet’in 
ilanıyla birlikte bir meclis (Duma) oluşturulmuş ve azınlık halindeki Tatarlar, Başkurtlar ve diğer Türk 
kökenli unsurlar bu meclise temsilci gönderebilme telaşına düşmüşlerdir. Bu ortam içerisinde Sadri 
Maksudi Bey’de Tatarlar adına daha çok kazanım elde edebilmek için politikaya atılır ve iki dönem 
Duma’da Kazan milletvekilliği yapar. Fakat Bolşevik Devrimi onun sürgün yıllarının başlamasına neden 
olacaktır. Devrim’in ertesinde Finlandiya’ya iltica etmek zorunda kalır ve daha sonra da oradan Fransa’ya 
geçer. Uslu Bayramlı, A.,“Sadri Maksudi’nin Ölümünün 50. Yılı Anısına: Sadri Maksudi’nin Hayatı ve 
Maksudi’nin Az Bilinen Romanı ‘Maişet’ Hakkında”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Balıkesir, 
2007, C.17, S.1, s.103. Sadri Maksudi, bir süre İtil-Ural Tatarları’nın bağımsızlığı hususunda Avrupa’da bir 
takım kongre ve konferanslar aracılığıyla mücadele etse de bunlardan bir sonuç alamaz ve 1923 yılında 
Sorbonne Üniversitesi’ne girerek Orta Asya Tarihi üzerine dersler okutmaya başlar. Bu esnada yine bir 
konferans için geldiği Türkiye’de Atatürk’le tanışma fırsatını yakalar ve çalışmalarına Türkiye’de devam 
etmesi için bir teklif alır. Bunun üzerine Sadri Maksudi Bey ailesiyle birlikte 1925 yılında Türkiye’ye 
yerleşir ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde göreve başlar. Yeni kurulan devletin hukuk yapısının oluşumunda 
ciddi katkılar sunacaktır. Pultar, a.g.e., s.17. Sadri Maksudi bunun yanında İstanbul Darülfünunu Edebiyat 
Fakültesi’nde de tarih dersleri verir ve bu sürecin ardından Türk Ocakları bünyesinde oluşturulan Türk 
Tarihi Tetkik Heyeti’ne de üye olarak girecektir. Türk Tarihi’nin Ana Hatları adlı eserin yazımında ve Türk 
Tarih Tezi’nin oluşumunda büyük katkıları olan Sadri Maksudi Bey, 1931 yılında Atatürk’ün isteğiyle 
Şebinkarahisar milletvekili olarak TBMM’ye girecek ve 1932 yılında toplanan Birinci Türk Tarih 
Kongresi’nde öne çıkan simalardan biri olacaktır. 
85Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.397. 
86“Orta Asya’da Kuraklık”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 08.07.1932, s.2. Ayrıca bkz. “Tarih Kongresi Dün Çok 
Hararetli Oldu”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul,08.07.1932 s.6. 
87

 “Orta Asya’da Kuraklık”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 08.07.1932, s.2. 
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O kongrede Zeki Velidi Bey’le Sadri Maksudi Bey yine Türklük davası etrafında 
şiddetle çarpışmışlardı: Çarlık devrildikten sonra Rusya’da ki unsurlar kendi 
milli varlıklarını kurtarmak için mesai sarf ederken Türkler de evvela 
Moskova’da sonra da Ufa’da birer kongre aktetmiş, Türk adı altında bir birlik 
yapmak teşebbüsünde bulunmuşlardı. Fakat Zeki Velidi Bey Ufa Kongresi’nde 
Türk namı altında Türk birliğinin teşekkülüne birinci derecede muarız olmuş, 
Başkırtları Türk camiasından ayırmıştı. (Yazıklar olsun sesleri) Zeki Velidi Bey 
milli birlik duygusu ve Türk lehçesi esas olmak üzere bir vahdet yapılmasına, 
bütün Türk aleminde umumi hars ve lehçe birliğine doğru gidilmesine 
muhalefet ve mumanaat ederek Rusya Türklerinin lehçeleri ayrı, harsları ayrı, 
varlıkları ayrı, Tatarlar, Başkırtlar, Özbekler, Azeriler…..gibi bir çok parçalara 
bölünmelerine sebep olmuştu. 
Acaba Zeki Velidi Bey aynı rolü bu kongrede de mi oynamak istiyorlar? Fakat 
emin olsunlar ki bu kongrenin etrafında toplananların dimağlarından milliyet 
ateşi fışkırıyor. Bu ateşin karşısında her gayret, her teşebbüs erimeye 
mahkumdur. (Sürekli ve şiddetli alkışlar).88 

Zeki Velidi’ye karşı böylesine tahammülsüz ve agresif bir tutum takınılmasının nedeni 

ne olabilirdi? Geçmişte Ufa Kongresi’nde Zeki Velidi’nin aldığı tavır, Birinci Türk Tarih 

Kongresi’nde bir hesaplaşmaya mı dönüşmüştür? Neticede ortadaki anlaşmazlık Orta Asya’nın 

kuraklığı meselesidir ancak bu mesele birdenbire Zeki Velidi’nin Türk düşmanlığına evrilmiştir. 

Kongre’nin ilk günü -ileriki bölümlerde değineceğimiz gibi- Fuat Köprülü89 de gayet nazik bir 

üslupla Afet Hanım’ın tebliğini yöntem açısından eleştirmiş fakat gelen tepkiler üzerine geri 

adım atarak durumu hafif bir şekilde atlatabilmiştir. Ancak Zeki Velidi’nin iddiasındaki ısrar 

tüm şimşeklerin ona dönmesine neden olmuştur. Kongre’nin bu tavrının ideolojik bir savunma 

mekanizmasına da dayandığı ifade edilebilir. Nitekim Copeaux, abartılı da olsa şu sözlerle 

durumu özetlemiştir: 

                                                           
88Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.400. 
89

 4 Aralık 1890’da İstanbul’da dünyaya gelen Fuat Köprülü, kökeni Köprülü Mehmet Paşa’ya dayanan 
tanınmış bir ailenin üyesiydi. Asılsoy, A., “Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuad Köprülü: Hayatı, 
Eserleri ve Fikirleri”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 
2008, s.26. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Fuat Köprülü henüz gençlik yıllarında yabancı 
dil eğitimine de önem vermiş Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmişti. Daha sonra Hukuk Mektebi’nde 
yüksek öğrenimini görmeye başlamış fakat buradaki eğitimin kalitesizliğini ve akademisyenlerin 
yetersizliğini ileri sürerek verilen eğitimi bir zaman kaybı olarak değerlendirmiş ve üçüncü sınıf 
aşamasında eğitimini sonlandırmıştır. Asılsoy, a.g.m., s.26. Üniversite eğitimini yarıda bırakan Köprülü, 
1908’den itibaren edebiyata ilgi duymuş ve şiirler yazarak bir takım gazete ve dergilerde bunların 
yayınlanmasını sağlamıştır. Türk Ocağı’nın kurulmasıyla birlikte buraya da üye olan Köprülü bir taraftan 
da çeşitli eğitim kurumlarında Edebiyat Öğretmenliği yapmaya başladı. Çalışoğlu, M.,“Mehmed Fuad 
Köprülü’nün Siyasi Hayatı”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2009, 
s.16. 1912 yılında Ziya Gökalp’le tanışması onun düşünce dünyasının şekillenmesinde ciddi bir adımdı. Bu 
tarihten itibaren ülkenin içinde bulunduğu sürekli savaş halinin de etkisiyle daha milliyetçi bir çizgiye 
kayan ve bu yönde yazılar kaleme alan Köprülü, 1914’de İstanbul Darülfünunu’na muallim olarak girdi 
fakat bu süreçte ciddi eserler kaleme alarak kısa sürede müderris oldu. Köprülü, kendisine uluslar arası 
bir ün kazandıracak olan “Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar” adlı eserini 1919 yılında yayımladıktan 
sonra pek çok uluslar arası kongre ve konferansa davetli olarak katılacak ve bu süreçle birlikte tarih 
bilimine daha fazla ağırlık verecektir. Asılsoy, a.g.m., s.37. Köprülü, bu dönemde Atatürk’ün de takdirini 
kazanmış ve 1924’te Edebiyat Fakültesine Dekan olarak atanmıştır. Çalışoğlu, a.g.t, s.17. 1931 yılında 
kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyeleri arasında da yer alan Köprülü, buna karşılık Türk Tarih 
Tezi’ni hazırlayan heyet içerisinde yer almamış ancak Birinci Türk Tarih Kongresi’nde bu konu 
hakkındaki mütalaalarını katılımcılara bir bildiri halinde sunmuştur. 
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… milliyetçi bir girişim olan bu kongrede ne çelişki, ne de bilimsel düşünce 
kabul edilebilirdi. Barthold’u kötüleyen ve Zeki Velidi’yi susturan adamlar –
oysa 1938’de Türkiye’ye döndükten sonra, Velidi milliyetçilik akımına 
katılacaktır- tercihleriyle onlarca yılı belirleyecek bir kültür iktidarını temsil 
etmektedirler.90 

Zeki Velidi, ertesi gün yani 8 Temmuz 1932’de İstanbul Darülfünunu’ndaki kürsüsünden 

istifa etmek zorunda kalır. 18 Temmuz 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan 

beyanatında Türk Tarih Tezi’ne genel anlamda karşı olmadığını, Kongre’de ortaya çıkan 

anlaşmazlığın küçük bir meseleden kaynaklandığını ifade edecektir. Bununla birlikte Kongre’de 

kendisine karşı yapılan manipülasyonlardan ve Sadri Maksudi Bey’in Ufa Kongresi’nde ki siyasi 

hesapları buraya taşımasından dolayı kırgın olduğunu da ayrıca belirtmiştir.91 

Aslında konuyla çok yakından ilgili görünmese bile Fuat Köprülü de Kongre’de ki ikinci 

konferansında göçebelik meselesine dair üstü kapalı birkaç söz söylemiştir. Öncelikle ileriki 

bölümlerde değineceğimiz üzere Köprülü’nün Türk Tarih Tezi’ne ve Kongre’de sunulan 

bildirilere en azından metodolojik olarak küçük itirazları vardır ve onun kafasını meşgul eden 

problemlerden biri de Türklerin milattan önce binlerce yıldır Orta Asya’da güçlü bir uygarlık 

oluşturduğu iddiasıdır. Peki ama o halde neden o dönemlerden kalma küçük bir edebiyat 

örneğine hala rastlanılmamıştır? Köprülü hiçbir zaman bu soruları açıktan dillendirmemiştir 

fakat Kongre’de ki ikinci konferansına başlangıcı ilgi çekicidir. Konuşmasına şöyle başlamıştır 

Köprülü: 

Büyük Gazi, 

Aziz Meslektaşlarım, 

Bugün huzurunuzda Türk edebiyatının umumi tekamülünü en bariz hatlarıyla 
göstermeye çalışacağım. Fakat konferansa başlarken şu noktayı esefle tasrih 
edeyim ki, Ortaasyanın otokton halkı olan ve daha tarihten evvelki devirlerden 
başlayarak yalnız Ortaasyada değil yeryüzünün muhtelif sahalarında 
medeniyet kuran Türk milletinin, en eski lisani ve bilhassa edebi mahsulleri 
hakkında henüz kafi malumatımız yoktur. Bugüne kadar elde edilmiş 
vesikalara nazaran, edebiyatımızın tarihi inkişafını, şimdilik ancak VIII inci 
asırdanberi takip edebiliyoruz. Halbuki milli medeniyet tarihimizin eskiliğine 
nazaran, milli edebiyatımızın VIII inci asırdan pek çok evvel başladığına 
kolayca hükmedilebilir.92 

Köprülü’nün Türk Tarih Tezi’ne mesafeli duruşu dikkate alındığında, bu sözlerin 

inceden bir ironi mi olduğu yoksa Kongre’de yaşanan sert tartışmadan ürkerek siyasal iktidarın 

yanında saf tuttuğundan samimi düşüncelerini mi paylaştığını kestirmek oldukça güç 

görünmektedir. Tarihsel ve sosyolojik veriler dikkate alındığında göçebe toplulukların yüksek 

bir uygarlık meydana getirebilmesi olanaksızdır. Diğer taraftan söz konusu iddialara rağmen o 

dönemlerden kalan edebiyat örneklerine rastlanılmaması da kafaları karıştıran ayrı bir 

                                                           
90Copeaux, a.g.e., s.48. 
91“Zeki Velidi Bey Geldi”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul,18.07.1932, s.1. 
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sorundur. M.Ö. Orta Asya’da yaşayan Türklerin göçebeliği-yerleşikliği sorunu Türk Tarih 

Tezi’nin yumuşak karnı olmaya devam edecek gibi görünmüştür. 

 

4.1.6. Türkler ve İslamiyet 

 

Birinci Türk Tarih Kongresi, esasen bir Tarih Kongresi gibi görünmekle birlikte aslında 

daha çok bir Antropoloji ve Arkeoloji Kongresi’ne benzemiştir. Tarihle doğrudan ilişkili olan 

bildiri sayısı pek azdır. Kongre’de ne Orta Asya Devletleri, ne Türk-İslam Devleri ne de Osmanlı 

Devleti’nin bahsi açılmamıştır. Bildiriler daha çok İlkçağ Uygarlıkları ve bunların Türklerle olan 

ilişkilerine ayrılmıştır. Merkeze Türkler oturtulmuştur ve hemen hemen tüm bildiriler Türklerin 

uygarlığa olan katkılarını ele almıştır. Bu uygarlıklardan biri de İslam Uygarlığıdır. Bu husustaki 

ilk konferansı “İslam Medeniyeti’nde Türklerin Mevkii” başlığıyla Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 

üyelerinden Şemsettin (Günaltay) Bey vermiştir. Şemsettin Bey bildirisinde, Türklerin İslam 

Uygarlığının hamisi; kültür ve irfanının baş aktörü olduğuna vurgu yaparak, bu konuda da 

Avrupalıların tarafsızlığını kaybettiğini ve bu payeyi daha çok Araplara ve İranlılara verdiğinden 

yakınmıştır.93 Daha sonra sırasıyla kürsüye çıkan İstanbul Darülfünunu müderrislerinden 

İzmirli İsmail Hakkı Bey, Halil Nimetullah Bey ve Reşer Bey, Şemsettin Bey’in ifadelerini teyit 

eden konuşmalar yapmıştır.  

Kongre’nin dokuzuncu gününde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Yusuf Hikmet Bey de 

bu konuyla yakından alakalı bir bildiri sunmuştur. “Şarkta İnhitat Sebepleri” başlığını taşıyan 

konferansında Asya’nın, İslam ve Türk-İslam Dünyası’nın Batı karşısında uğradığı çöküşü ele 

almış ve bunu ekonomik nedenlerden çok dini taassup ve Batı’nın bilim ve teknik alanında aldığı 

aşamalara bağlamıştır. 

 

4.1.7. Metodolojik Sorunlar 

 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nde sunulan bildiriler tarih metodolojisi açısından ciddi 

sıkıntılara sahiptir. Öncelikle belgelerden ziyade iddialar önem taşıymış ve bu iddialar daha çok 

Avrupalı arkeolog ve antropologların ortaya çıkardığı bulgular ve bunların yorumlanması 

temeline dayandırılmıştır. Bildirilerde dipnot yöntemini kullanan sadece Afet Hanım ve Reşit 

Galip’tir. Metodolojide ki bu sıkıntılar özellikle bir kişiyi ciddi derecede rahatsız etmiştir. 

Kongre’nin henüz ilk gününün üçüncü oturumun başında divan başkanı, konuşmasını yapmak 

üzere Fuat Köprülü’yü kürsüye davet eder. Köprülü’nün, -Afet Hanım’ın sunumu hakkında- 

kafasına takılan birkaç husus vardır. Zafer Toprak’ın dediği gibi Eugene Pittard’ın bilimsel 
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temkinliliği, Afet Hanım’da kesin ifadelere dönüşmüştür.94 Bu durum, kongre esnasında 

Köprülü’yü de rahatsız etmiş olmalı ki, bazı hususlara açıklık getirmek için konuşma yapma 

gereği hissetmiştir. Söze, prehistorya ve protohistoryanın uzmanlık alanına girmediğini 

belirterek başlayan Köprülü; antropoloji, arkeoloji, prehistorya ve hatta linguistik bilimlerinin 

oldukça yeni olduğunu ve adeta çocuk yaşta denilebileceğini kaydederek, söz konusu bilimler 

özelinde ortaya çıkan bulguların tazeliğine vurgu yapmıştır. Dolayısıyla kesin yargılara varmak 

için acele edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Köprülü, Afet Hanım’ın bildirisinde binlerce yıl 

öncesinde Orta Asya’dan göç etmeye başlayan brakisefalleri Türk olarak ilan etmesine atıfta 

bulunarak, Türk adına ilk defa Çin kaynaklarından ulaşıldığına ve bunun da milattan sonraki 

tarihlere rastladığını belirtmiştir. Yine de temkinliliği elden bırakmayarak Göktürklerden önce 

de başka isimler altında Türkler’in devlet kurmuş olabileceğini ifade etmiştir. Köprülü’yü 

rahatsız eden diğer husus İndo-Öropen kavramıdır. Bazı Avrupalı araştırmacılar bu kavramı bir 

ırk olarak kabul etmişlerdir ama işin esası bu bir dil ailesidir. Afet Hanım da bildirisinde bu 

kavramı bir ırk olarak değerlendirmiş fakat Avrupalılardan farklı olarak bu ırkı da Türk kabul 

etmiştir. Köprülü, siyasal iktidardan çekinerek bölüm bölüm Afet Hanım’ın bildirisine katıldığını 

belirtmekle birlikte, satır aralarında eleştirilerini sıralamaktan geri durmamıştır. O’nu bu 

eleştiriye yönelten esas mevzu, araştırma yöntemidir. Sadece bir takım ikincil kaynaklara 

dayanarak ve somut kanıtlar olmadan böylesine kesin hükümler vermek O’nun tarzı değildir. 

Yaklaşık iki buçuk saatlik aranın ardından öğleden sonraki ilk oturum yani günün 

dördüncü oturumu açılmıştır. Divan Başkanı, Afet Hanım’ın öğleden evvelki oturumlardaki bir 

konu üzerinde açıklık getirmek üzere söz istediğini belirterek, O’nu kürsüye davet eder. 

Anlaşıldığı üzere Afet Hanım, Fuat Köprülü’nün konuşmasında yapmış olduğu eleştirilere yanıt 

vermek istemiştir. Kısa bir konuşma yapan Afet Hanım şu ifadelerde bulunmuştur: 

… şunu söylemeliyim ki benim konferansım iki hükme bağlıdır: 
1- Orta Asya’nın otokton halkı Türk’tür. 
2- Bu Türkler’in konuştuğu dil de Türkçe idi ve Türkçedir. 
Orta Asya’nın otokton halkı Türklere doğrudan doğruya camia halinde ne vakit 
Türk ünvanı verildiğinden ayrıca bahsetmedim. Yalnız benim anladığım ve 
huzurunuzda anlatmaya çalıştığım bu insanlar, esas itibariyle daima Türk 
idiler. Başka başka Hun gibi, Uygur gibi, mesela Hazer gibi isimler Türk 
camiasının kabile isimleridir. Herhalde Türklere “Türk” ünvanı Çinliler’in 
“Tukyu” dedikleri Türk devletinin teşekkülünde verilmiş değildir. Daha çok, 
çok eskidir. Mesela Ansiklopediya Britanika’da Etrüsklerin İtalya’ya giden 
kısmına milattan evvel VIII’inci asırda “Türski” denilmekte olduğunu hepimiz 
görebiliriz. Halbuki Profesörün bahsettiği Tukyu Devleti milattan sonra VI’ıncı 
asırdadır. 
Herhalde Türklerin isim babası Çinliler olamazdı. Türklerin isim almak için 
hiçbir millet tarafından vaftize edilmeye ihtiyacı olmamıştır ve yoktur. 
(alkışlar)95 
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Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere Afet Hanım, Köprülü’nün eleştirilerindeki 

temel nokta olan yöntem sorununa hiç değinmemiştir. Türk kelimesinin Çinlilerden önce de 

kullanıldığına dair verdiği kaynak bir ansiklopedidir. Dönemin tarihçilik anlayışındaki romantik 

çizgiyi yansıtması açısından çok güzel bir konuşmadır. 

Son oturum da açıldıktan sonra Divan Başkanı, sözü Fuat Köprülü’ye vermiştir. Köprülü, 

kısa süren konuşmasında genel olarak yanlış anlaşıldığını ve Afet Hanım’ın sözlerine aslında 

kendisinin de katıldığını belirterek ve şu ifadelere yer vermiştir: 

.… Türk adının Türklere Çinliler tarafından verilmediği ve verilemeyeceği gayet 
sarihtir. Çünkü Çinliler yabancı milletlere verdikleri isimleri daima o milletler 
hakkında bir takım tahkiramiz sıfatlardan almışlar ve o şekilde isimler 
vermişlerdir. Halbuki Türk kelimesinin manası malumumuzdur. Çinlilerin o 
zaman en kuvvetli düşmanları olan Türklere bu ismi vermeyecekleri gayet 
tabiidir.96 

Köprülü’nün yerine oturmasından sonra, kürsüye bu sefer Hasan Cemil (Çambel) Bey 

çıkmıştır. Hasan Cemil Bey’in de söz istemesindeki esas amaç Köprülü’nün öğleden evvelki 

oturumda sarf ettiği eleştirilere bir yanıt getirmektir. Hasan Cemil, Afet Hanım’ın Köprülü’ye 

verdiği yanıtı yetersiz bulmuş olmalı ki, daha kapsamlı bir yanıt metni hazırlamıştır. Hasan 

Cemil Bey, Köprülü’nün yöntem açısından getirdiği eleştiriden rahatsızdır ve ne Afet Hanım 

yanıtında bu konuya değinmiş ne de Köprülü, düzeltme yapmak için çıktığı kürsüde bu konuya 

herhangi bir açıklık getirmiştir. Hasan Cemil Bey konuşmasında; Avrupa’da ki bilim çevrelerinin 

eski bilgi ve bulgulara dayanarak milletlerin kökenleri hakkında hüküm vermeye çalıştığını, 

kendilerinin ise tezlerini yeni belgelerle temellendirdiğini söyleyerek şu ifadelere yer vermiştir: 

.…bu ilimlerin, kendi tabirleri veçhile henüz çocuk olduğu fikrine temas edelim. 
Muhterem Profesör’ün müsaadeleriyle hatırlatabilirim ki, ilmin her safhasında 
yeni hakikatler meydana konduğu zaman bu hakikatler çocuk sayılırdı. Marifet, 
doğan hakikatin kıdemine değil, kıymetine atfı nazar edebilmektedir. Biz Türk 
medeniyetinin ve Türk menşeinin asıl mahiyeti hakkında en son keşiflere 
istinat ediyoruz.97 

Hasan Cemil Bey’in bu yanıtından sonra Fuat Köprülü tekrar söz isteyerek kürsüye 

çıkmış ve gayet nazik bir üslupla katılımcılar nezdindeki yanlış anlaşılmayı bir türlü 

gideremediğinden yakınmıştır. Konuşmasında, Hasan Cemil Bey’in verdiği yanıta da tamamen 

katıldığının altını çizen Köprülü, şu ifadelere yer vermiştir: 

.…bir ilmin çocuk olması, genç olması bendenizce onun kuvvetine, canlılığına, 
yükseleceğine alamettir. Bir takım ilimler filhakika yeni doğuyor, fakat sağlam 
esaslar üzerine ve yeni metotlara istinaden meydana çıkıyor. Bir ilim metodu 
ne kadar eski olursa, kıymeti o kadar düşer çünkü ilim antika nev’inden 
değildir.98 

Hasan Cemil Bey’in söz konusu tezlere siyasal iktidarın verdiği desteğe de güvenerek, 

Fuat Köprülü’ye yaptığı –biraz da pervasızca- saldırı, muhtemelen Köprülü’nün ürkmesine 
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98Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.83. 



Y. Emre Özkul, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

42 

neden olmuştur. En ufak eleştiriye gösterilen bu tahammülsüzlük Kongre’nin bilimsellikten öte, 

ideolojik bir eksende değerlendirilmesine de zemin hazırlamıştır.  

Aslında bildirilerdeki metodoloji sorunlarına değinen bir başka isim daha vardır. Zeki 

Velidi Bey, Orta Asya’da en azından tarihi devirlerde bir kurumanın yaşanmadığına dair yaptığı 

sunumunda yöntem sorununa da yer ayırmıştır. Fakat yaşanan tartışmalar içerisinde neredeyse 

kimse bu eleştiriyi görmemiştir, görememiştir ya da görmezden gelmiştir. Aslında Zeki 

Velidi’nin eleştirisi doğrudan Reşit Galip’in bildirisinde kullandığı kaynaklara yöneliktir. Şöyle 

demiştir Zeki Velidi: 

Her alim seyahat yapmış ve kendisine göre izah etmiştir. Mesele Avrupalı 
Amerikalı seyyahların hatıratından not çıkarmakta değildir. Bu seyyahların 
tetkitatile beraber Çin membalarile ve diğer bir suretle Türk, Farisi, Arap 
membalarını karıştırarak tarihi devirler için bir netice çıkarabilmektir, mesele 
budur. Benim öğreneceğim bu kadardır. Ben jeolog değilim, tarihçiyim.99 
 
 

4.1.8. Öne Çıkan Diğer Bildiriler 

 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nde belki de tarihle doğrudan ilişkili olan tek bildiri Sadri 

Maksudi Arsal’ın “Tarihin Amilleri” başlığını taşıyan sunumudur. Sadri Maksudi tebliğinde tarihi 

olayların gelişimine etki eden temel faktörleri sorgulamış ve bu konuda Avrupalı düşünürlerin 

görüşlerine yer vermiştir. Tarihsel süreci yorumlamada dini ve pozitivist görüşleri açıklayarak 

başladığı bildirisinde Sadri Maksudi dokuz ana etkenden bahsetmiştir. Bunları şu şekilde 

sıralar; 

1-Fiziki ve Coğrafi Amiller 

2-Ruhi Amiller 

3-Büyük Mefkureler 

4-Irk 

5-Fütuhat ve Muhaceretler 

6-Tekamül Kanunu 

7-İktisadi Amiller 

8-Halk 

9-Büyük Şahsiyetler 

Arsal, tüm bu etkenler ve kendi özelinde bunları savunan filozof, sosyolog ve tarihçiler 

hakkında geniş bilgi verdikten sonra kendi kanaatlerini paylaşmıştır. Bildiri, derinliği olan bir 

analize sahip olmasa da oldukça derli toplu hazırlanmıştır. Günümüzde dahi tarihle ilgili 

akademik çevrelerin mesafeli durdukları bir alan olan Tarih Felsefesi konusunda yapılmış ve bu 

alanda bir klasik haline gelen sunumlardan biridir. Sadri Maksudi’ye göre tarihsel süreci 
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anlamada bu etkenlerden sadece biri üzerinden iz sürmek ciddi bir hatadır. Tarihin seyrini 

etkileyen birden fazla etken söz konusudur. Bunlar öncelikle fiziki ve coğrafi etkenler, büyük 

mefkureler, iktisadi etkenler ve büyük şahsiyetlerdir. Arsal’a göre ayrıca uygarlıkların ilk 

oluşumunda maddi etkenler belirleyici bir rol oynamıştır. Fakat uygarlığın inkişafında manevi 

etkenler ön plana çıkmış ve kendisini oluşturan maddi etkenleri bastırmıştır. Sadri Maksudi 

zaman zaman Kant ve Hegel’in tarih felsefelerine yaklaşmakla birlikte Marx’ın tarihsel 

materyalizmine de vurgu yapmıştır. Ancak ona göre Marx’ın görüşleri bilim çevrelerince 

çürütülmüştür ve üretim ilişkileri tarihi anlamada tek başına yeterli olamaz. Esasen en çok 

önem atfettiği etken büyük şahsiyetlerdir. Olaylara yön veren ve onu başlatan ana etken 

Carlyle’ın da ifade ettiği gibi “kahramanlar”dır. 

Kongre’nin son gününde ise Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Başkanı Yusuf Akçura bir bildiri 

sunmuştur. “Tarih Yazmak ve Tarih Okutmak Usullerine Dair” başlıklı sunumunda Akçura, 

Avrupa’da ki Fransız ve Alman Tarihçiliği’ne değindikten sonra, Osmanlı Devleti’nde tarihçiliğin 

kat ettiği merhalelerden bahsetmiştir. Meşrutiyet döneminde tarih yazıcılığının aktarmacı yapısı 

ve 1930’a kadar eğitim kurumlarında tarih ders kitabı olarak okutulan Ali Reşad’ın 

Fransızcadan çeviri eserlerine de uzun uzadıya vurgu yaparak Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin 

çalışmaları ve Gazi’nin rehberliğinde yeni bir döneme girildiğini aktarmıştır. Yusuf Akçura’nın 

ardından hürsüye çıkan Ahmet Refik de, önceden kaleme aldığı tarih kitaplarında bir takım 

hatalar olduğunu ve bunları düzeltmeye çalışacağını ifade ederek, bu hususta Kongre’nin çok 

faydalı olduğuna değinmiştir. 

Kongre’nin bir de yabancı misafiri vardır. Budapeşte Şehir Kütüphanesi Şark Eserleri 

Müdürü olan Macar Profesör Zajti Ferenc, Kongre’ye Atatürk’ün davetlisi olarak 

gelmiştir.100“Hint Akraba Kavimleri Arasında” başlıklı bir sunum yapacaktır. Kısa süren 

sunumunda Ferenc, özetle Hindistan’da yaşayan Müslümanların etnik açıdan Türk olduğunu 

iddia etmiştir. Vakit Gazetesine verdiği röportajda 330 milyonu bulan toplam Hindistan 

nüfusunun 150 milyonunun Turani kökenli olduğunu söylemiştir.101 Atatürk, uzun zamandan 

beri Türk Tarihi araştırmaları çerçevesinde Macar bilim adamlarının çalışmalarını yakından 

takip etmiş ve özellikle Armin Vambery’den, Zoltan Gombocz’a, Gyula Nemeth’e kadar birçok 

Türkolog’un eserlerini incelemiştir.102 

Kongre’nin sekizinci gününde Afet Hanım, ikinci konferansını vermiştir. “Orta Kurun 

Tarihine Umumi Bir Bakış” adını taşıyan bu bildiride Afet Hanım, Ortaçağ ve Ortaçağda 

Türklerin oynadığı rolden uzun uzadıya bahsetmiştir.  

                                                           
100Çolak, M., “Atatürk, Macarlar ve Türk Tarih Tezi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
Konya, 2010, (27), s.382. 
101“Gandhi Türktür”,Vakit Gazetesi, İstanbul,03.07.1932, s.1. 
102Çolak, a.g.m., s.377. 
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Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyelerinden Halil Ethem (Eldem) Bey’in “Müzeler” konulu 

konferansı da ilgi çekicidir. Dünya müzeciliğinden ve milli müzelerden bahseden Halil Ethem 

Bey, konferansını projeksiyonlu olarak yapmış ve 49 fotoğrafa yer vermiştir. 

 

4.1.9. Darülfünun – Cemiyet İhtilafı 

 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nde İstanbul Darülfünunu akademisyenleriyle TTTC üyeleri 

arasında en yumuşak tabiriyle bir uyumsuzluk olduğu kesindir. Kongre’de TTTC üyeleri 

tarafından sunulan bildirilere Darülfünun akademisyenlerince küçük çaplı eleştiriler 

getirilmiştir. Aslında bu durum zaten organizasyonun bir parçasıdır. Zira Kongre öncesinde 

Darülfünun akademisyenlerine liseler için hazırlanan dört ciltlik Tarih Dizisi gönderilmiş ve 

eser hakkındaki görüş ve eleştirileri istenmiştir. Söz konusu eleştiriler Kongre’de dile 

getirilecektir.103 Fakat Zeki Velidi örneğinde olduğu gibi zaman zaman bu tartışmalar çığırından 

çıkmış ve farklı boyutlara taşınmıştır. Kongre sonrasında TTTC’de oluşan kanaate göre 

Darülfünun kesinlikle kendilerinin bilimsel heyecanını taşımamış ve Tez’i sahiplenmemişlerdir. 

Aslında Darülfünun akademisyenlerinden bir kısmı aynı zamanda TTTC üyesidir. Örneğin 

Ağaoğlu Ahmet, Fuat Köprülü, Ahmet Refik, Muzaffer Göker bunlardan bir kısmıdır. Ancak 

Muzaffer Göker haricindeki akademisyenler fiilen Türk Tarih Tezi’nin hazırlanmasında ciddi bir 

katkı sunmamıştır. Türk Tarih Tezi’ni hazırlayan ekip içerisinde gerçek anlamda “Tarihçi” kabul 

edilebilecek iki kişi vardır. Bunlardan biri Yusuf Akçura, diğeri ise Şemsettin Günaltay’dır. Afet 

Hanım, henüz lisans eğitimini bile almamış bir öğretmendir. Reşit Galip doktor, Sadri Maksudi 

hukukçu, Samih Rıfat daha çok dilbilimci, Hasan Cemil asker kökenli bürokrat, Şevket Aziz Bey 

ise Tıp eğitimi almış bir antropologdur. Bu kadar az tarihçiyle bir Tarih Tezi’nin ortaya konması 

Tez’in büyük oranda bilimsellikten uzaklaşıp, siyasi ve ideolojik bir eksene sahip olmasına 

neden olmuştur. 

Kongre’de Fuat Köprülü ve Zeki Velidi Togan ile TTTC üyeleri arasında yaşanan 

ihtilaftan daha önce bahsetmiştik. Dolayısıyla burada bu konulara fazla girmeyeceğiz. Fakat bu 

iki ismin haricinde de iki kurum üyeleri arasında bir takım eleştiri, tekzip ve küçük tartışmalar 

yaşanmıştır. Örneğin Kongre’nin henüz ilk gününde kürsüye çıkan İstanbul Darülfünunu Türk 

Lisan Tarihi Bölümünde Müderris Muavini Dr. Caferoğlu Ahmet Bey, dört ciltlik Tarih Dizisinde 

yer alan diğer dillerdeki sözcüklerin Türkçe kökenlerinin gösterildiği cetvelde yer alan bir takım 

sözcüklere itiraz etmiş ve bunların orijinalinde farsça olduklarını belirtmiştir. Caferoğlu Ahmet, 

bu küçük itirazlarını yaparken gayet dikkatli ve nazik bir üslubu tercih etmiş fakat onu 

yanıtlamak için kürsüye çıkan Samih Rıfat, çok daha sert ifadelerde bulunmuş ve Caferoğlu 

Ahmet’in çelişkiler içinde bulunduğunu ifade ederek üstencil bir dili benimsemiştir. Eleştiri 

                                                           
103

Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.223. 
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getiren isimlerden biri de İstanbul Darülfünunu Eski Yunan ve Roma Medeniyetleri Müderrisi 

Fazıl Nazmi Bey’dir.104 Konuşmasında daha çok dört ciltlik tarih dizisinde yer alan bir takım 

mitolojik, tarihi ve coğrafi isimlerin yazımında yapılan hatalara temas emiştir. Fazıl Nazmi 

Bey’in bu mütalaasını da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adına Samih Rıfat Bey yanıtlamıştır. Ancak 

bu kez üslubu daha yumuşaktır. 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nde üstü kapalı da olsa Türk Tarih Tezi’ne en büyük meydan 

okumayı Avram Galanti105 yapacaktır. İstanbul Darülfünunu Eski Doğu Milletleri Müderrisi 

Avram Galanti; Mısır, Ön Asya ve Anadolu Medeniyetleri hakkında Avrupa bilim çevrelerinin 

mütalaalarını dile getirmiş ve söz konusu medeniyetlerin Türklüğü hususuna ise hiç 

değinmemiştir. Örneğin Mısırlıların menşei meselesinde şu ifadelerde bulunmuştur: 

Mısır ahalisinin menşei hakkında fikirler muhteliftir. 
a)Homel, Mısırlıların menşei, lisanı, harsı, dini Babilli olduğunu yazıyor. 
(Geographie und Geschichte des alten Orients, 1904). 
b)Smith. G. Elliot, gerek Mısırlıların gerek Sümerlilerin makberlerinin 
tarihlerine bakılırsa, bizce malum olmıyan bir zamandan çok evel, bu iki 
kavmın kendi topraklarında yerleşmiş olduklarını zannediyor. 
(The ancient Egyptians and their influence on the civilisation of Europe, 1911). 
c)W.M.T. Petrie, (bu müellifin en eski eseri 1896 de ve yenisi 1917 de 
basılmıştır) Mısırdan çok zaman evel Elamda medeniyet inkişaf ettiğini ve bu 
medeniyetin sahiplerinin yahut sahiplerinden bazılarının Susadan Mısıra 
hicret ettiklerini, ikinci preistorik medeniyeti zamanında geldiklerini ve 

                                                           
104“Ege Medeniyetinin Menşei”, Akşam Gazetesi, İstanbul,05.07.1932, s.2. 
105

 Ailesinin kökeni İspanya Yahudilerine dayanan Avram Galanti, 1873 yılında Bodrum’da dünyaya geldi. 
Küçük yaşta, Yahudilere ait bir din okuluna gönderildi ve burada İbranice eğitimi aldı. Daha sonra 
Rodos’ta yine Yahudi cemaati tarafından açılan Terakki Mektebi’ne devam etti ve burada da Yahudi 
İspanyolcası, Fransızca ve Türkçe öğrendi. Bali,R.N.,“Avram Galanti’nin Hayatı ve Eserlerinin 
Bibliyografyası” http://www.rifatbali.com/images/stories/dokumanlar/avram_galanti.pdf  Erişim Tarihi: 
31.05.2017. Rodos’ta ki eğitimini tamamlamasının ardından Bodrum Rüştiyesi’ne kaydolan Galanti’nin dil 
konusunda ciddi bir yeteneği vardı. 1894’de Rodos’a döndüğünde Türkçe, Farsça, İbranice, Arapça, 
Yahudi İspanyolcası ve Fransızca’ya gayet hakimdi. Sonraki süreçte bu dillere bir de Almanca’yı 
ekleyecekti. Avram Galanti, Rodos’a döndükten sonra burada Yahudi Cemaati’nin de desteğiyle bir okul 
kurdu. Türkçe eğitimine önem veren Galanti, Osmanlı’ya bağlı bir adamdı ve II. Abdülhamit’in mutlak 
iktidarını sürdürdüğü dönemde iktidara muhalefet eden bazı yayınların sansürlenmesi için dönemin 
hükümeti tarafından görevlendirilmişti. Bali,R.N.,“Avram Galanti”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara, 1996, C.13, s.296. Fakat sonradan Jön Türk fikirlerinden etkilenecek ve İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’ne üye olacaktı. Cemiyet içerisinde aktif bir rol alan Galanti, iktidar tarafından takibe 
uğramasının ardından Mısır’a kaçmak zorunda kaldı. Burada pek çok gazete ve dergiye makale yazdı. 
Galanti, makalelerinde hem Yahudi Cemaati’ni Jön Türklere destek vermeye teşvik ediyor hem de Mısır 
arkeolojisi ve Mısır Yahudiliği üzerine bilimsel tezler öne sürüyordu. Meşrutiyet’in ardından İstanbul’a 
döndü, 1914’te Darülfünun’da akademisyen olarak görev yaptı ve Prof. Bergstrasser’e yardımcı ve 
tercüman olarak atandı. Bali, a.g.m., İslam Ansiklopedisi, s.296. Bu süreçte ciddi eserler kaleme alan 
Galanti, 1918’de Prof. Bergstrasser’in Darülfünun’dan ayrılması üzerine, onun yerine atandı. Mütareke ve 
Milli Mücadele dönemlerinde Anadolu’da ki ulusal direnişçilerin yanında saf tuttu ve “Avrupa’da ki günlük 
basın bültenlerini Türkçe’ye çevirip Mustafa Kemal ve arkadaşlarına iletti.” Bali, a.g.m., s.296. Avram 
Galanti, bu dönemde yükselişe geçen siyonizmin de karşısında yer almış ve İstanbul Hahambaşı Haim 
Nahum gibi Osmanlı bünyesinde ulusal bir Yahudi Devleti’nin kurulması fikrini benimsemişti. Galanti, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok dil ve yazı sorunlarına eğildi. Öncelikle Arap Alfabesi’nin terk edilip 
Latin Alfabesi’ne geçilmesine tamamen karşıydı ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı, eserler verdi. 
1932’de Birinci Türk Tarih Kongresi yapıldığı sırada hala Darülfünun’da ki kürsüsünü koruyordu ve 
Kongre’de Galanti de bir bildiri sunacaktı. 
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mezarlarda bulunan bu yeni gelenlerin kemiklerinin, yerlilerin kemiklerinden 
¾ inç kadar kısa olduğunu yazıyor.106 

Galanti, bildirisinin devamında Hititler hakkında da benzer ifadelerde bulunmuştur:  

Bu menşe hakkında Cambridge böyle söylüyor: Asiyalı bir kavım mıdır? Hazer 
denizinin ötesinde bulunan “Alarot”lılar mı? İranın yahut Hindo-Avrupainin 
obir tarafında yaşamış bir kavım mı? Şimdiki noktainazara göre, bunların 
menşei Mezopotamyanın şimaligarbi ve Torostor. (S. 259, Cilt 2, sene 1926). A. 
H. Sayce, Hititlerin iptidai yurdu, ağlebi ihtimale göre Torosun şimal 
kısmındadır, diyor. (The Hitites, History of a forgotten empire, S. 131, London, 
1925). 

Avram Galanti’nin bildirisine cevap vermek adına yine Samih Rıfat Bey kürsüye çıkar. 

Samih Rıfat sözüne, Darülfünun’un Yunan-ı Kadim ve Akvam-ı Şarkiye Tarihi kürsülerinin Türk 

Tarih Tezi’ne destek vermediğini belirtmesiyle başlar. Galanti’nin bildirisini sunarken 

başvurduğu kaynaklara ait bilgilerin eski olduğunu ifade eder. Samih Rıfat’ı rahatsız eden diğer 

bir durum da Avram Galanti’nin görüşlerindeki belirsizliktir. Galanti, niyetini açıkça ortaya 

koymamıştır ve bu durumda Samih Rıfat için yanıt vermek zorlaşmıştır. Nitekim bunu şu 

sözlerle ifade eder: 

Efendiler! Siz de açık bir surette görüyorsunuz ki, hiçbir zaman sarih bir söz 
söylemeyen ve müspet müddeaları daima şüpheli, mütereddit bir netice ile 
bitiren ihtiyatlı bir münekkit karşısında, ancak gizli imalar ve hükümlerle 
mücadele ediyoruz.107 

Samih Rıfat’ın yukarıdaki ifadesinden de anlaşılacağı üzere Avram Galanti’nin bilimsel 

temkinliliği, TTTC üyelerini rahatsız etmiştir. Samih Rıfat, konuşmasında ısrarla Galanti’nin eski 

ve kalıplaşmış bilgilerle hareket ettiğini ve bugünkü hakikatlerden öte yarınki hakikatlerin 

önem taşıdığını vurgulamıştır. Türk Tarih Tezi’ne olan inancı şu sözlerinden rahatlıkla 

anlaşılmaktadır: 

Efendiler, 

İlmi fikir kendisinde en derin karanlıklara nüfuz edecek bir kuvvet bulabilir. 
Onun içine girmekten korktuğu yol, yalnız eski an’anelerin büyük bir 
teyakkuzla nöbet beklediği yeni tetkik ve tetebbü sahalarıdır. Onlar bazen 
eteklerimize o kadar sarılırlar ki, bulunduğumuz noktadan, bir adım atamayız. 
Biz çok arzu ederdik ki muhterem Avram Galanti Beyefendi, Milattan beş bin 
sene evel Nil sahilinde yerleşen insanların hars, lisan, din itibarileBabilli 
olduklarını söyleyen Hommel’in nazariyesini tespit ettikleri zaman bizim biraz 
evel yaptığımız tarihi terkipi yapsınlar. Yapsınlar da bizim vasıl olduğumuz 
neticede kanatla birleşelim; o zaman düşüneceğimiz şey, şimdi yaptığımız gibi 
müspet noktalar üstünde anlaşmıya çalışmak değil, yarınki hakikatlerin bizi 
kendi bulundukları çok yakın ufuklara koşturmak için, birbirimizin ellerini 
tutmaktı.108 
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Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.446. 
107Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.456. 
108

Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.455. 
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 Darülfünun akademisyenleri ile TTTC üyeleri arasındaki bu ihtilaf 1933‘teki üniversite 

reformunun da nedenlerinden birini teşkil edecektir. Pek çok akademisyen üniversitedeki 

kadrolardan ihraç edilecek ve Avram Galanti de bu isimlerden biri olacaktır. 

 

4.1.10. Kongre’nin Basındaki Yankıları 

 

Ulusal basın, Kongre’yi baştan sona yakından takip etmiştir. Kongre’de gün içinde 

yaşanan gelişmeler ayrıntılarıyla gazete sayfalarındaki yerini almış, köşe yazarları da 

bildirilerin içeriği hakkında yorumlarda bulunmuştur. Basında, Birinci Türk Tarih Kongresi’nin 

başlamasına az bir zaman kala ciddi bir heyecan söz konusu olmuştur. Cumhuriyet Gazetesi’nde 

Ali Süreyya imzalı köşe yazısında şu ifadelere yer verilmiştir: 

Kongre, ilk milli tarih kongremizdir. Ancak onun büyük ehemmiyeti ilk 
oluşundan değil, meşgul olacağı mevzunun dünyanın en medeni, en büyük bir 
milletinin yüzlerce asırlık hayatına temas eden ve şimdiye kadar bizzat kendi 
kendimizin ihmalimize ve muasır medeniyetin körü körüne inkarlarına ve 
hatta iftiralarına uğramış bir mevzu olmasından ileri geliyor. Tarih Muallimleri 
Kongresi, büyük milletimizin şerefli hayatını örten bir nisyan ve ihmal 
perdelerini kaldırmak, kin ve gayzın hakikatleri boğmak için kasden ördüğü 
duvarları ve sedleri yıkmak için memleket mikyasında ilk iştiraki mesaidir.109 

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nde F.N. imzalı (muhtemelen Faruk Nafiz)110 köşe yazısında 

da önce Meşrutiyet Dönemi müverrihleri sertçe eleştirildikten sonra şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Ankara’da toplanan tarihçiler, kanatlarını yeni bir ışığın alevinde yaktıktan sonra, memleketin 

dört yanına canlı bir aydınlık halinde dönecek pervanelerdir. Anadolu çocukları, gelecek sene, 

onların vasıtası ile büyük atalarından haberdar olacaktır.”111 

Birinci Türk Tarih Kongresi, 2 Temmuz 1932 Cumartesi sabahı saat 9.00’da resmen 

açılmıştır. Gazi, yanında Başvekil İsmet, Meclis Başkanı Kazım ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 

Reisi Fevzi Paşalarla birlikte henüz açılış gerçekleşmeden sabahın erken saatlerinde Ankara 

Halkevi Salonu’na teşrif etmiştir. Kongre’nin ilk günü, Türk Tarih Tezi’nin ana unsurlarının 

tanıtılacağı bildirilerin sunulmasını içermiştir. Basın, bu ilk günkü oturumları yakından takip 

etmiş ve Kongre’nin açılışını manşetlerinden sayfalarına taşımıştır.112 Kongre’de sunulan 

bildirilere gazete sayfalarında da yer verilmiş, hatta Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Kongre 

sürecinde sekiz sayfadan oluşan gazeteyi on iki sayfa olarak çıkaracaklarını okuyucusuna 

duyurmuştur. 

                                                           
109Süreyya, A.,“İlk Milli Tarih Kongresi Bugün Toplanıyor”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul,02.07.1932, s.3 
110Hayati Tüfekçioğlu, makalesinde bu dönemde Faruk Nafiz’in Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nde çalıştığını 
ve zaman zaman köşe yazısı yazdığını belirtiyor. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tüfekçioğlu,H.,“Cumhuriyet 
İdeolojisi ve Türk Basını”. Sosyoloji Dergisi, 2012, 3 (3), ss.45-96.  
111FarukNafiz,”Tarih Kongresi”, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ankara,02.07.1932. 
112 “Tarih Kongresi Münakaşalı Oldu”, Milliyet  Gazetesi, İstanbul,03.07.1932, s.1 
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Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, beraberindeki Başvekil İsmet Paşa ile birlikte 

Kongre’nin ilk günündeki tüm oturumları sonuna kadar takip etmiştir.113Güne damgasını vuran 

bildiri Afet Hanım’a aittir. Ancak bir o kadar Fuat Köprülü’nün eleştirisi ve bunun üzerine 

verilen yanıtlar da basının gözünden kaçmamıştır. Gazeteler genel olarak Afet Hanım’ın 

bildirisini tam olarak yayınlarken, Köprülü’nün mütalaasının oldukça kısa bir özetini vermiştir. 

Kongre’nin ikinci günü bir takım kutlama telgrafları da gelmiştir. Bunlardan ikisi, S.S.C.B. 

Maarif Komiseri ve yine S.S.C.B. İlimler Akademisi’ne aittir. Diğer kutlama telgrafı da Roma 

Büyükelçisi Vasıf Bey’e aittir.114 Anlaşılan o ki, Birinci Türk Tarih Kongresi Sovyet Rusya’nın da 

dikkatini çekmiştir.  

Öğleden sonraki oturumlara Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’de beraberindeki 

C.H.F. Genel Sekreteri Recep Bey’le birlikte katılmıştır.115 Reşit Galip’in konferansına geniş yer 

ayrılmıştır. Bununla birlikte Basın’ın Reşit Galip-Zeki Velidi tartışmasında Reşit Galip safında 

yer aldığını belirtmek yerinde olacaktır. Örneğin Hakimiyet-i Milliye Gazetesi manşetten verdiği 

haberde büyük puntolarla “Zeki Velidi Bey’in bazı telakkilerine cevap veren Reşit Galip Bey, 

onları birer birer çürüttü.”116 ifadesine yer vermiştir. 

Bazı köşe yazarları da Kongre’yle ilgili düşüncelerini kendi gazete köşelerinden 

okuyucuyla paylaşmıştır. Bunlardan Vakit Gazetesinde yazan Ömer Kemal, “Tarih Kongresi’nin 

Büyük Ehemmiyeti” başlıklı yazısında Gazi’ye minnetlerini sunduktan sonra Birinci Türk Tarih 

Kongresi’nin ülkedeki tarih eğitimine sunacağı büyük katkıları sıralamıştır.117 Yine Hakimiyet-i 

Milliye Gazetesi’nde yazan Aka Gündüz, “Büyük Tarih Kurultayı” başlıklı köşe yazısında, eski 

Türk Tarihi’nin gizemlerinin ortaya çıkmasında Kongre’nin büyük faydaları olacağına değinerek 

teşvik ve girişimlerinden dolayı Gazi’ye şükranlarını bildirmiştir.118 Yunus Nadi de iki gün üst 

üste Cumhuriyet Gazetesi’nin baş sayfasındaki köşesinden görüş ve düşüncelerini okuyucusuyla 

paylaşmıştır. “Büyük Bir İçtima: Tarih Kongresi” başlıklı yazısında tarihin bir bilim dalı olarak 

önemine değinirken Kongre’nin Türk Tarihi’nin aydınlatılmasında önemli bir aşama olduğunu 

belirtmiştir.119 “Tarih Kongresi: Asya-Avrupa” başlıklı yazısında ise Afet Hanım’ın tebliğine atıfta 

bulunarak medeniyetin Avrupa’dan mı yoksa Asya’dan mı yayıldığını sorgulamıştır. Yunus Nadi 

yazısında, Avrupalılara bir de salık vererek, medeniyetin Asya’dan yayılmasını kabul etmenin 

Avrupa’ya şerefinden bir şey kaybettirmeyeceğini ifade etmiştir. Nadi, ayrıca Sümerlere de 

değinmiş ve Sümer kültür ve medeniyetinin Mısır’dan çok daha eski olduğunu belirtmiştir.120 

                                                           
113“Milli Tarih Kongresi”, Akşam Gazetesi, İstanbul,03.07.1932, s.2 
114Birinci Türk Tarih Kongresi Konferanslar ve Müzakere Zabıtları, 2010, s.167. 
115“Tarih Kongresinde İkinci Gün”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 04.07.1932, s.1. 
116“Tarih Kongresinde”, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ankara, 04.07.1932, s.1 
117“Tarih Kongresi’nin Büyük Ehemmiyeti”, Vakit Gazetesi İstanbul, 03.07.1932, s.3. 
118

Gündüz, A., “Büyük Tarih Kurultayı”,Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ankara, 03.07.1932, s.2. 
119

 Nadi, Y.,“Büyük Bir İçtima: Tarih Kongresi”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 03.07.1932, s.1. 
120

Nadi, Y., “Tarih Kongresi: Asya-Avrupa”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 04.07.1932, s.1. 
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Bununla birlikte yazısında Sümerlerin ya da Mısır Medeniyeti’nin Türklüğü’nden hiç 

bahsetmemiştir. Yunus Nadi Kongre’yi en iyi takip eden gazetecilerden biridir. Kongre’nin 

üçüncü günü ertesinde bu defa da gazetesinde “Tarih Kongresi’nin Ameli Neticesi” başlıklı bir 

yazı kaleme almıştır. Yazısında, Kongre’yle birlikte Türkiye’de bilim araştırmalarının ivme 

kazanacağından, Avrupalı araştırmacıların çalışmalarına olan bağımlılığın sona ereceğinden 

bahsetmiş ve devletin Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ne daha büyük bir bütçe ayırması gerektiğini 

ifade etmiştir.121 Öte taraftan Vakit Gazetesinde Mehmet Asım tarafından “Türk’ün Davası” 

başlıklı köşe yazısında da Osmanlı dönemi tarih anlayışı eleştirilmiş ve bu dönemki tarihlerde 

Türklerin Anadolu’da kurdukları İlkçağ Uygarlıkları’nın yok sayıldığından 

bahsedilmiştir.122Ulusal Basın’da bazı gazetecilerin Türk Tarih Tezi’nin yüklendiği siyasi 

mesajları gayet iyi kavradıkları da görülebilmektedir. Ancak bu gazeteciler Tez’in arka 

planındaki siyasi mesajların üstünü örtmek ve bilimsel yönünü ön plana çıkarmak 

gayretindedir. Bu gazetecilerden biri olan Mehmet Asım, köşesinden şu ifadelere yer vermiştir: 

…. birçok milletler vardır ki milli ideal menfaatine tarihlerini bile altüst 
etmişlerdir. Bu suretle milli tarihlerine beynelmilel ilim aleminde kabul 
edilmeyen ve edilmesine imkan olmayan hayali bir şekil vermişlerdir. 
Eğer tarih encümeninin ortaya koyduğu eserlerle bu eserlere esas olan tez sırf 
böyle bir maksatla yapılmış olsaydı gene takdir olunmak lazım gelirdi. Fakat bu 
surette böyle bir tezi memleket münevverlerine kabul ettirmek için bugünkü 
gibi büyük bir tarih kongresi toplamaya mahal görülmezdi.123 

Kongre’nin dördüncü günündeki oturumları Atatürk, Meclis Başkanı Kazım ve Başvekil 

İsmet Paşa’yla124beşinci ve altıncı günündeki oturumları da sadece Başvekil İsmet Paşa’yla 

birlikte baştan sona takip etmiştir.125 Anlaşılan o ki Atatürk, Kongre kapanana kadar Ankara’dan 

ayrılmamaya niyetlidir. Zira gazeteler Atatürk’ün Kongre’nin kapanmasını müteakip 

Dolmabahçe Sarayı’na geleceğini ve bu konuda hazırlıkların tamamlandığını yazmıştır.126 

Kongre’nin yedinci günü yani 8 Temmuz 1932 Cuma günü, oturum yapılmamış, katılımcı 

öğretmenler için gezi ve çay ziyafeti düzenlenmiştir. Buna göre öğretmenler, sabah 08.30’da 

Etnoğrafya Müzesi önünde toplanmışlar ve burayı gezmişlerdir. Daha sonra Koyunpazarı 

civarındaki Ahi Şerafettin Camii ziyaret edilmiş ve burada Kütüphaneler Müdürü Hasan Fehmi 

Bey, öğretmenlere Ahilik hakkında bilgi vermiştir. Ogüst Mabedi de gezildikten sonra, o dönem 

C.H.F. Genel Merkezi olarak kullanılan Birinci T.B.M.M. binası ziyaret edilmiştir. Yeni T.B.M.M. de 

ziyaret edildikten sonra öğretmenler, akşamüzeri saat 17.00’da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 

tarafından Marmara Köşkü’nde düzenlenen çay partisine katılmışlardır.127 Buradaki ziyafete 

                                                           
121Nadi, Y., “Tarih Kongresi’nin Ameli Neticesi”,Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 05.07.1932, s.1. 
122Asım, M., “Türk’ün Davası”, Vakit Gazetesi, İstanbul, 06.07.1932 s.1. 
123

Asım, M., “Türk Tarihi’nde İnkılap”,Vakit Gazetesi, İstanbul,08.07.1932, s.1. 
124

“Tarihçilerimiz Tarafından Şayanı Dikkat Konferanslar Verildi”, Vakit Gazetesi, İstanbul, 06.07.1932, s.1. 
125

“Dün Sadri Maksudi Bey Bir Konferans Verdi”, Son Posta Gazetesi, İstanbul, 08.07.1932, s.8. 
126“Gazi Hazretleri”, Vakit Gazetesi, İstanbul, 05.07.1932 s.1. 
127“Tarih Kongresi”, Hakimiyet-i Milliye  Gazetesi, Ankara, 09.07.1932, s.8. 
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Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal de teşrif etmiş ve öğretmenlerle sohbet ederek onlara, 

Kongre hakkındaki izlenimlerini sormuştur.128 

Kongre zabıtlarında yer almayan ancak basında çıkan haberlerden anlaşıldığı üzere 

A.B.D. Sefiri General Charles H. Sherrill129 Kongre’ye bir mektup göndermiştir. Haberde şu 

ifadelere yer verilmiştir: 

(Mektupta) Sefir Hazretleri Kongre’yi, alaka ile takip ettiğini, Türk ırkının 
terakki ve inkişafına ait tezin Garp alemine izah edilmesi için Cemiyet 
tarafından neşredilen Türk Tarihi’nin, Türkiye’de ki Amerikan hayır 
müesseseleri tarafından İngilizceye tercüme ve neşredilebileceğini, bu eserin 
Amerikan Devlet Darülfünunu ve kütüphaneleri tarafından dağıtılmasının 
temin olunacağını bildiriyordu.130 

Divan Başkanı Akçura, mektubu katılımcılara okuduktan sonra Sefir’in ilgisine 

müteşekkir olduğunu bildirerek Türk Tarih Tezi’nin dost A.B.D.’de tanıtılması hususunda 

çalışacaklarını bildirmiştir.131 Yine basında yer alan haberlere göre katılımcı öğretmenlerin, 

Kongre’nin bitmesinin ardından şehirden ayrılmaya başladıkları bildirilmekle birlikte bazı 

öğretmenlerin Alişar’da ki hafriyatta incelemelerde bulunmak üzere Ankara’da kaldığı ve ertesi 

gün buraya gidecekleri belirtilmiştir.132 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nin sona ermesinin hemen ardından Türk Tarihi Tetkik 

Cemiyeti, bir değerlendirme toplantısı yapmıştır. Yusuf Akçura başkanlığında toplanan Cemiyet 

üyeleri, Kongre’nin çok faydalı geçtiğini ve Kongre zabıtlarının kitap haline getirilerek basılması 

kararını almışlardır.133 Basın, Kongre’nin sonlanmasının ardından burada sunulan 

konferanslara yer vermeye devam etmiştir. Özellikle Afet Hanım ve Dr. Reşit Galip’in sunumları 

günlerce gazetelerin iç sayfalarındaki yerini almıştır. Köşe yazarları da Kongre hakkındaki 

izlenimlerini okuyucularıyla paylaşmaya devam etmiştir. Cumhuriyet Gazetesi’nden Ali Süreyya 

“Ankara Mektupları” adlı köşesinden yayınladığı yazısında; Kongre’nin en önemli sonucu olarak 

tarihe bakış açısının değiştirilmesini göstermiştir. Ali Süreyya’ya göre yeni bir ırk nazariyesi 

ortaya atılmış fakat bu nazariye insanların derilerinin rengi ya da dil farklılığına dayalı bir fikir 

değil, antropolojik ve kranyolojik vasıflara dayanan bilimsel bir önermedir.134 Kongre’nin 

ardından basın, oturumlarda yaşanan münakaşaları da değerlendirmeye devam etmiştir. 

                                                           
128“Gazi Hazretleri Muallimler Arasında”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 09.07.1932, s.1. 
12917 Mart 1932-23 Mart 1933 tarihleri arasında A.B.D. Büyükelçisi olarak Türkiye’de görev yapan 
Charles H. Sherrill, daha sonra Atatürk’le yaptığı söyleşileri kitap olarak basmıştır. Sherrill’in Atatürk 
monografisi Türkiye’de de Örgün Yayınevi tarafından 2007 yılında “Mustafa Kemal’in Bana Anlattıkları” 
adıyla basılmıştır. Bu konuda ayrıca Rıfat N. Bali’nin de yayınlanmış bir makalesi bulunmaktadır. Bkz. 
Bali, R.N., “Amerikan Büyükelçisi Charles H. Sherrill’in Raporu Atatürk’ün Din’e Bakışı”, Toplumsal Tarih 
Dergisi, 2006, 153, s.13-19 
130“Türk Tarihi ve Amerika”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 12.07.1932, s.2. 
131“Tarih Kongresi Dün Bitti”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 12.07.1932, s.1. 
132“Kongre Mesaisini Bitirdi”, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi,  Ankara, 12.07.1932, s.3. 
133“Tarih Kongresinden Sonra”, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ankara, 14.07.1932, s.1. 
134Süreyya, A.,“Kongreden Sonra”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 15.07.1932, s.3. 
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Özellikle Zeki Velidi Bey ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyeleri arasında yaşanan tartışmaların 

zabıtları gazete sayfalarından verilmiştir. Basın bu durumu, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile 

İstanbul Darülfünunu arasında yaşanan bir mücadele olarak kabul etmiş ve Darülfünun’un 

Kongre’ye hazırlıksız geldiğini iddia etmiştir. Bazı köşe yazarları Darülfünun’u açıktan hedef 

alırken bazıları bir takım imalı sözlerle eleştirilerini sıralamıştır. Örneğin Kazım Nami, Kongre’yi 

değerlendirdiği yazısında; “Doğruyu söylemek lazım gelirse, Türk Cumhuriyetini yaratanların 

oturduğu Ankara ile İstanbul arasında büyük bir zihniyet farkı var.”135 diyerek Darülfünun 

müderrislerinin Türk Tarih Tezi’ni ortaya çıkaran ruhtan uzak olduklarını iddia etmiştir. Faruk 

Nafiz de kendi köşesinde Darülfünun’a olan tepkisini şu sözlerle dile getirmiştir: 

Şurası anlaşıldı ki tarihi; vesikalarla değil, bir sanat eseri gibi ilhamla kaleme 
alanların devri bu kongre ile nihayet bulmuştur. Türk mazisini ispat eden 
vesikaların bütün menfi ilhamlardan çok engin ve derin olduğunu kongre 
gösterdi. Kısır ilim, kısır ilham ağzını kapamış olsaydı, belki arkasında bir şey 
gizlediği vehmini verirdi. Halbuki onlar, bu kadarını bile düşünemediler! Menfi 
ilham sustu, müspet vesikalar söyledi, söyledi.136 

Elbette ki tüm köşe yazarları İstanbul Darülfünun’unu yukarıda yer alan ifadeler gibi 

imalarla eleştirmemiş, açık açık eleştirisini dile getirenler de olmuştur. Yazısına Darülfünun 

müderrislerinin yeni tarih cereyanını kavrayamamış olması ve Kongre’de oldukça zayıf 

kaldıkları tespitiyle başlayan Ali Süreyya, yazının devamında söz konusu müderrisleri 

aşağılayarak onları, ilmi kudret ve milli heyecandan yoksun olmakla suçlamıştır. İstanbul 

Darülfünunu’nun bilimsel yetersizliğinden yakınan Ali Süreyya yazısının sonunda Ankara’da bir 

an evvel yeni bir üniversitenin açılması hususunda şu ifadelere yer vermiştir: 

Ankara’da bu seneden itibaren bir tarih ve coğrafya şubesi açılarak müstakbel 
Ankara Darülfünunu’nun temellerinden biri daha atılmış olsun! Ankara’nın 
yaratıcı ve idealist havası içinde çalışacak olan bu şubenin çok iyi neticeler 
vereceğinde şüphe yoktur.137 

Basında yer alan haberlere göre dönemin siyasal iktidarı da İstanbul Darülfünunu’na 

yaptırım uygulama kararı almıştır. Bu konuda yer alan haber şu ifadelere yer vermektedir: 

Son tarih kongresinde ıslahat lüzumu iyiden iyiye kendini göstermiştir. Bazı 
müderrislerin kongreye hazırlıksız gelmiş olmaları, bir müderrisin hazırlıksız 
geldiğini, bu meseleleri iyice tetkik etmediğini, başka bir iki müderrisin de 
kongre münasebetiyle fikirlerini tashih ettiklerini söylemeleri nazarı dikkati 
celbetmiştir. Hükümet bilhassa Edebiyat Fakültesi’nde ıslahat yapacaktır. 
Bütün fakültelerde otuz kadar kürsünün ilga edilmesi ihtimali kuvvetlidir. 
Bunların hangi kürsüler olduğu şimdilik malum değildir. 138 

                                                           
135 Nami, K.,“Tarih Kongresinden Sonra”, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ankara, 31.07.1932, s.6. 
136Nafiz, F.,“Kongreden Sonra”, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Ankara, 31.07.1932, s.6. 
137Süreyya,A., “İstanbul Darülfünunu ve Milli Tarih”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 17.07.1932, s.5. 
138“Darülfünunda 30 Muhtelif Kürsünün Lağvı Muhtemeldir”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 17.07.1932, 
s.2. 
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Basında çıkan bu tarz haberlerin beyhude olmadığı on ay sonra belli olacaktır. 31 Mayıs 

1933 tarih ve 2252 sayılı kanunla İstanbul Darülfünunu’nun ilga edilerek yerine İstanbul 

Üniversitesi’nin kurulması kararı alınmıştır.139 Bu işlemle birlikte 92 öğretim üyesi görevden 

alınmış ve sadece 59 öğretim üyesinin yerlerini koruması sağlanmıştır.140Ortaya çıkan akademik 

kadro boşluğu da, 1933 yılında Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesiyle birlikte Alman 

Üniversitelerinden kovulan Yahudi kökenli bilim adamlarına kadro verilerek doldurulmuştur. 

Yani Almanya’da otoriter iktidarın aforozuna uğrayan bilim insanları, Türkiye’de aynı akıbete 

maruz kalan meslektaşlarının yerini doldurmuştur.141 

 

4.1.11. Kongre’nin Genel Değerlendirmesi 

 

Birinci Türk Tarih Kongresi, Türk Tarihi’nin Ana Hatları ve dört ciltlik tarih dizisinde 

dile getirilen Türk Tarih Tezi’nin hem kamuoyuna hem de ülkedeki tarih öğretmenlerine 

tanıtılmasını amaçlamıştır. Bu nedenle Kongre, bilimsel bir heyecanın yanında pedagojik 

kaygılara da sahiptir. Ancak Türk Tarih Tezi’nin bir de ideolojik ve siyasi bir arka planı vardır. 

Tez, Atatürk’ün teşvik ve yönlendirmeleriyle oluşturulmuştur. Tez’i hazırlayan Türk Tarihi 

Tetkik Cemiyeti üyelerinin önemli bir bölümü aynı zamanda siyasal iktidarın temsilcisidir.142 Bir 

bilim dalının iktidarla olan bu sıkı ilişkisi, doğal olarak ortaya atılan tezlerin de siyasallaşmasını 

beraberinde getirmiştir. Her şeyden önce Türk Tarih Tezi tam anlamıyla ulusçu bir karaktere 

sahiptir. Dolayısıyla Kongre’ye de ulusçuluk düşüncesi damgasını vurmuştur, adeta ulusçuluk 

bilimselliğin ön şartı olarak kabul görmüştür. Nitekim bu dönemde ki en büyük Orta Asya 

araştırmacılarından biri olan Barthold bile Türk düşmanı olarak nitelendirilmiş ve çalışmaları 

                                                           
139 Bu konuya Zeki Velidi Togan, 02.12.1932 tarihli Aurel Stein’e yazdığı mektupta değinmişti. Togan 
mektupta, Atatürk’e ve Türkiye’de ki siyasal iktidara karşı çok sert ifadelerde bulunuyor ve bilim 
düşmanlığıyla suçluyordu. Siyasal iktidarın Darülfünun’a bakışını şu sözlerle açıklıyordu: “Hükümet 
İstanbul Darülfünunu’nun seçkinlerini beğenmiyordu, zira onları Ankara’daki hayalî ‘Kemalist 
Üniversitesi’ne karşıbir rakip olarak gördü. Ne yazık ki bugüne kadar bu fikrini de gerçekleştiremedi. 
Buna ilaveten bu iktidar Darülfünun içindeki ve dışındaki bağımsız bilimin düşmanıdır. Hükümet sayıca 
az olan Türk bilginlerine ve hatta Türkler arasından bilginlerin çıkabileceği ihtimaline de inanmıyor ve bu 
yönde hazırlık yapmıyor. Yabancı bilginler için de düşmandır ve dolayısıyla davet etmez. Bundan başka 
Felsefe Fakültesi’ndekiaz olan öğrencilerin sayısı da çoğalmıyor çünkü ortaokullarda Doğu dilleri hiç 
öğretilmez ve Avrupa dillerinde de ciddi ders verilmez. Yanımda beni, benim ve Prof. Köprülü-zâde’nin 
eserini seven birkaç dinleyici bulunduğu hâlde onlardan halefim olabilecek birini de yetiştirmek maalesef 
bence mümkün değildi. Bütün çalışma ve gayret beyhudeydi. Ama beni takip edeni yetiştirebilirsem, 
ancak o zaman herhangi bir okuldaki çalışmaya değer veririm. Türkiye’de askerlik ruhu hâkimdir; sürekli 
çalışma için Türkî Orta Asya daha iyi bir yerdir. Hatta Türkiye’de fikirlerin hürriyeti ve ilmî çalışmaya 
saygı hüküm etmediği halde Darülfünun’da halk eğitimine biraz fırsat tanınsa idi her türlü uygunsuzluğu 
gözardı eder, zulüm ve olabilecek her türlü hakarete dayanırdım.”Ayrıntı için bkz. Ryosuke Ono, a.g.m., 
s.312-313. 
140Siler,A.,“Türk Yüksek Öğretiminde Darülfünun(1863-1933)”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 
Ankara, 1992, s.296. 
141Siler,  a.g.m., s.295. 
142Bu dönemde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin 25 üyesinden 9’u mebus, 3’ü de bürokrattı. 
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Kongre’de göz ardı edilmiştir. Ancak öte taraftan Kongre’de ki bildirilere yansıyan bir diğer 

nitelikte seküler tarih yazıcılığının kazandığı ivmedir. Özellikle Afet Hanım’ın bildirisine 

Darwinizm ve evrim düşüncesi tam olarak yansımıştır. Dünya’nın oluşumu ve insanlığın 

başlangıcı tamamen maddi temellere dayandırılmıştır. 

Kongre’ye damgasını vuran esasen iki bilim dalı antropoloji ve etimolojidir. Kongre’de 

sunulan bildirilerin büyük bir bölümü bu iki alanda ortaya konulan kanıtlarla temellendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu hususta bildirilerde pek çok Avrupalı antropolog ve dil bilimcinin eserinden 

alıntı yapılmıştır. Avrupa’da ki antropologların büyük çoğunluğu uygarlığın temelini İndo-

Öropen ırka dayandırmış fakat İsviçreli antropolog Eugene Pittard gibi bazı bilim adamlarının 

bu konuda şüpheleri mevcuttur. Dolayısıyla Türk Tarih Tezi de Pittard’ın etkisiyle uygarlığın 

temelini Brakisefallerle ilişkilendirme çabasına girmiştir ve Tez’e göre bu brakisefal ırkın 

kökeni Orta Asya’ydır. Orta Asya’da tarih boyunca iki büyük kuraklık yaşanmıştır. Bunlardan 

birincisi tarih öncesi devirlerde diğeri de tarihi devirlerde vuku bulmuştur. Bu büyük 

kuraklıklar Orta Asya’da ki insanların Dünya’nın diğer köşelerine göç etmesiyle neticelenmiş ve 

bu göçler ilk medeniyetlerin oluşumunu sağlamıştır. İlkçağ uygarlıklarının Türklerle olan 

ilişkisini ortaya koymak için de daha çok etimolojik kanıtlara ihtiyaç duyulmuştur. Birinci Türk 

Tarih Kongresi’nde Türk Tarih Tezi savunulurken Afet Hanım, Dr. Reşit Galip ve Şevket Aziz Bey 

daha çok antropolojik bulgulardan, Samih Rıfat Bey ise etimolojik kanıtlardan yola çıkarak 

bildirisini hazırlamıştır. 

Kongre’de dikkati çeken bir diğer hususta Türklerin İslamiyet’e geçmeye başlamasından 

sonraki tarihsel dönemler ve özellikle Osmanlı Tarihi’nin es geçilmesiydi. Aslında doğal 

karşılanması gereken bu durum hem ulus devletin hem de laik devletin inşası sürecinde 

gösterilen ideolojik bir refleks olarak kabul edilmelidir. 

Kongre’de sentez bir tarihçilik anlayışı da güçlenmiştir. Konferanslarda aslında 

coğrafyaya da sıkça başvurulduğu görülmektedir. Tarihsel süreçlerin gelişiminde çevresel 

faktörlerin etkisi, sunulan bildirilerin içinde bir hayli yer tutmuştur. Bununla birlikte insanın 

ekonomik faaliyetleri, yani tarihsel süreçlerin seyrinde üretim ilişkilerinin rolü, Kongre’de ki 

bildirilere çok da yansımayan konulardır. Bildirilerde, Orta Asya Türklerinin göçebeliği 

konusuna da dokunulmamıştır. Çünkü Orta Asya’da çok eski zamanlardan beri var olan 

Brakisefaller diğer insanlardan çok daha önce Neolitik devirleri ve maden devirlerini yaşamıştır. 

Dolayısıyla buradan göç ederek geldikleri Hindistan, Ön Asya, Mısır ve Anadolu’da ilk 

uygarlıkları oluşturmuştur. Böyle bir ırkın göçebe olması elbette ki düşünülemez bir durumdur. 

Türk Tarih Tezi ve Kongre’de sunulan bildiriler yeni kurulmuş bir ülkenin yeni hedefler 

doğrultusunda taşıdığı heyecanı yansıtmaktadır. Geriye dönüp bakıldığında klasik dönem 

Osmanlı, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerine nazaran akıl ve bilimin ışığında bir yol 

tutturulmaya çalışıldığı rahatlıkla görülebilmektedir. Ancak siyasi kaygılar zaman zaman söz 
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konusu bilimselliğin esnemesine neden olmuştur. Zaten İstanbul Darülfünunu’na gösterilen 

tepkinin temel nedeni, burada görevli bazı müderrislerin bu siyasi kaygılardan uzak olması ve 

genç Cumhuriyet aydınlarının taşıdığı heyecanı paylaşmamalarından kaynaklanmıştır. 

Atatürk, Birinci Türk Tarih Kongresi’ni, birkaç oturum hariç neredeyse tamamına bizzat 

katılarak ilgiyle izlemiştir. Neticede kendi girişimleriyle hazırlanan Türk Tarih Tezi’nin 

kamuoyuna sunumu ve gelebilecek tepkileri bizzat gözlemlemek istemesi doğaldır. Bir devlet 

adamının bilimsel bir kongreyi bu denli ilgiyle takip etmesi şüphesiz ki Atatürk’ün özgün 

liderliğiyle doğru orantılıdır. 

Bu dönemde siyasi iktidarın yörüngesine girmek durumunda kalan basın da, Kongre’yi 

ilgiyle takip etmiş ve burada sunulan bildirilerin neredeyse tamamını sayfalarına taşımıştır. 

Aynı zamanda Türk Tarih Tezi’ne verdiği destek ve kamuoyunun yönlendirilmesi noktasında 

kendisine biçilen misyonu başarıyla yerine getirdiği görülmüştür. 

 

4.2.İkinci Türk Tarih Kongresi 

 

Her şeyden önce İkinci Türk Tarih Kongresi ilkinden farklı olarak uluslar arası bir 

niteliğe sahiptir. Birinci Türk Tarih Kongresi’nin temel amacı oluşturulan Türk Tarih Tezi’ni 

tarih öğretmenleri nezdinde ulusal kamuoyuna tanıtmak ve benimsetmektir. İkincisinde ise 

temel amaç, Türk Tarih Tezi’ne yakın duran Avrupalı bilim adamlarının desteğiyle Tez’i, 

özellikle Avrupa ve Dünya kamuoyuna tanıtmaktır. Bu nedenle İkinci Türk Tarih Kongresi’ne 

önemli sayıda yabancı akademisyen iştirak etmiştir. Toplam 90 katılımcının 48’i yabancı 

akademisyen ve araştırmacılardan oluşmuş, kongredeki 97 bildirinin 46’sını yabancı 

akademisyenler sunmuştur.143 Birinci Türk Tarih Kongresi’nde adı sıkça anılan ve eserlerine 

atıfta bulunulan Eugene Pittard’da Kongre’ye katılacak ve hatta Kongre’nin Fahri Başkanı 

seçilecektir. Bu arada Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin adı da Türk Dili’nin sadeleştirilmesi 

bağlamında Türk Tarih Kurumu’na dönüşmüş ve Yusuf Akçura’nın 1935’de ki ölümü nedeniyle 

başkanlığa Hasan Cemil Çambel144 getirilmiştir. Kongre iki seksiyondan oluşmuştur. Bunlardan 

birincisi prehistoryadan ortaçağa kadar olan kısımdır. İkincisi ise ortaçağdan zamanımıza kadar 

olan bölümü içermiştir. Toprak’ın da ifade ettiği gibi İkinci Kongre’nin ana eksenini arkeoloji ve 

antropoloji oluşturmuştur.145 

                                                           
143Erden Kaya, E., “Erken Cumhuriyet Dönemi Ulus İnşa Sürecinde Irk ve Irkçılık (1923-1938)”,Akademik 
Hassasiyetler Dergisi, 2015, (2), 3, s.42. 
144

 Birinci Türk Tarih Kongresi’nin ardından TTTC’de ki üyeliğine ve Bolu milletvekilliğine devam eden 
Hasan Cemil Çambel, Yusuf Akçura’nın 1935’te ki ölümünden sonra bizzat Atatürk tarafından Türk Tarih 
Kurumu’na başkan olarak atandı. Kopaçlı, a.g.m., s.331. 1941 yılına kadar devam edecek olan başkanlığı 
esnasında Kurum’un modernizasyonunda ciddi katkılar sunan Çambel, İkinci Türk Tarih Kongresi gibi 
yabancı akademisyenlerinde katıldığı kapsamlı bir organizasyonu başarıyla idare edecekti. 
145Toprak,  a.g.m., 2011, s.24. 



Y. Emre Özkul, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

55 

20-25 Eylül 1937 tarihleri arasında düzenlenen İkinci Türk Tarih Kongresi’ne Atatürk, 

birincisinde olduğu gibi yine büyük ilgi göstermiş ve oturumların tamamını takip etmiştir. Basın 

ise günler öncesinden Kongre ile ilgili haberler vermeye başlamıştır. Özellikle yabancı 

akademisyenlerin Türkiye’ye gelişi takip edilmiş ve onlarla Kongre öncesinde röportajlar 

yapılmıştır. 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nin ardından özellikle yüksek öğretimde ciddi gelişmeler 

yaşanmıştır. 1933’te ki üniversite reformu çerçevesinde pek çok akademisyen ihraç edilmiş ve 

ortaya çıkan akademisyen boşluğu, özellikle Nazi Almanyası’ndan kaçmak durumunda kalan 

bilim adamları ile doldurulmuştur. Bu duruma rağmen Türkiye’de yüksek öğretim hala 

beklentilerin uzağında olmuştur. Bilhassa ülkenin başkenti bu anlamda oldukça çorak 

vaziyettedir. Gerçi bir hukuk mektebi ve ziraat okulu açılmıştır ancak bunlar neticede meslek 

eğitimi veren yüksekokullar görünümündedir. Türk Tarih Tezi ve Türk Dil Tezi’nin sağlam 

temellere oturtulması için daha verimli kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu sebeplerden ötürü 1935 

yılında Bakanlar Kurulu’nun da kararıyla Ankara’da  Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nin 

açılması uygun görülmüştür. Tarih ve Dil tezlerini besleyecek Arkeoloji, Prehistorya, Hititoloji, 

Sümeroloji, Antropoloji ve çeşitli Dil ve Edebiyat bölümleri gibi pek çok alan, fakülte bünyesinde 

hayata geçirilmiştir. Fakat yeni kurulan fakültede de ciddi bir akademisyen boşluğu vardır ve bu 

durum yine aynı kaynaktan yani Nazi Almanyası ve Avusturya’dan kaçan bilim adamlarıyla 

çözülecektir. Dolayısıyla İkinci Türk Tarih Kongresi toplandığı zaman Türkiye’de ciddi derecede 

yabancı uyruklu akademisyen görev yapmaktadır. 

1935 yılında yapılan düzenlemeyle Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti de Türk Tarih Kurumu 

adını almıştır. Ancak TTTC Başkanı olan, aynı zamanda Birinci Türk Tarih Kongresi’ne Başkan 

Vekilliği yapan Yusuf Akçura, 12 Mart 1935 tarihinde üniversiteden evine dönerken bindiği 

vapurda fenalaşmış ve hastanede kalp yetmezliğinden hayata veda etmiştir.146 Hayatını 

kaybeden bir başka önemli isim de Dr. Reşid Galip’tir. Birinci Kongre’de sunduğu bildiri ve 

yaşanan tartışmalarla ön plana çıkan isimlerden biri olan Dr. Reşid Galip, Kongre’nin sona 

ermesinden kısa bir süre sonra Esat Sagay’ın istifasıyla 19 Eylül 1932’de Maarif Vekilliği’ne 

atanmıştır.147 Ciddi projelerle iş başına gelen Dr. Reşid Galip’in Maarif Vekilliği’nde ki en önemli 

icraatı üniversite reformudur. Ancak bu gerçekleştirilmesi zor bir görevdir ve Dr. Reşid Galip 

her ne kadar bu konuda Atatürk’ün desteğini aldıysa da bilim ve siyaset  çevrelerinden bir takım 

baskılar yemiştir. Nitekim 13 Temmuz 1933’te bakanlık görevinden istifa etmiş ve bir süre 

kendisini bilimsel çalışmalara vermiştir. Esasen yaşamı boyunca sağlık sorunları çok da peşini 

bırakmamıştır ve bir İstanbul gezisi esnasında bindiği tekneden boğaza düşerek zatürreye 

yakalanmıştır. Tedavi görmesine rağmen kurtarılamamış ve 42 yaşında 5 Mart 1934’te hayatını 

                                                           
146

Koşay, a.g.m., s.398. 
147

Turan, a.g.m., s.8. 
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kaybetmiştir.148 Birinci Kongre’de rahatsızlığına rağmen bildiri sunan isimlerden Samih Rifat’ta 

hayatını kaybedenler arasındadır. Kongre’nin ertesi günü resmen kurulan Türk Dili Tetkik 

Cemiyeti’nin ilk başkanı Samih Rifat, rahatsızlığının ilerlemesinden dolayı 3 Aralık 1932’de 

hayata gözlerini yummuştur. 

Diğer taraftan üniversite reformu nedeniyle Darülfünun’da ki kadrolarını kaybeden pek 

çok isim de Birinci Kongre’de yer almasına rağmen İkinci Türk Tarih Kongresi’ne davet 

edilmemiştir. Bu isimlerden ilki Zeki Velidi Togan’dır. Henüz Birinci Kongre sona ermeden 

İstanbul Darülfünunu’nda ki kürsüsünden istifa etmek zorunda kalan ve yurtdışına giden Togan, 

hala Avrupa’da bilimsel çalışmalarına devam etmiş ve ülkeye dönebilmek için fırsat 

kollamıştır.149 Avram Galanti de İkinci Türk Tarih Kongresi’ne davet edilmeyenler arasındadır. 

1933’te ki üniversite reformuyla birlikte kadrosunu kaybeden Galanti, altmış yaşındaydı ama 

çalışmalarına devam etmiştir. Aynı kaderi paylaşanlardan bir diğeri de Ağaoğlu Ahmet’tir. 1933 

üniversite reformu ile kadro dışında kalması ve hatta kadrosunu Nazi Almanyası’ndan kaçan 

akademisyenlere kaptırması Ağaoğlu Ahmet’in siyasal iktidara tepki göstermesine neden 

olmuştur. Üniversite reformunun hemen ardından “Akın” adlı bir gazete çıkarmış ve bu 

gazetenin başyazarlığını yaparak iktidarı eleştirmeye başlamıştır. Çok geçmeden kapatılan 

gazetenin ardından Ağaoğlu Ahmet başka gazetelerde yazılarını yayınlamaya devam etmiştir. 

Ancak 1939’da ki ölümüne kadar iktidara olan küskünlüğü devam etmiştir. 

 

4.2.1. Bükreş XVII. Uluslararası Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji Kongresi 

 

İkinci Türk Tarih Kongresi’nin hemen öncesinde 1-8 Eylül 1937 tarihleri arasında 

Bükreş’te XVII. Uluslararası Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji Kongresi düzenlenmiş ve bu 

kongreye Türkiye’den dört kişilik bir heyet katılmıştır. Afet Hanım150 başkanlığındaki Türk 

Heyeti’nin diğer isimlerini Cevat Abbas Gürer, Yusuf Ziya Özer ve Hasan Reşit Tankut 

oluşturmuştur. Afet Hanım buradaki kongrede “Türk Tarih Kurumunun Arkeolojik Kazıları ve 

                                                           
148

Turan, a.g.m., s.12. 
149

Zeki Velidi Togan, İkinci Türk Tarih Kongresi’nin hemen ertesinde Afet Hanım’a gönderdiği 20 Ekim 
1937 tarihli mektupta ülkeye dönebilmesi için Atatürk’ten ricacı olmasını istiyordu. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Özlü,  a.g.m., s.177. 
150

 Birinci Türk Tarih Kongresi’nde oldukça başarılı bir görüntü çizen Afet Hanım,  Kongre’nin ardından 
Ankara Musiki ve Muallim Mektebi’nde ki Tarih ve Yurt Bilgisi Öğretmenliği görevine devam etti. 1935’te 
kendisine yeni kurulan DTCF’de öğretim görevlisi olması teklif edilince, henüz yeterli donanıma sahip 
olmadığını belirterek bunun için Avrupa’da akademik eğitim görmesi gerektiğini belirtti. 1935 yılının 
sonlarında Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Fakültesi Yakınçağ ve Modern Tarih 
Bölümü’ne kaydolan Afet Hanım, Eugene Pittard’ın gözetiminde iki yıllık bir lisans eğitimi aldı. Özlü, 
a.g.m., s.172. Cenevre’de ki eğitimi esnasında Anadolu’da gerçekleştirilen antropolojik ve arkeolojik 
kazıları da takip eden Afet Hanım, bir takım uluslararası konferanslarda da Türkiye’yi temsil etti. İkinci 
Türk Tarih Kongresi’ne katıldığı sıralarda lisans eğitimini henüz yeni tamamlamış, doktora öğrenimine 
hazırlanıyordu. 
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Alacahöyük Eserleri” ile “İki yüz Türk Kadını Üzerine Antropometrik İnceleme” başlıklı iki ayrı 

tebliğ sunmuş ve bu çalışmalardan elde ettiği sonuçları katılımcılarla paylaşmıştır.151 

Türk Basını da Bükreş’te ki kongreyi yakından takip etmiş ve Afet Hanım’ın başarısını 

sayfalarına taşımıştır. Romanya basını da “çağdaş Türk kadını” olarak tanıttığı Afet Hanım’dan 

övgüyle bahsetmiştir.152 Afet Hanım’ın Bükreş’te bu derece ilgi görmesinde Eugene Pittard’ın da 

etkisi vardır. Katılımcılar arasında yer alan Pittard, Kongre Başkanlık Divanı’na Afet Hanım’ın 

tebrik edilmesi hususunda teklif sunmuş ve bu teklif itiraz görmeden Kongre tarafından kabul 

edilmiştir. Hasan Reşit Tankut’ta Güneş-Dil Teorisi’nin ana hatlarını aktardığı sunumuyla 

katılımcılarının beğenisini kazanmıştır.153 Kongre’de Pittard, iki yıl sonra toplanacak olan 18. 

kongrenin Türkiye’de yapılmasını teklif etmiş ve Kongre tarafından bu teklif kabul edilmiştir. 

Ancak 1939’da toplanması gereken Kongre, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle 

toplanamayacaktır. Türk Heyeti, İkinci Türk Tarih Kongresi’nin yaklaşması dolayısıyla 

Bükreş’ten erken ayrılmak zorunda kalmıştır. Atatürk de Bükreş’te ki gelişmeleri takip etmiş, 

hatta Türk Heyeti’ni Yeşilköy Havaalanı’nda bizzat karşılamıştır.154 

 

4.2.2. İkinci Kongre’ye Doğru 

 

20-25 Eylül 1937 tarihleri arasında toplanan İkinci Türk Tarih Kongresi öncesinde ciddi 

bir hazırlık süreci söz konusudur. Kongre’nin ilkinden farklı olarak bu sefer İstanbul’da 

yapılması planlanmış ve en uygun mekan olarak da Dolmabahçe Sarayı seçilmiştir. Kongre 

kapsamında bir tarih sergisi ile daimi resim ve heykel galerisi açılması kararlaştırılmıştır. Öte 

taraftan Kongre’ye katılacak olan yabancı akademisyenler yavaş yavaş İstanbul’a gelmeye 

başlamış ve gazeteciler bu akademisyenlerle röportaj yapma telaşına düşmüştür. Yabancı 

akademisyenlerin konaklamaları için İstanbul’un büyük otellerinden biri olan Tokatlıyan 

Oteli’nde yer ayrılmış ve bu otelin önüne akademisyenlerin mensup olduğu ülkelerin bayrakları 

çekilmiştir.155 

Tarih Sergisi için de hummalı bir çalışma söz konusu olmuştur. Sergi, dünya 

medeniyetlerinin kuruluşunda Türklerin rolü ve Cumhuriyet’in ilerleyişi temasını taşımıştır. Bu 

kapsamda Türklerin muhtelif yerlerde kurdukları şehirlerin ve kalelerin küçük birer örnekleri 

hazırlanmış ve Cumhuriyet döneminde yapılan kazı çalışmalarında bulunan bir takım eserler ve 

                                                           
151Özlü,  a.g.m., s.177. 
152“Profesör Bayan Afet’in Nutku”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 04.09.1937, s.5. 
153“Bükreş Kongresinde Profesörlerimizin Muvaffakiyetleri”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 05.09.1937, s.2. 
154“Profesör Bayan Afet Dün Bükreş’ten Döndü”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 07.09.1937, s.1. 
155“Büyük Tarih Kongresi’nin Hazırlıkları Çok İlerledi”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 14.09.1937, s.1. 



Y. Emre Özkul, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

58 

araştırmalar için de bir köşe ayrılmıştır. Burada Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren yapılan 

tarih çalışmaları, grafik ve istatistikler aracılığıyla belirtilmiştir.156 

Saray’ın başka bir köşesinde de titiz bir çalışma vardır. Cumhuriyet’in ilanından sonra 

ülkede ilk defa daimi bir resim ve heykel galerisi açılacaktır. Bu amaçla Dolmabahçe Sarayı’nın 

en geniş salonlarından biri seçilmiştir. Burada sergilenecek olan resim ve heykeller de 

Cumhuriyet temasını taşımaktadır. Ülkenin genç ve değerli ressam ve heykeltıraşlarının eserleri 

özenle seçilmiştir. Ancak galerinin en değerli eseri, o sırada henüz askerlik görevini yapmakta 

olan genç ressam Zeki Faik’in Türk İnkılâbı’na dair olan tablosudur.157 Atatürk, bu hazırlıkları 

bizzat takip etmiştir. Diğer taraftan Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yapılan arkeolojik kazı 

çalışmaları da Kongre’nin yaklaşması hasebiyle gazete sayfalarında daha çok yer almaya 

başlamıştır. Afet Hanım, Bükreş’te ki kongreden döner dönmez Lüleburgaz Umurca Höyük’te 

yapılan kazıların sonuçlarını görmek için buraya gelmiştir. Kazı neticesinde çıkarılan bir takım 

eserler de Tarih Sergisi’nde sergilenmek üzere ayrılmıştır.158 

İkinci Türk Tarih Kongresi’ne katılmak üzere İstanbul’a ilk gelen yabancı 

akademisyenlerden biri Eugene Pittard’dır. Bükreş’te başkanlığını yaptığı XVII. Uluslararası 

Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji Kongresi’nin sona ermesinin ardından deniz yoluyla 14 

Eylül 1937 Salı günü İstanbul’a ulaşmıştır. Eugene Pittard’ın beraberinde Noel Roger takma 

adıyla romanlar yazan eşi Helene Pittard ve asistanı Madam Marguerite Lobsiger-Dellenbach da 

bulunmaktadır. Pittard ve beraberindekileri rıhtımda karşılayanlar arasında Afet Hanım, TTK 

Başkanı Hasan Cemil Çambel, TTK Genel Sekreteri Muzaffer Göker, Siirt Mebusu İsmail Müştak 

Mayakon ve basın mensupları da vardır. Pittard’ın konaklaması için Tokatlıyan Oteli 

ayarlanmıştır. Gazete muhabirleri, Pittard rıhtıma varır varmaz röportaj yapabilmek için adeta 

birbirleriyle yarışmışlardır. Pittard da basın mensuplarını kırmamış ve Kongre öncesindeki ilk 

röportajını buradaki gazetecilere vermiştir. Pittard, röportajında Türkiye ve Türk insanına olan 

sevgisini belirttikten sonra Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı esnasında da Türkiye 

hakkında Paris ve Cenevre’de konferanslar verdiğini ifade etmiştir. Röportajın devamında 

Pittard, Kongre’de sunacağı konferans hakkında da kısaca bilgiler vermiştir.159 Gazeteciler 

Bayan Pittard’a da ilgi göstermiştir. Helene Pittard, gazetecilere verdiği röportajda şu ifadelere 

yer vermiştir: 

Zevcim, hadiselerin ilmi cephesini tetkik ederken, ben de ruhi ve ahlaki 
tarafları tetkik ederek iki roman halinde neşrettim. İlk romanım “Anadoluda” 
(En Anatolie), ikinci romanımda Kayseri’de ki Mahperi lejandından mülhem 
olarak “Princesse de Lune” adını taşımaktadır.160 

                                                           
156“Büyük Tarih Kongresi”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 14.09.1937, s.4. 
157Akşam Gazetesi, a.g.m., 14.09.1937, s.4. 
158“Trakya’da 1700 Senelik Kadın Elbisesi Bulundu”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 14.09.1937, s.12. 
159“Tarih Kurultayı Toplanıyor”, Tan Gazetesi, İstanbul,15.09.1937, s.8. 
160“Avrupa Medeniyetini Türklere Medyundur”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 15.09.1937 s.7. 
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Ertesi gün de Atatürk, Pittard ve eşini Florya’da ki Deniz Köşkü’nde ağırlamış ve bir 

ziyafet vermiştir. Ziyafete Pittard ve eşi, Pittard’ın asistanı Madam Dellenbach, Afet Hanım, 

İstanbul Mebusu Fatma Öymen, Doktor Perihan Canver, mebuslardan General Ali Fuat, Kılıç Ali, 

Cevat Abbas, İsmail Müştak ve eşleri iştirak etmiştir. Basında çıkan haberlere göre; Atatürk, 

yemekten sonra Madam Pittard’la Madam Dellenbach’ı çalışma odasında ağırlamış ve tarih, dil 

ve arkeoloji konularında tam üç buçuk saat sohbet etmişlerdir.161 

Roma Üniversitesi Türkoloji Profesörü olan Ettore Rossi162 de İstanbul’a gelen yabancı 

akademisyenler arasındadır. Esasen Rossi, Kongre için davet edilen fakat rahatsızlığından dolayı 

katılamayacağını bildiren ünlü Türkolog Luigi Morelli’nin yerine davet edilmiştir. Rossi’nin 

düzgün Türkçesi gazetecilerin de oldukça ilgisini çekmiş ve gelir gelmez bir röportaj 

yapmışlardır. Rossi, Yeni Türkiye’nin kültürel ve siyasal inkılaplarını İtalya’dan takip ettiğini 

fakat bu alanda bir öğrenci sayılabileceğini bildirerek, Kongre’ye geliş amacının biraz da 

öğrenmek olduğunu ifade etmiştir.163 Basına röportaj veren bir başka yabancı akademisyen de 

Stockholm Devlet Müzesi Müdürü T.J. Arne’dir. Eşiyle birlikte gelen Arne, röportajında 

İstanbul’a ilk gelişinin 1907 yılında etnografik incelemelerde bulunmak vesilesiyle olduğunu ve 

Anadolu’da topladığı numunelerin Stockholm’de ki müzenin Türklere ait kısmına konulduğunu 

belirtmiştir. Bu, Arne’nin Türkiye’ye üçüncü gelişidir. İkinci seyahatini 1933’te 

gerçekleştirmiştir ve gelişinin amacı Türkmen stepleriyle Anadolu arasındaki ilişkiyi geçiş 

sahası olarak kullanılan İran üzerinden araştırmaktır. Arne röportajı esnasında cebinden 

çıkardığı bir takım çanak çömlek parçalarını muhabirlere göstererek İran işi çömlek sanatıyla 

Türkmen işi arasındaki farkları anlatmış ve yumurta kabuğu gibi ince olan Türkmen işi 

çömleklere Anadolu, Çin, Polonya, Galiçya ve hatta Ege havzasında rastlandığını belirtmiştir. 

Arne, Kongre’de sunacağı tebliğin de bu konu çerçevesinde olacağını ifade etmiştir.164 

Türk Tarihi üzerine araştırmalar yapan Macar Prof. Dr. Geza Feher de katılımcılar 

arasındadır. Bulgar etnografisinde Türk kültürünün izlerini araştıran Feher, İkinci Türk Tarih 

Kongresi’nin şimdiye kadar dağınık surette Türkiyat etrafında yapılan tetkikleri bir araya 

getirmesi nedeniyle çok önemli bir girişim olduğuna değinerek, bu konuda ortaya bir sentez 

                                                           
161“Atatürk Dün Profesör Pittard’ı Kabul Etti”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 16.09.1937, s.5. 
162

 1894’te Milano’da dünyaya gelen Rossi, Pavia Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Grek Filolojisi ve 
Antikçağ Tarihi Bölümüne girmekle birlikte Birinci Dünya Savaşının başlaması ve kendisinin askere 
alınması nedeniyle eğitimine bir süre ara verdi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Rossi Ettore 
Maddesi  Erişim Tarihi: 31.07.2017 http://www.diyanetislamansiklopedisi.com/rossi-ettore/ Askerliğini 
Libya’da yapan Rossi, burada Arapça ve Türkçe öğrendi. 1922’de İtalya’ya döndüğünde Doğu 
Enstitüsü’nde görevlendirildi ve bu esnada Faşist Parti’nin iktidara gelişini destekledi. Daha sonra Farsça 
da öğrendi ve 1927’de Roma Üniversitesi Türkoloji Bölümüne akademisyen olarak kabul edildi. 1935’te 
doçentliğe yükselen Rossi, üniversitede Farsça dersleri de vermeye başladı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, a.g.e.k. İkinci Türk Tarih Kongresi’ne katıldı ve burada bir bildiri sundu. 
163“Tarih Kurultayına Hazırlık”, Ulus Gazetesi, Ankara, 16.09.1937, s.1. 
164Nuri, V.,“Tarih Kongresine Gelen İsveç Profesörü Anlatıyor”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 17.09.1937, s.4. 
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çıkabileceğinden bahsetmiştir.165 Belgrat Üniversitesi akademisyenlerinden Fransız Profesör 

Pere Azais ise aslında bir ordu papazıdır ve seyahatlerine resmi üniformasıyla çıkmıştır. Azais, 

resmi görevi nedeniyle uzun süre Habeşistan ve Arnavutluk’ta bulunmuş, Birinci Dünya 

Savaşı’nda da Verdun Cephesi’nde hizmet etmiştir. Mütareke yıllarında Türkiye’ye gelen Azais, 

Batı Trakya’da bazı höyüklerde kazı çalışmaları yapmış ve buradan çıkardığı buluntuları Louvre 

Müzesi’ne göndermiştir.166 Kandiye Heraklion Müzesi Müdürü Dr. Marinatos167 da İstanbul’a 

ulaşmıştır. Muhabirlere Girit ve Hitit Uygarlıklarının etkileşimi üzerine kısa bir konuşma yapan 

Marinatos, Girit’te depreme dayanıklı yeni bir müze inşaatının başladığını ve burada Türklere 

ait çok değerli arkeolojik buluntuların sergileneceğini ifade etmiştir. 

Öte taraftan Tarih Sergisi için yapılan hazırlıklar son aşamaya gelmiş ve basın tarafından 

sık sık bu konuda haber yapılmıştır. Kongre’nin başlamasına bir gün kala yabancı 

akademisyenler gelmeye devam etmiş ve yeni gelenlerle yapılan röportajlar gazete sayfalarını 

süslemiştir. Son gelen kafile içerisinde yer alan Varşova Üniversitesi Profesörlerinden Stephan 

Przeworski, Kongre için hazırladığı bildirinin, özellikle Eti devrindeki madencilik faaliyetleri 

hakkında yazdığı yeni kitabının bir özeti olduğunu belirtmiştir. Przeworski, Lehistan’da Türkiye 

hakkında çalışan çok sayıda akademisyen bulunduğunu fakat bunların pek çoğunun dilci 

olduğunu da ifade etmiştir.168 Berlin Üniversitesi’nde Arapça ve İslam Tarihi Profesörü olarak 

görev yapan Richard Hartmann169 Kongre’de eski ve yeni Türkiye arasındaki ilgiye dair bir 

konuşma yapacağını belirterek, Osmanlı Devleti’nin Fatih Sultan Mehmet’ten sonra Türk 

kimliğini yitirmeye başladığını ifade etmiştir. Atatürk ise bu imparatorluktan kuvvetli ve tek 

vücut bir Türkiye çıkarmıştır. Hartman’a göre yeni Türkiye, Osmanlı Devleti’nin devamı değildi 

                                                           
165Nuri, V.,“Tarih Kurultayına Gelen Profesörlerin Sözleri”, Akşam Gazetesi, İstanbul,18.09.1937, s.8. 
166Nuri,a.g.m.,18.09.1937, s.8. 
167

 1901’de Yunanistan’da Kefalonya’nın Lixourion şehrinde dünyaya gelen Marinatos, bugün Yunanlar’ın 
yetiştirdiği en büyük arkeologlardan biri olarak kabul edilmektedir. Britannica Ansiklopedisi, Erişim 
Tarihi: 01.08.2017 https://www.britannica.com/biography/Spyridon-Marinatos. Kariyerine 1929’da 
Girit Heraklion Arkeoloji Müzesi Direktörü olarak başladı. Müze Müdürlüğü esnasında Girit’te ki Minos 
Uygarlığı’na dair pek çok kazı ve incelemede bulundu. 1937’de Yunanistan’daki Antikalar Direktörlüğü’ne 
seçildi ve kısa bir süre sonra da Atina Üniversitesi’ne Profesör ünvanıyla girdi. 
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Spyridon%20Marinatos&item_type=topic Erişim Tarihi: 
01.08.2017. Aynı yıl Türkiye’ye gelerek İkinci Türk Tarih Kongresi’ne katıldı ve bildiri sundu. Aslında ona 
ününü getirecek olan keşfini 1939’da yapacaktı. Dünya’da Girit’te ki Minos Uygarlığı’nın volkanik 
patlamalar neticesinde yok olduğunu ilk ortaya koyan kişi olacaktı. 
168“Tarihçi Profesörlerle Mülakatlar”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 19.09.1937, s.5. 
169

 1881’de Almanya’nın Neunkirschen şehrinde Protestan bir papazın oğlu olarak dünyaya gelen 
Hartmann, temel eğitimlerini Protestan din okullarında aldıktan sonra Berlin’de doğu dilleri üzerine 
dersler aldı ve İbraniceyle birlikte Arapça ve Türkçe’yi de öğrendi. Akpınar, T., “Richard 
HARTMANN”,İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1997, C.16, s.250. Daha sonra hocası Christian Seybold ile 
Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da araştırma inceleme gezilerine katıldı ve sunduğu tezlerle önce doktor 
ardından da doçentliğe yükseldi. Almanya’da Königsberg, Heidelberg ve Berlin Üniversiteleri’nde çalıştı. 
Hartmann’ın esas ilgisini çeken konular Arap milliyetçiliği ve Türkler’in İslamiyet’e geçişten sonra İslam 
Dünyası’na katkılarıydı. Akpınar, a.g.m., s.250. Bu hususta çalışmalar yaptı ve 1937’de İkinci Türk Tarih 
Kongresi’ne davet edilen oryantalistler arasında yer aldı. 
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ve bu bağlamda ancak Orta Asya Türklerinin devamı sayılabilirdi.170Prag Üniversitesi’nde 

Türkçe ve Farsça alanında uzman sayılan Prof. Dr. Rypka da Türkiye ve İran’da yapmış olduğu 

araştırmalar hakkında muhabirlere bilgi vermiştir. Tarihte Türkiye-Yugoslavya ilişkileri üzerine 

araştırmalar yapan Belgrat Üniversitesi Profesörlerinden Fehmi Bayraktareviç de Kongre’de 

sunacağı bildiri hakkında kısaca bilgilendirme yapmıştır. 

Kongre’nin bir gün öncesinde Afet Hanım, yabancı akademisyenlere Ertuğrul yatında bir 

çay partisi düzenlemiştir. Konuklar, öğleden sonra saat 15.00’da Dolmabahçe Sarayı önünde 

demirleyen yata bindikten sonra parti başlamış ve yat, yavaş yavaş Florya’ya doğru ilerlemiştir. 

Yabancı konuklar Florya’da ki Atatürk Deniz Köşkü’nü ve sahili gezdikten sonra yata dönmüşler 

ve boğazda kısa bir tur atmışlardır.171 Gazetelerde İkinci Türk Tarih Kongresi’nin genel 

programı hakkında da TTK tarafından yapılan bir bilgilendirme yer almıştır. Buna göre; 

Kongre’ye davetli olanlar, kendilerine gönderilen kartlarda yazılı olan gün ve saatlerde Tarih 

Sergisi’ni gezebilecektir. Sergi’nin ziyaretinden sonra davetliler, aynı kartlarla Dolmabahçe 

Sarayı’nda açılacak olan Resim ve Heykel Galerisi’ni de ziyaret edebileceklerdir. Tarih Sergisi ile 

Resim ve Heykel Galerisi’nin Kongre’den sonra halka açılış programı ise ayrıca bildirilecektir. 

İkinci Türk Tarih Kongresi’nin açılış töreni ve tüm nutukların İstanbul Radyosu’ndan 

yayınlanması kararlaştırılmıştır.172 

 

4.2.3. Kongre’nin Açılışı ve İlk Günü 

 

İkinci Türk Tarih Kongresi, 20 Eylül 1937 Pazartesi günü öğleden sonra saat 15.00’da 

törenle açılmıştır. Kongre için Dolmabahçe Sarayı’nın alt katındaki büyük tören salonu 

hazırlanmıştır. Burada, büyük bir başkanlık kürsüsüyle Cumhurbaşkanı için özel bir mekan 

hazırlanmış, Kongre’ye katılan yabancı konuklar, elçiler, milletvekilleri ve diğer davetliler için 

de ayrı yerler ayrılmıştır. Başkanlık kürsüsünün yanına büyük bir projeksiyon cihazı ve 

karşısına kuvvetli projektörler konulmuştur. Kongre’nin açılışına bir saat kala davetliler 

gelmeye başlamış, salon dolmuş ve izdiham başlamıştır. Bu manzara İkinci Türk Tarih 

Kongresi’ne beklenenden fazla ilgi gösterildiğine işaret etmiştir. Salonun ön tarafı yabancı 

akademisyenlere ayrılmıştır. Sağ tarafta ise Cumhurbaşkanı’na ayrılan locanın iki yanına 

milletvekilleri için koltuklar konulmuştur. Saatler 15.00’a yaklaştığı zaman salonda bir 

kaynaşma olmuş ve Cumhurbaşkanı Atatürk özel dairesinden salona giriş yapmıştır. Yanında kız 

kardeşi Makbule Hanım, Afet Hanım, mebuslar ve TTK erkânı vardır. Salonu dolduranlar 

tarafından ayakta alkışlanan Atatürk, yerine geçtikten sonra Kongre’nin açılma töreni 

                                                           
170“Tarih Kongresi Yarın Dolmabahçe’de Toplanıyor”, Son Posta Gazetesi, İstanbul, 19.09.1937, s.7. 
171“Tarih Kurultayı Bugün Saat On Beşte Açılıyor”, Akşam Gazetesi, İstanbul,20.09.1937, s.5. 
172“Türk Tarih Kurultayı Bugün Törenle Açılıyor”, Tan Gazetesi, İstanbul, 20.09.1937, s.10. 
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başlamıştır.173 Ancak Kongre Salonu’nun düzeni için yapılan tüm titiz çalışmalara rağmen bir 

takım aksaklıklar da göze çarpmıştır. Basında çıkan haberlere göre; Kongre’yle ilgisi olmayan 

çok sayıda kişi davet edilmiştir. Bu durum, zaten sınırlı bir alana sahip olan Kongre Salonu’nda 

izdiham yaşanmasına neden olmuş ve hatta bazı yabancı konuklar ayakta kalmıştır. Ayrıca basın 

için de yer ayrılmamıştır.174 Yine de söz konusu aksaklıklara rağmen görkemli bir merasim 

olmuştur. Kongre’nin açılış konuşmasını TTK Başkanı Hasan Cemil Çambel yapmıştır. Açılış 

nutkunun ardından Kongre Başkanlık Divanı ve encümenlerin seçimi yapılmıştır. Buna göre; 

Kongre Başkanlığı’na Maarif Vekili Saffet Arıkan, Fahri Başkanlığa ise Eugene Pittard seçilmiştir. 

Kongre asbaşkanları ise Hasan Cemil Çambel, Halil Ethem Eldem175 ve Afet Hanım’dır. Kongre 

iki seksiyona ayrılmıştır. Buna göre; A seksiyonu, tarih öncesinden Orta Çağa kadar olan dönem; 

B seksiyonu ise Orta Çağ’dan günümüze kadar olan bildiri ve tezlerden oluşmuştur. Encümen 

seçimlerinden sonra işte bu seksiyonlarda sunulacak olan bildirilerin seçimi yapılmıştır.176 

Seçimlerin ardından önce Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Necmi Dilmen, sonra 

Ankara ve İstanbul Üniversiteleri adına DTCF Dekanı Muzaffer Göker, son olarak da Kongre 

Fahri Başkanı Eugene Pittard, protokoler mahiyette birer teşekkür konuşması yapmıştır. 

Kongre’nin ilk günü iki ana bildiri sunulduğu görülmektedir. Bu iki bildiri de ilk günkü 

oturumların ikinci kısmında gerçekleşmiştir. İlk bildiri, Afet Hanım’ın Türk Tarih Kurumu’nun 

çalışmaları hakkında hazırladığı raporu içermiştir. Afet Hanım konuşmasında Türk Tarih 

Kurumu’nun, 1932 yılında gerçekleştirilen Birinci Türk Tarih Kongresi’nde ortaya konan Türk 

                                                           
173“Türk Tarih Kurultayı Dün Atatürk’ün Huzurile Açıldı”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 21.09.1937, s.1. 
174“Büyük Tarih Kongresi Dün Açıldı”, Tan Gazetesi, İstanbul, 21.09.1937, s.10. 
175

 1861 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Halil Ethem, yakın dönem Türk tarihinde iz bırakmış bir 
ailenin üyesiydi. Babası İbrahim Ethem Paşa, Osmanlı ordusundaki önemli generallerden biriydi. Abisi 
Osman Hamdi Bey ise Osmanlı’da müzeciliği başlatmakla kalmamış; resim, heykel ve mimari gibi 
alanlarda ciddi ürünler ortaya koymuş önemli bir isimdi. Diğer abisi İsmail Galip Bey ise nümizmatik 
alanında ki en yetkin kişiler arasında yer alıyordu. Halil Ethem, ilköğrenimini İstanbul’da almakla birlikte, 
babası İbrahim Ethem Paşa’nın Berlin büyükelçisi olarak atanmasından sonra orta öğretimini Almanya’da 
tamamladı. Bir süre Zürih’te yüksek öğrenimine devam etse de daha sonra Viyana’ya geçerek jeoloji ve 
kimya eğitimi aldı. Babası doğa bilimleri okuması konusunda ısrarcıydı. Eyice, S.,“Halil Ethem 
ELDEM”,İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, C.11, s.19. Viyana’da ki eğitimini tamamladıktan sonra 
İsviçre’ye geri dönen Halil Ethem, Bern Üniversitesi’nde 1885’te felsefe doktorasını tamamladı ve 
İstanbul’a kesin dönüş yaptı. Bundan sonra Halil Ethem Bey’in uzunca bir dönem devam edecek 
memuriyet hayatı başladı ve ilk olarak müdürlüğünü abisi Osman Hamdi Bey’in yaptığı Asar-ı Atika 
Müzesi müdür yardımcılığı görevine getirildi. Bir dönem öğretmenlik ve müderrislik yaptı ve beş aylık 
kısa bir İstanbul Şehreminiliği görevinde bulundu. 1910’da abisi Osman Hamdi Bey’in ölümünden sonra 
Asar-ı Atika Müzesi müdürlüğü görevine getirildi. Eyice, a.g.m., s.19. Türk Tarih Encümeni’nin de üyesi 
olan Halil Ethem, 1931 yılında devlet memurluğundan emekliye ayrılmasının ardından Atatürk’ün 
isteğiyle TBMM’ye milletvekili olarak seçildi. Göde, K.,Halil Ethem (ELDEM) ve Kayseri Şehri Selçuklu 
Tarihi’nden Bir Bölüm, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları,Kayseri, 2011, s.8. Birinci Türk 
Tarih Kongresi’ne de katılan Halil Ethem Bey, orada Zeki Velidi Bey ile polemiğe giren isimlerden biri 
olarak dikkatleri çekti. 1933 yılında Samih Rifat’ın ölümüyle TTTC’nin ikinci başkanlığına getirildi ve Türk 
Tarihi’nin Ana Hatları kitabının yeniden yazılması için oluşturulan komisyonda yer aldı. İkinci Türk Tarih 
Kongresi’nde bildiri sunmasa da Kongre’nin organizasyonunu sağlayan isimlerden biriydi ve oturumlarda 
Asbaşkan olarak görev yapacaktı. 
176İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, TTK Yayınları, 
Ankara, s.XLV. 
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Tarih Tezi’ni kanıtlamak için beş yıldır hummalı bir çalışma yaptığını belirtmiş ve şu ifadelere 

yer vermiştir: 

Türk ırkı beyaz ve brakisefaldir. Bugünkü yurdumuzun sahipleri en eski kültür 
kurucularının aynı ırki vasıflarını taşıyan çocuklarıdır. Bu ırk beşiği, kültür 
izlerinin tanıklarına göre Orta Asya’dadır ... Türk Tarih Kurumu beş yıldır 
bunları teyit etmek için çalışmaktadır. Türk Tarihi’nin ana hatlarını yazmak ve 
cihan kültürü içindeki yerini vermek kurumumuzun kuruluş gayesidir.177 

Afet Hanım konuşmasının devamında Anadolu’nun en eski tarihlerden bu yana bir Türk 

yurdu olduğunu ve bu durumun Etilerle başladığını ifade ederek, sonradan yaşanan göç 

dalgaları neticesinde bu topraklara aynı ırktan olan diğer Türk kardeşlerinin de geldiğini ifade 

etmiştir. Afet Hanım, bu iddianın kanıtlanabilmesi için iki bilim dalı alanında çalışma 

yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu aktarır ve bunlardan biri olan arkeolojik kazı çalışmalarının 

TTK tarafından yoğun bir şekilde desteklendiğini belirtir. Diğer bilim dalı olan antropoloji 

alanında ise bir çalışma yapmayı düşündüğünü ifade eden Afet Hanım, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti’nden Anadolu genelinde bir antropometrik çalışma yapmak için ricada bulunduğunu 

belirtmiştir. Konuşmanın bundan sonraki bölümünde Afet Hanım, TTK bünyesinde 

gerçekleştirilen arkeolojik kazı faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermiş ve buradan elde 

edilen sonuçları katılımcılarla paylaşmıştır. 

Afet Hanım’dan sonra kürsüye çıkan TTK Genel Sekreteri ve DTCF Dekanı Muzaffer 

Göker178, Kurum’un yayın faaliyeti hakkında hazırladığı raporu, katılımcılara sunarak, TTK’nın 

yeni tarih anlayışına göre okullarda okutulacak olan tarih ders kitaplarında düzenlemeye 

gittiğini, telif hakkı olan beş eserin basımının yapıldığını ve bunun haricinde Türk ve Dünya 

Tarihi’ni konu alan 12 eserin basımının tamamlandığını,  ayrıca Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adlı 

eserinin de basıldığını ifade etmiştir. Göker, TTK’nın yaptığı araştırmaları göstermek üzere bir 

belleten yayımlanacağını da bildirerek, Kurum’un bir kütüphane vücuda getirdiğini ve burada 

                                                           
177Cumhuriyet Gazetesi, a.g.m.,21.09.1937, s.8. 
178

 Umum Jandarma Komutanlığı Başkatibi Ali Şerafettin Bey’in oğlu olarak 1888’de İstanbul’da dünyaya 
gelen Ali Muzaffer Bey, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Mekteb-i Mülkiye’ye kaydolmuş ve 
1909 yılında buradan mezun olmuştur. Maarif Nezareti’nin açtığı sınavlarda başarı gösteren Ali Muzaffer, 
devlet bursuyla Paris Siyasal İlimler Akademisi’ne gönderilerek burada diplomasi eğitimi aldı. 1912 
yılındaki mezuniyetinin ardından yurda dönen ve İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’nde müderris 
muavini olarak göreve başlayan Ali Muzaffer Bey, Mütareke Dönemine kadar buradaki görevini 
sürdürmüş fakat işgaller karşısındaki muhalif tavrı nedeniyle 22 Mart 1919’da üniversitedeki 
kadrosundan ihraç edilmiştir. Saatçı Ata, M. B., “Müderrislikten Büyükelçiliğe Bir Yakınçağ Tarihi Uzmanı 
Ali Muzaffer Göker”, Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2016, S.23, 
s.215-218. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından Darülfünun’da ki görevine geri dönen Ali 
Muzaffer, 1924’te önce müderrisliğe yükselecek 1931’de de Fuat Köprülü’nün ardından fakülte 
dekanlığına getirilecekti. 1933’te ki üniversite reformuna kadar görevinin başında kaldı ve TTTC’ne önce 
üye ardından da genel sekreter yapıldı. Soyadı Kanunu’ndan sonra Muzaffer Göker adını aldı ve 1935’te 
DTCF’nin kurulmasıyla dekanlığa getirildi. Aynı yıl milletvekili de olan Göker, İkinci Türk Tarih Kongresi 
sırasında TTK’nın genel sekreteri sıfatıyla organizasyonda büyük pay sahibi oldu ve Kongre’de kurumun 
faaliyet raporunu okudu. Bilimsel açıdan kuvvetli eserler ortaya koyamasa da iyi bir yöneticiydi ve 
yükselişinde işgal yıllarında ortaya koyduğu tavrın ciddi bir etkisi oldu. 
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yirmi bin kitabın şimdiden biriktiğini ifade etmiştir. Muzaffer Göker’in ardından Başkanlık 

Makamı tarafından Kongre’ye gelen tebrik telgrafları okunmuş ve ilk gün böylece 

tamamlanmıştır. Oturumların sona ermesinden sonra yerli ve yabancı akademisyenler Muzaffer 

Göker başkanlığında Taksim’e gelmişler ve buradaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk 

bırakmışlardır.179 

 

4.2.4. Tarih Sergisi 

 

Tarih Sergisi ile Resim ve Heykel Galerisi sabah saat 10.00’da bizzat Atatürk tarafından 

açılmıştır. Sergi salonuna girildiğinde ilk göze çarpan yerdeki büyük Avrasya haritası olmuştur. 

Bu harita üzerinde Türklerin göç yolları da ayrıca belirtilmiştir. Haritanın hemen arkasında ise 

görkemli bir Atatürk büstü bulunmaktadır. Sergi, insan evrimini konu alan kafatası ve iskelet 

yapılarıyla başlamıştır. Sergilenen bu kafatası ve iskeletler Java Adası, Pekin, Almanya ve 

Fransa’dan getirtilmiştir. Salonda ilerlemeye devam ettikçe Paleolitik Çağ’a ait bir takım aletler 

belirmektedir. Özellikle Pittard’ın Adıyaman’dan çıkardığı çakmaktaşı koleksiyonu ile 

Alacahöyük’ten çıkan Neolitik Dönem’e ait aletler göz alıcıdır. Yine Alacahöyük’te bulunan bir 

mezar, olduğu haliyle salonda sergilenmektedir. Bu mezarda, birçok kısmı parçalanmış bir insan 

iskeleti ve bu iskeletin kollarında altın bilezikler, altın taç, bakırdan ayna, tunçtan yapılmış geyik 

heykelciği, iki büyük pişmiş topraktan vazo ve kalkan ile toprağı tutmak üzere konmuş olan 

traverslerin parçaları aynen görülmektedir.180 

Her bölüm için ayrı bir uzman belirlenmiş ve bu uzmanlar davetlilere ilgili bölümdeki 

tarihsel kaynaklar hakkında bilgi vermiştir. Salonun bir köşesi de Etiler’e ayrılmıştır. Burada 

Etiler’in ölü gömme teknikleri anlatılmış ve Etiler’e ait eşyalar sergilenmiştir. Etilerin hemen 

yanına Sümerlere ait araç gereçler konulmuştur. Özellikle Sümer Kralı Gudea’nın yaklaşık 120 

cm boyutundaki heykeli dikkati çekicidir. Alişar Höyüğünden çıkarılan eşyalar için özel bir 

bölüm hazırlanmıştır. Salon’da ilerledikçe Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıkları’na ait nadide 

eşyaların sayısı artmıştır. Ege ve Yunan Uygarlığı ile Helen, Roma ve Bizans dönemlerine ait 

heykel, vazo, altın kadehler ve bunun gibi pek çok eşya sergi salonunu süslemiştir. İlkçağ 

Uygarlıklarına ait olan bölümün ardından Türk Tarihi’ne ait belgelerin sergilendiği kısma 

geçilmektedir. Bu bölüm İskitlere ait altın yaldızlı geyik heykelleri ile başlamış, Avarlara ait eyer 

takımı, altın kadeh ve vazolar, işlemeli çanaklar, ağzı iç tarafa dönmüş öküz başlı maşrapalar ile 

devam etmiştir.181 Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’ne ait bir takım eşyalar da sergilenenler 

arasında olmuştur. Yine Barbaros Hayrettin Paşa’nın karanfil koklarken resmedildiği ve Nigari 

                                                           
179“Tarih Kurultayı ve Sergiler Açıldı”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 21.09.1937, s.9. 
180Kaflı, K., “Tarih Kurumu Sergisi de Dün Açıldı”,Son Posta Gazetesi, İstanbul,21.09.1937, s.9. 
181Kaflı, a.g.m., s.9. 
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tarafından yapılan minyatür, Piri Reis’in haritası, Kanunname-i Ali Osman’ın bir nüshası, 

İnebahtı kale ve şehir planı teşhir edilmekte olup Uzun Hasan’ın Fatih Sultan Mehmet’e, 

Kanuni’nin Fransa Kralı I. François’ya, Sadrazam İbrahim Paşa’nın Charles-Quint (Şarlken)’e, 

Napolyon’un Cezzar Ahmet Paşa’ya yolladığı mektuplar ile Şah Tahmasb’ın Türkçe mektupları 

da sergi salonunda ilgi gören belgeler arasında sayılmıştır.182 

Sergi’nin başka bir bölümü de tamamen Atatürk dönemi inkılaplarına ayrılmıştır. 

Burada inkılaplarla ilgili belgelerin asılları yer almış, ayrıca grafik ve istatistiklerle birlikte 

Türkiye’nin yaşadığı değişim gözler önüne serilmiştir. Bazı bakanlıklar için de ayrıca yer 

ayrılmıştır ve her bakanlık kendine ait bölümde Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yaşadığı 

değişimi anlatmaya çalışmıştır. Türk Basını ve Türk Ordusu için de ayrı bir kısım 

düşünülmüştür. Basın bölümünde işgal altındaki yılları ima eden siyah bir Türkiye haritası ve 

bu haritanın üzerinde bir Türk askeri resmedilmiştir. Haritanın altına ise; “Düşman işgali altında 

milli istiklal savaşının yazı ve kalem kahramanı: Türk Matbuatı” yazısı eklenmiştir. Atatürk’ün 

basın hakkındaki diğer sözleri ile 1918 yılında Ruşen Eşref’e yazdığı mektupta bu bölümde 

sergilenmiştir. Türk Ordusu kısmında da daha çok Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan savaş krokileri 

yer almıştır. 

Atatürk, sergi salonunu beraberindeki Sabiha Gökçen, Afet Hanım ve manevi kızı Ülkü ile 

birlikte dikkatlice dolaşmış ve her bir bölümde alanının uzmanlarından ayrıntılı bilgiler almıştır. 

Dolmabahçe Sarayı’nın diğer salonunda ise Daimi Resim ve Heykel Galerisi açılmıştır. Sanayi-i 

Nefise Mektebi Müdürü olan Burhan Toprak’ın koordinatörlüğünde oluşturulan galerinin Tarih 

Sergisi gibi sınırlı bir süreyle değil daimi olarak açık tutulması planlanmıştır. 

 

4.2.5. Ulus, Dil ve Irk İlişkisi 

 

İkinci Türk Tarih Kongresi’nde Pittard’ın bildirisi merakla beklenmiştir. Kongre’nin 

ikinci günkü genel toplantısında ilk konuşma ona aittir ve Afet Hanım’ın başkanlığında ki 

oturumda yoğun alkışlar arasında kürsüye çıkmıştır. Aynı zamanda Kongre’nin Fahri Başkanı 

seçilmiş olan Pittard, sözlerine R. R. Schmidt’in Almanya’nın Ofnet denilen bölgesinde bir 

mağarada bulunan brakisefal kafataslarının öneminden bahsederek başlamıştır. Aslında daha 

önce de Avrupa’nın çeşitli mıntıkalarında brakisefal kafataslarına rastlanmıştır. Ancak grup 

halinde ilk kez bu mağara da görülmüştür. Pittard, bu noktada katılımcılara şu soruları 

yöneltmiştir: 

Bu brakisefaller kimlerdi, bu mezarların içinde ne işleri vardı? Merkezi ve garbi 
Avrupa tarafından o vakte kadar tanınmamış bir morfoloji gösteren bu 
adamlar nereden gelmişlerdi? Bunların vatanı neresi idi? Bu adamların 
kendileriyle beraber aynı zamanda gömülmüş olan – ve morfoloji bakımından 

                                                           
182Kaflı,a.g.m.,s.11. 
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başka bir tipten olan – diğer insanlara karşı mühim bir rol oynadıklarına şüphe 
yoktu; acaba bu rol ne idi?183 

Pittard, Ofnet’te ki bu keşiften, daha önce “Irklar ve Tarih” adlı kitabında bahsetmiştir. 

Mağarada bulunan söz konusu brakisefalleri Homo Alpinus sınıfına koymuştur. Ona göre 

Avrupa’ya medeniyeti getiren işte bu ırktır ve bunlar şüphesiz Asya’dan kopup gelmişlerdir. 

Öyle zannolunabilir ki bu müstevliler gelmemiş olsalardı, Avrupa kıtası, yalnız 
iklimi ve faunası itibariyle tadile uğrayan ve fakat insan manzaraları 
noktasından değişmeyen aynı umumi simayı, paleolitikten evvelki devirlere ait 
simanın aynını, muhafaza ederek devam edecekti. Eğer Seddiçin tarzında 
yüksek bir duvar Avrupa’yı Dünya’nın diğer kısımlarından ayırsaydı, biz hatta 
bugüne kadar köşede bir avcı hayatı içinde yaşayıp duracaktık. İlk gemiciler 
Avustralya’yı, Malezya’yı ve Amerika’nın bazı topraklarını keşfettikleri zaman, 
bizim bu farz ve tasavvur ettiğimiz manzaraya müşabih bir manzara ile 
karşılaşmışlardır.184 

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere Pittard, Avrupa’nın Paleolitik Çağ’dan Neolitik 

Çağ’a geçişini brakisefal göçlere bağlamaktadır. Bu noktada Toprak’ın da belirttiği gibi Pittard’ın 

sunumu büyük oranda Afet Hanım’ın Birinci Türk Tarih Kongresi’nde ki tebliğiyle 

örtüşmektedir. Ancak her iki sunumun da temelini Pittard’ın “Irklar ve Tarih” adlı eseri 

oluşturmuştur.185 Yine de her iki sunumun arasında yer alan önemli bir fark da göze 

çarpmaktadır. Pittard, söz konusu brakisefallere Türk adını vermekte acele etmemiştir. 

Pittard’ın sunumunda ki bu bilimsel ihtiyat, Hititler’in kökeni meselesinde de kendini göstermiş 

fakat yine de bu uygarlığın köklerinin brakisefallere dayanması olasılığından bahseden şu 

ifadelere yer vermiştir: 

Ankara’nın şarkında ve şimdi Kızılırmak ismini taşıyan Halis (Halys) nehrinin 
büküm noktasında Hattus adlı bir şehir vardı ki, burası Etiler’in hükümet 
merkeziydi. Öyle zannolunabilir ki, Eti İmparatorluğu o tarihlerde bugünkü 
Anadolu topraklarını tamamen kaplamıştı. Etiler’in menşelerinin ne olduğunu 
hala bilmiyoruz. Bunlar, ağleb-i ihtimal prehistorik zamanlardan beri 
Anadolu’nun aynı mevkilerinde sakin olan insanların hafitleridir. Anadolu 
yaylarının en eski prehistoriklerinin, hububatı ve ehli hayvanları veren 
medeniyetin yaratıcıları olan son Neolitiklerden zaman itibariyle pek uzak 
olmamaları lazım gelir.186 

Pittard’ın sunumu Kongre’ye damgasını vurmuştur. Kongre’nin tartışmasız parlayan 

yıldızı olmuştur. Pittard, Türk araştırmacı ve akademisyenlere sunumunda aslında inceden bir 

mesaj da vermiştir. Ona göre iki husus üzerinde özellikle dikkatli olunmalıdır. Bunlardan biri 

“Irk ve Dil İlişkileri” diğeri de “Irk ve Ulus Bağlantısı”dir. Bu bağlamda Pittard ilk olarak Irk-Dil 

ilişkisine değinmiş ve bu konuda mesafeli bir yaklaşım sergilemiştir. Söz konusu iki kavram 

arasında sıkı bir ilişki olduğunu kabul etmemiştir. Nitekim bu konuda örnekler vererek şu 

sözleri ifade etmiştir: 

                                                           
183İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.65. 
184İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.67. 
185Toprak, a.g.m.,2011, s.25. 
186İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.70. 
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İsviçre’de Vale (Valais) kantonunun bazı aksamı birbirini takip eden devirlerde 
dört muhtelif dil konuşmuştu: İlk önce keltik olmuş; Romalıların istilasından 
sonra Latin olmuş; daha sonra Cermenleşmiş ve bilahare mühim sahalarında 
Fransız dilini kabul ederek tekrar Latinleşmişti. Asırlarca müddet birbirini 
takip eden bu halkta yegane değişen şey, bir dilin bırakılıp diğer bir dilin kabul 
olunmasından ibaretti. Bunlar fiziki bakımdan daima aynı insanlar 
kalmışlardır. Bu insanlar bazen idari bir zaruret üzerine eski dillerini bırakıp 
yeni bir dil kabul etmeye mecbur oluyorlar, fakat hiçbir vakit brakisefallikten 
dolikosefalliğe yahut dolikosefallikten brakisefalliğe geçmiyorlardı.187 

Pittard, özetle herhangi bir bölgede yaşamış olan insan topluluğunun kullandığı dilin, o 

bölge insanın antropolojik açıdan ırk özellikleri hakkında net bir bilgi veremeyeceğini ifade 

etmiştir. Aynı durum ırk-ulus ilişkisi için de geçerlidir. Nitekim Pittard, bu durumu örneklerle 

açıklamış ve şu ifadelere yer vermiştir: 

… Fransa’da başlıca üç ırka tesadüf etmekteyiz. 1) Şark-ı şimalide nordik ırkı 
temsil edenler; bunlar neolitik devirlerden beri o havaliye yerleşmişlerdir. 
(Fransız antropologları bunların menşeini şimali neolitiklere kadar 
götürürler.) Fransa’nın en uzun boylu insanları olan bu havali halkı, ekseriyet 
itibariyle dolikosefal, yahut dolikosefalliğe mütemayil, sarışın, parlak gözlü 
insanlardır. 2) Fransa’nın vasatına müsadif yaylalarda ve Alplerde yaşayan 
Alpin ırkı mümessilleri; Overnyalar, Dofinuvalar, Savnalılar bunun en temel 
numuneleridir. Bunların boyları orta uzunlukta ve kendileri brakisefaldir. 
Gözlerinin ve saçlarının rengi siyahtır. 3) Pirene ve Akdeniz havzasındaki 
insanlar; bunlar Homo Meridinionalis tiplerini az çok kendilerinde toplamış 
kimselerdir; bunların boyları ufak, renkleri esmer ve kendileri dolikosefaldir. 
Bu suretle antropoloji bakımından Fransız tabirinin ifade ettiği mananın ırk 
bakımından kıymeti olmadığı görülür; çünkü bu tabir, yekdiğerinden ayrı olan 
en aşağı üç muhtelif ırkın mensuplarına verilmektedir.188 

Yukarıdaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Pittard, ırk temeline dayanan ulusçuluk 

anlayışının çok da bilimsel olmadığının altını çizmek istemiştir. Irk araştırmaları esnasında dil 

ve ulus kavramlarının herhangi bir ırkla ilişkilendirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek hatalı 

önermelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ısrarla belirtmiştir. Pittard’ın uyarıları çok ciddi 

anlamlar taşımıştır. Belki de Türk Tarih Tezi’nin daha bilimsel bir zemine kaydırılması 

gerektiğini ifade etmeye çalışmıştır. Ancak Tez’in yapısı gereği dil, ulus ve ırk bağlantısı bir 

zorunluluk olmuştur. Söz konusu iddiaların başka türlü temellendirilmesi pek mümkün 

görünmemiştir. Bu nedenle Türk tarafını temsil eden bildiri sahipleri Pittard’ın uyarılarını göz 

ardı etmek zorunda kalmışlardır. Pittard’ın bildirisini bitirmesinin ardından kürsüye İbrahim 

Necmi Dilmen çıkmış ve “Türk Tarih Tezi’nde Güneş-Dil Teorisi’nin Yeri ve Değeri” adlı 

sunumunu yapmıştır. Dilmen, konuşmasının başında Afet Hanım’ın Dil ve Tarih, Coğrafya 

Fakültesi’nin açılış töreninde yaptığı bir konuşmadan alıntı yaparak “Dünyada yüksek kültürün 

ilk beşiği Orta Asya’da ki Türk ana yurtları ve o kültürü kuranlar ve bütün dünyaya yayanlar da 

Türklerdir.”189 demiştir. Elbette ki böylesine yüksek bir iddiayı savunanların dil konusuna ya da 

                                                           
187İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.73. 
188İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.74. 
189İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.85. 
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dilin kökenleri ve dünyaya yayılışına dair bir söz söylememesi beklenemez bir durumdur. Bu 

anlamda Güneş-Dil Teorisi ile Türk Tarih Tezi, Dilmen’in de ifade ettiği gibi ayrılmaz bir 

bütündür. Konuşmasının devamında Dilmen, bir takım sözcüklerin etimolojik açıdan 

incelemesini yapmış ve bu sözcüklerin Türkçe’den doğduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. 

Pittard’ın uyarılarının aksine bir şekilde, bildiri sunan isimlerden biri de Yusuf Ziya 

Özer’dir. Özer, “Son Arkeolojik Nazariyeler ve Subarlar” başlığını taşıyan sunumunda, Sus ve Ur 

şehirlerindeki bir takım izlerden yola çıkarak Elam ve Sümer Uygarlıkları’nın Türklüğü’nü 

açıklamaya çalışmış ve sözü Subarlara getirmiştir. Özer, Subarlara ait bir kolun Milattan Önce 

üçüncü bin yılın ortalarında Doğu Anadolu ve Mezopotamya’ya geldiklerini ve hatta burada 

Asur Medeniyetinin temellerini attıktan sonra Hurriler ve Mitanlarla karışarak ortadan 

kaybolduklarını ifade etmiştir. Konuşmasının devamında Subarlar’ın ana kolunun milattan 

sonraki dönemde Avar Konfederasyonu’na dahil olduklarını belirten Özer, Subar ve Sibir 

sözcüklerinin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini ve bunların farklı telaffuzlardan 

kaynaklanan sözcükler olduğunu iddia etmiştir. 

Dil, ulus ve ırk ilişkisi bağlamında iddialı önermelerde bulunan isimlerden bir diğeri de 

Arif Müfit Mansel’dir. Aslında konuşması ikinci günün programında yer alıyordu fakat diğer 

akademisyenlerin tebliğleri beklenenden uzun sürdüğü için Mansel’in sunumu üçüncü güne 

sarkıtılmıştır. “Ege Tarihi’nde Akalar Meselesi” başlığını taşıyan konferansta Arif Müfit Mansel, 

Avrupa bilim çevrelerinde iddia edildiğinin aksine Akalar’ın Yunanistan’ın kuzeyinden gelen 

İndo-Cermen bir kavim olmadığını iddia etmiştir. Mansel’e göre; Akalar’ın kökeni Orta Asya’dır 

ve bunlar Anadolu üzerinden Yunanistan’a göç etmişlerdir. Mansel, iddiasını temellendirmek 

için Akalar’ın keramik sanatında ortaya koyduğu ürünleri Anadolu’da ki ve Asya’da ki 

benzerleriyle mukayese etmiş ve aynı zamanda kullanılan dil ve sözcükler üzerinden bir 

bağlantı oluşturmaya çalışmıştır. A seksiyonunda kürsüye ilk çıkan konuşmacı olan Hasan Reşit 

Tankut da “Dil ve Irk Münasebetleri Hakkında” adını taşıyan bildirisinde, bu iki unsurun 

özellikle tarih öncesi dönemde ayrılmaz bir bütün olduğunu ve bu sebepten Türk Dil Tezi ile 

Türk Tarih Tezi’nin de birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Pittard’ın asistanlığını yapan Cenevre Üniversitesi’nden Marguerite Dellenbach da 

aslında ilginç sayılabilecek bir bildiri sunmuştur. Dellenbach, “Türklerin Antropolojik 

Tarihlerine Dair Vesikalar” başlığını taşıyan konferansını renkli bir harita eşliğinde sunmuştur. 

Ön Asya ve Balkanlar’da ki insanların kafa yapıları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde bir 

harita oluşturduğunu belirten Madam Dellenbach, Orta Asya’dan Tuna’ya kadar uzanan sahada 

uzun ve orta boylu brakisefallerin yaşadığını, buna karşılık Bulgar, Arap ve Afganlıların 
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dolikosefal olduğunu ifade etmiştir.190 Türklüğünden en ufak bir şüphe duyulmayan Bulgarların 

dolikosefal olarak gösterilmesi katılımcılar açısından kafaları karıştıran bir durum olmalıdır. 

Bildirisinde ulus-ırk ilişkisini kuran isimlerden biri de Şevket Aziz Kansu’dur.191 Kansu, 

Selçuk Türklerinin antropolojik karakteri hakkında bir sunum hazırlamıştır. Bu alandaki ilk 

çalışma olan bu bildiride Kansu, ayrıntılı bilgiler verdikten sonra sunumunu üç neticeye 

bağlamıştır. Birincisi; Selçuklular, yuvarlak kafalı, ince uzun burunlu, orta boylu insanlardır ve 

fizik karakterleriyle beyaz ırkın Homo Alpinus denilen zümresine mensuptur. İkincisi; 

Selçuklular kendilerinden evvel Orta Asya’dan gelen soydaşlarının yollarını tutmuşlardır. Şevket 

Aziz Kansu’nun vardığı son netice ise Selçuklular’ın Anadolu’ya gelmekle burasının soy tipini 

değiştirmediğidir. Çünkü çok eski zamanlardan beri Anadolu’nun yerleşik halkı zaten Türk’tür 

ve bu durum antropolojik ve arkeolojik kanıtlarla sabittir. 

Şöhret ve bilimsel yetkinlik açısından İkinci Türk Tarih Kongresi’nin Pittard’dan sonra 

belki de en değerli konuğu Henri Victor Vallois’dır.192 Şevket Aziz Kansu’nun ardından konuşma 

yapan Toulousse Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Vallois, “Garbi Asya’nın Irklar 

Tarihi” adını taşıyan konferansında, Pittard’ın değindiği ulus-ırk ilişkisine kendisi de bir 

açıklama getirmiş ve bildirisinde şu ifadelere yer vermiştir: 

Lüzumsuz münakaşalara girmeden sadece şunu hatırlatacağım ki, millet, 
mevcudiyeti tarihi hadiselere istinat eden ikinci derecede bir zümre olduğu 
halde, ırk, sima itibariyle ayni tipi temsil eden, yani dilleri, medeniyetleri ve 
hatta milletleri ne olursa olsun bünyevi, fizyolojik ve belki de ruhi karakter 
benzerliklerine sahip olan fertleri cami zoolojik bir zümredir.193 

Vallois, ırk ve ulus kavramları arasındaki kalın çizgiyi belirginleştirdikten sonra 

Anadolu’nun antropolojik karakterini değerlendirdiği bölümde, bölgenin ilk yerleşik 

                                                           
190“Tarih Kurultayının Dördüncü Günü”, Son Posta Gazetesi, İstanbul,24.09.1937, s.8. 
191

 Türk Tarih Tezi’nin şekillenmesinde ve bilimsel bir temele oturtulmasında Şevket Aziz Kansu çok 
büyük bir öneme sahipti. Tez, neticede antropolojik bir iddiada bulunuyordu ve bu iddianın ciddi bir 
nitelik kazanabilmesi için bilim adamı niteliği taşıyan tek Türk o idi. Birinci Türk Tarih Kongresi’nde ki 
başarısının ardından 1933’te profesörlüğe yükseldi ve 1935’de DTCF’nin kurulmasıyla başkanlığını 
yaptığı Türk Antropoloji Enstitüsü ile birlikte Ankara’ya taşındı. Münüsoğlu, a.g.t., s.36 İkinci Türk Tarih 
Kongresi’ne de bir bildiriyle katılacak olan Şevket Aziz Kansu, burada da başarılı bir çizgiye sahip olacaktı. 
192

 1889’da Fransa’nın Nancy kentinde dünyaya gelen Vallois, doktor olan babasının akademik eğitim 
almak için Montpellier’ye taşınmasıyla birlikte ilk ve orta öğretimini bu şehirde aldı. Daha sonra 
Montpellier Tıp Fakültesi’ne girdi ve yine aynı yerde doktorasını tamamladı. Birinci Dünya Savaşı’nın 
başlamasıyla birlikte gönüllü bir doktor olarak orduya katılan Vallois, çeşitli madalyalar aldı ve Savaş’ın 
ardından Toulouse Üniversitesine girdi. Ancak küçük yaşlardan beri antropolojiye ilgi duyuyordu ve 
Paris’e yaptığı gezilerde dönemin ünlü antropologlarıyla tanışma fırsatı buldu. Bu esnada Almanca, 
İtalyanca ve İngilizce’yi de öğrenmişti. Amerika kıtasındaki pek çok ülkeye geziler düzenledi ve buradaki 
otokton halkların anatomik özelliklerini belirledi. O da Pittard gibi saf ırkın varlığını reddetmişti. 1937’ye 
gelindiğinde Vallois, dünyanın en saygın paleontolijstlerinden biri haline gelmişti. “L'anthopologie” 
dergisinin direktörlerinden biriydi ve aynı zamanda “Société d’anthropologie de Paris” (Paris Antropoloji 
Topluluğu)’in genel sekreteriydi. Cohen, C., “Henri Victor Vallois”, Erişim Tarihi: 31.07.2017 
http://www.encyclopedia.com/science/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/vallois-
henri-victor. İkinci Türk Tarih Kongresi’ne de katılan Vallois, her ne kadar Türk Tarih Tezi’yle uyumlu 
olmasa da burada bir bildiri sunmuştu. 
193

İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.457. 
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insanlarının brakisefal bir nitelik taşıdığını, dolikosefallerin ise sonradan buraya gelmesi ile 

ortaya daha farklı brakisefal bir tipin çıktığını belirtmiştir.194 Vallois, bu brakisefal tipi ise 

Avrupa tipinden tamamen ayırarak Anadolu ırkı olarak adlandırmıştır. Vallois’nın konuşmasını 

tamamlamasının ardından oturumun başkanlığını yürüten Afet Hanım, Vallois’nın iddialarına 

bir yanıt vermek ihtiyacı duymuş ve şu ifadelere yer vermiştir: 

Bu çok kıymetli etütlerinden dolayı profesöre teşekkür ederim. Ancak şunu 
işaret etmek isterim ki, memleketimizin etrafını çevreleyen kısımların ırkından 
bahsederlerken buna yalnız Anadolu ırkı denmesini münasip görüyorlar. 
Bence belki, Sümer heykellerine istinad ederek bu sözü söylediler ve onların 
büyük kulaklı olduklarından bahsettiler. Halbuki heykeller bize tamamen ırk 
tipi vermezler. Onun için bilhassa şu noktaya işaret ediyorum: Asıl Alpin tipi 
biziz, Anadolu ırkı diye Avrupa tipinden ayrı bir şey gösterilemez.195 

Yukarıdaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Vallois’nın iddiaları Afet Hanım’ı 

sinirlendirmiştir. Esasen İkinci Türk Tarih Kongresi’nin başlamasından bu yana ilk kez 

böylesine güçlü ve farklı bir ses yükselmiştir. Vallois’nın Anadolu’da yaşayan insanları Türk 

Tarih Tezi’nin aksine Homo Alpinus’tan farklı bir noktada değerlendirmesi ve hatta bunu 

Anadolu ırkı olarak adlandırması Afet Hanım’ın tepkisinin gerçek sebebini oluşturmuştur. 

Ancak Zafer Toprak’ın da ifade ettiği gibi; “Afet Hanım bu sözleri sarf ederken 29 yaşındaydı ve 

iki yıllık bir lisans öğreniminden sonra doktorasına başlamak üzereydi. Henri Victor Vallois ise, 

Atatürk’e hayranlık duyan dünyanın sayılı paleontolojistlerindendi.”196 

 

4.2.6. Arkeoloji’den Prehistorya’ya 

 

İkinci Türk Tarih Kongresi’nde ciddi sayıda Arkeoloji ve Prehistorya içerikli bildiri 

sunulmuştur. Ancak bunlar –Von Der Osten’in197 bildirisi haricinde- büyük ölçüde Türk Tarih 

Tezi’nden bağımsız sunumlardır. Bildiri sayısının fazlalığından dolayı Kongre’nin öğleden 

önceki oturumları A ve B seksiyonlarına ayrılmıştır. Arkeoloji ve Prehistorya konulu bildirilerin 

büyük bir bölümü A seksiyonunda, geriye kalan küçük bölümü ise genel oturumlarda 

sunulmuştur. A seksiyonunun ilk oturumu Kongre’nin ikinci günü Yusuf Hikmet Bayur’un 

                                                           
194

İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.477. 
195“Profesörler Büyük Türk Tarihini İzah Ediyorlar”, Ulus Gazetesi, Ankara,25.09.1937, s.6b. 
196Toprak, a.g.m.,2011, s.29. 
197

 1899 yılında Almanya’nın Potsdam kentinde dünyaya gelen Hans Henning Von Der Osten, Almanya’da 
ki Nazi iktidarının mağdurlarından biri olarak 1936 yılında Türkiye’ye gelir. Özellikle Birinci Türk Tarih 
Kongresi’nin ardından iyiden iyiye önem kazanan Arkeoloji Bilimi ve bu alandaki alanındaki akademisyen 
eksikliği DTCF’nin kurulmasının ardından daha da belirginleşir. Türkiye’de ki arkeolojik kazıları 
yönetmesi ve aynı zamanda DTCF’de ki Arkeoloji kürsüsüne başkanlık etmesi için Von Der Osten’le 
anlaşılır ve 1937’den itibaren ilk kez DTCF’de Arkeoloji dersleri verilmeye başlanacaktır. Kökdemir, G., 
“Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarihçesi”, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi 75. Yıl 
Armağanı DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu Ek III.2 Ed.Orhan Bingöl - 
Aliye Öztan - Harun Taşkıran, Ankara, 2012, s.23. Von Der Osten İkinci Türk Tarih Kongresi’ne de 
katılacak ve burada bir bildiri sunacaktır. 
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başkanlığında toplanmıştır. Toplantının ilk konuşması Hamit Zübeyr Koşay198 tarafından 

yapılmış ve Alacahöyük’te gerçekleşen kazıların sonuçları hakkındaki bilgileri projeksiyon 

eşliğinde vermiştir. Koşay’dan sonra Kongre’ye iştirak edemeyen, bu yüzden tebliği Şevket Aziz 

Kansu tarafından okunan College De France’ın tarih profesörü Abbe M. Breuil’in “Avrupa, Asya 

ve Afrika Arasında İltisak Noktası Türkiye” başlıklı bildirisi okunmuştur. Breuil, bildirisinde 

Anadolu topraklarının Paleolitik Çağ’da diğer kıtalarla olan kültürel ilişkisini açıklamaya 

çalışmış ve bundan başka yazının ortaya çıkışını hazırlayan şematik sanatın kökenini Orta 

Asya’ya kadar götürmüştür.199 Şevket Aziz Kansu, Breuil’in bildirisini okuduktan sonra kendi 

sunumuna geçmiş ve Ankara civarının Prehistoryası’nda yeni buluşlar ve araştırma sonuçları 

hakkında projeksiyon eşliğinde bilgiler vermiştir. Kansu’nun ardından bildiri sırası İngiliz 

akademisyen J. Garstang’a gelmiş fakat rahatsızlığından dolayı Kongre’ye katılamadığından 

bildirisini Prof. Myres okumuştur. Garstang, bildirisinde Hititler’in başkentinin jeopolitik önemi 

ile Hititler’de ki savaş ve diplomasi stratejisine değinmiştir. A seksiyonunun son konuşması ise 

Viyana Üniversitesi Tarih Doçenti olan Franz Hancar’a aittir. Hancar da Anadolu coğrafyası ile 

Kafkasya arasındaki tarihsel ilişkiyi konu alan bir bildiri sunmuştur. 

İkinci günün genel oturumunda kürsüye çıkan Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi 

Sümeroloji Profesörü Landsberger200 ise, “Ön Asya Kadim Tarihinin Esas Meseleleri” adlı bir 

tebliğ sunmuştur. Landsberger, tarih felsefesi ve metodoloji hakkında uzunca bir girişten sonra 

tarihsel olayların girift bir biçimde seyrettiğini, tek taraflı olarak kabul ettiği evrimci yaklaşımın 

tarihi anlamada tek başına yeterli olamayacağını açıklamış ve tarihe yardımcı bilimlerden olan 

arkeoloji ve antropolojinin prehistorik dönemlerin aydınlatılmasında çok önemli bir araç 

                                                           
198

 1897 yılında Başkurdistan’ın Ufa şehrinde dünyaya gelen Hamit Zübeyr, ilk eğitimini burada aldıktan 
sonra ailesi tarafından orta öğrenimini almak üzere Selanik’e gönderildi. 1912 yılında buradaki 
rüştiyeden mezun olmasının ardından İstanbul’da Dar’ülmuallimin’e kaydını yaptırdı. Hamit Zübeyr 
burayı bitirdikten sonra devlet bursuyla Macaristan’a gönderildi ve burada Gyula Nemeth’ten dersler 
alarak Yüksek Öğretmen Okulu’nu tamamladı. Şakiroğlu, M.H.,“Hamit Zübeyr KOŞAY”,İslam Ansiklopedisi, 
İstanbul, 2002, C.26, s.225. 1924’te Berlin’e geçen Hamit Zübeyr, burada Lisaniyat ve Türkoloji alanında 
doktora yaptı ve aynı zamanda kütüphane ve müzelerde incelemelerde bulundu. Aşan, M.B., Hamit 
Zübeyir Koşay’ın Hayatı ve Eserleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti 
Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları 
Merkezi Yayınları, Kayseri, 1996, s. 69. Türkiye’ye dönüşüyle birlikte Kütüphaneler Umum Müfettişliği’ne 
getirilen Hamit Zübeyr, ardından sırasıyla Asar-ı Atika ve Kütüphaneler Umum Müdürlülüğü, Ankara 
Etnoğrafya Müzesi Müdürlüğü ve Müzeler Dairesi Umum Müdürlüğü’ne getirildi. Şakiroğlu, a.g.m., s.225. 
1933’te Türkiye’nin ilk arkeolojik kazılarından biri olan Ahlatlıbel Kazısı’nı yönetti ve Alacahöyük 
kazılarını başlattı. TTK’ya da üye olarak seçilen Hamit Zübeyr Koşay, İkinci Türk Tarih Kongresi’nde 
Alacahöyük’te ki kazı çalışmalarının neticelerini içeren bir bildiri sundu. 
199“Tarih Kongresi’nin İkinci Günü”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul,22.09.1937, s.1. 
200

 1890’da Almanya’nın Friedek kentinde bir Alman Yahudisi olarak dünyaya gelen Landsberger, Leipzig 
Üniversitesi’nde felsefe ve Sümeroloji eğitimi aldıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Çelebi, N.,“Dil ve 
Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde ki Mülteci Profesörler”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, Ankara, 2003, 
(43), 1, s.265. Naziler’in iktidara gelişiyle birlikte Türkiye’ye gelen ve DTCF’de ki Sümeroloji kürsüsünün 
kurucuları arasında yer alan Landsberger, ilk gelen akademisyenlerdendi ve diğer pek çok mülteci 
akademisyenin Türkiye’ye gelişine öncülük etti. Çelebi, a.g.m., s.267. Muazzez İlmiye Çığ ve Kemal Balkan, 
O’nun öğrencileri arasında yer aldı. Landsberger, Sümerler hakkındaki bildirisiyle İkinci Türk Tarih 
Kongresi’ne de katkı sundu. 
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olduğunu vurgulamıştır. Landsberger’in konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye Berlin 

Devlet Müzeleri Ön Asya Bölümü Müdürü Dr. Walter Andrae çıkmıştır. Andrae, “Sümerlerin 

Monumental Sanatları” başlığını taşıyan sunumunda Sümer sanatını ve özellikle Sümer 

mabedlerinin gelişim seyrini ve bu mimari örneğinin Sümer düşüncesi üzerindeki etkilerini 

ortaya koymaya çalışmıştır.  

Kongre’nin üçüncü günü genel oturumunda kürsüye çıkan Oxford Üniversitesi 

akademisyenlerinden Myres, “İran, Yunanistan ve Beni İsrail İli” başlıklı konferansına Türkçe 

başlamış ve yoğun alkışlarla karşılanmıştır. Myres, İngilizce olarak devam ettiği tebliğinde İran, 

Yunan ve Beni İsrail kültürlerinin ilişkileri sonucunda ortaya çıkan karakter, siyaset ve uygarlık 

değişimlerini açıklamaya çalışmıştır.201 Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Profesörü olan 

Von Der Osten ise, “Anadolu’da Milattan Önce Üçüncü Binyıl” başlığını taşıyan konferansında; 

Truva, Alişar, Alacahöyük, Ahlatlıbel ve Etiyokuşu’nda yapılan kazı çalışmalarını değerlendirmiş 

ve buradan çıkarılan buluntuların birbirleriyle olan benzerliklerine vurgu yaparak ortak bir 

kültür kaynağından beslendiklerini iddia etmiştir. Von Der Osten, Türk Tarih Tezi’nin çizdiği 

yoldan ayrılmamaya gayret göstererek, bu kaynağın Orta Asya’dan gelen brakisefaller olduğunu 

belirtmiştir. Von Der Osten’in ardından kürsüye çıkan Kandiye Heraklion Müzesi Müdürü Dr. 

Marinatos, “İkinci Binyıl’da Girit Adası ve Girit-Anadolu Dünyası” adını taşıyan tebliğinde, 

Anadolu Uygarlığı’nın Girit ve Yunan Uygarlığı’nı doğrudan etkilediğini, bununla birlikte Antik 

Yunan Uygarlığı üzerine inşa edilen Avrupa kültür ve uygarlığının da kökenlerini Anadolu’da 

araması gerektiğini belirterek “Beşeriyetin beşiği Asya’dır fakat kültürün beşiği Anadolu’dur” 

sözüyle konuşmasını sonlandırmıştır.202 İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Kurt Bittel 

ise “Prehistorik Devirde Anadolu’da Ölü Gömme Adetleri” başlığını taşıyan konferansında, 

Anadolu’da muhtelif yerlerde yapılan kazı çalışmaları neticesinde dört farklı ölü gömme 

biçimine rastlanıldığını belirtmiş ve bunlara topraktan mezar, yumurta şeklinde mezar, sandık 

mezarı ve kuyu mezarı adı verilebileceğini ifade etmiştir. 

Kongre’nin üçüncü gün programı bir hayli yoğundur ve akademisyenler peşi sıra 

birbirini takip ederek konferanslarını sunmaya devam etmiştir. Bittel’in ardından kürsüye çıkan 

Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Hititoloji Profesörü H. G. Guterbock,203 “Hititler’de Tarih 

                                                           
201“Tarih Kurultayı’nın Üçüncü Günü”, Son Posta Gazetesi, İstanbul,23.09.1937, s.11. 
202Son Posta, a.g.m., s.11. 
203

 27 Mayıs 1908’te Almanya’nın Charlottenberg kasabasında doğan Güterbock, Leipzig Üniversitesi’nde 
önce felsefe sonradan da Hititoloji eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitede Hititoloji alanında 
doktorasını tamamladı. Bir ara Berlin Müzesi’nde asistan olarak görev yapan Güterbock, Yahudi olduğu 
için Naziler’in iktidarından sonra Almanya’da sıkıntılar yaşamaya başladı. Daha önceden Türkiye’ye gelen 
bilim adamı Landsberger’in tavsiyesiyle Türkiye Hükümeti Güterbock’la 26 Ekim 1935’te sözleşme 
imzaladı ve yeni kurulan DTCF’ye akademisyen olarak kendisini kabul etti. Çelebi, a.g.m., s.267. 
Güterbock, Türkiye’de Hititoloji biliminin kurucuları arasında yer aldı. Özellikle Boğazköy’de yaptığı 
çalışmalar ile Hitit dilinin çözümünde etkili isimlerden biri oldu. Muazzez İlmiye Çığ, Kemal Balkan, 
Tahsin ve Nimet Özgüç gibi çok değerli bilim insanlarının yetişmesine katkı sağladı. İkinci Türk Tarih 
Kongresi’ne de iştirak eden Güterbock, Hititlerde Tarih Yazıcılığı başlıklı bir bildiri sunacaktı. 
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Yazıcılığı” başlıklı sunumunda, Hititler’de ki tarih yazıcılığının oluşum ve gelişiminde –

Mezopotamya’da ki kitabelerden farklı olarak- sadece din olgusunun değil devlet düşüncesinin 

de etkili olduğunu savunmuş, aynı zamanda söz konusu analların hiyeroglifle yazılmış olmasına 

vurgu yaparak bu geleneğin Sümer ve Babil’den tamamen farklı bir gelişim gösterdiğini ifade 

etmiştir.204 Viyana Üniversitesi akademisyenlerinden Brandenstein da “Etrüsk Meselesinin 

Şimdiki Durumu” adını taşıyan tebliğinde, Etrüskler’in kökeni hakkındaki son bilgi ve bulgular 

hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Brandenstein, bazı İtalyan akademisyenlerin Etrüskleri, 

İtalya’nın otokton halkı olarak gösterme çabasını anlayışla karşıladığını fakat bunun gerçeği 

yansıtmadığını ifade ederek, Etrüskler’in Batı Anadolu’da yaşamış bir kavim olan Tyrrhenler 

(Türrenler) ile akraba olduklarını iddia eder. Bu iddiasını da daha çok Herodot’un 

aktardıklarına ve lingüistik olarak iki kavmin dillerinde var olan bir takım sözcüklerin 

benzerliklerine dayandırır. Brandenstein’e göre; Tyrrhenler’in Hititlerle de herhangi bir teması 

olmamıştır. Çünkü Tyrrhenler’in ne dil ne de kültür yapısında Hitit izine rastlanmaz. 

Brandenstein, Tyrrhenler ile Hititler arasında herhangi bir münasebet gerçekleşmediği 

önermesinden yola çıkarak Tyrrhenler’in Anadolu’nun otokton halkı olmadığı sonucuna varır ve 

Tyrrhenler’in anayurdu olarak Orta Asya’yı işaret eder. Sunumunun bu noktasından itibaren 

Brandenstein, Tyrrhenler ile Türkler arasındaki akrabalık bağlarını sorgulamaya geçecektir. 

Brandenstein’ın tebliği elbette ki büyük oranda tahmin ve akıl yürütmelere dayansa da O, 

Etrüskler hakkında temkini elden bırakmamış ve vardığı neticelerin hiçbir şekilde kesinlik arz 

etmeyeceğinin altını çizmiştir. 

Kongre’nin dördüncü gününde A seksiyonu bir daha toplanmış ve burada konuşma 

yapan Prof. Dr. Persson, “Prehistoryada Yunanistan’la Küçük Asya Arasındaki Münasebetler” 

adını taşıyan sunumunda ise Yunan Medeniyeti’nin kökenlerinin Anadolu’da aranması 

gerektiğini belirterek, her iki yarım adada yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan bir takım 

buluntuların benzerliklerine vurgu yapmıştır. Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde akademisyen 

olarak görev yapan Prof. Dr. Rohde205 de, A seksiyonunda sunum yapanlar arasındadır. “Roma 

ve Anadolu’da Ana İlahesi” başlıklı konferansında Rohde, Anadolu Uygarlıkları’nda var olan 

tanrıça kavramı ve Kybele figürünün Yunan Medeniyeti üzerinden Roma’yı nasıl etkilediğini 

açıklamaya çalışmıştır. Yine DTCF akademisyenlerinden Walter Ruben,206 Hindistan’a yaptığı 

                                                           
204“Tarih Kurultayı’nın Üçüncü Günü”, Akşam Gazetesi, İstanbul,23.09.1937, s.13. 
205

 1889’da Berlin’de dünyaya gelen Rohde, Eski yunanca ve Latinceyi de ihtiva eden klasik diller üzerine 
uzmanlaşmıştı. Eşi Yahudi olan Rohde, Nazilerin Almanya’da iktidara gelmesinin ardından bir takım 
sıkıntılar yaşamaya başladı ve Marburg’da çalıştığı sırada Türkiye’den davet aldı. Çelebi, a.g.m., s.269. 
DTCF Klasik Diller Kürsüsü’nde akademisyen olarak göreve başlayan Rohde, o dönem doktora öğrencileri 
olan Samim ve Suat Sinanoğlu ile Azra Erhat’ın katkılarıyla birlikte Platon’un Devlet adlı eserini Türkçe’ye 
kazandırdı. Çelebi, a.g.m., s.269. Ekrem Akurgal’ın da hocalığını yapan Rohde, pek çok Latince ders kitabı 
yazdı ve İkinci Türk Tarih Kongresi’nde bildiri sunan akademisyenler arasında yer aldı. 
206

 1899’da Hamburg’da dünyaya gelen ve Katolik bir ailenin üyesi olan Walter Ruben, Bonn 
Üniversitesi’nde Felsefe ve Berlin’de Hindoloji eğitimi aldıktan sonra 1927 yılında mezun oldu. Çelebi, 
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seyahatin sonuçlarını raporlaştırdığı “Milattan Bin Sene Evvel Asya İçlerinden Muhaceret Eden 

Hindistan’ın En Eski Demircileri Arasında” başlığını taşıyan sunumunda, Hindistan’da 

demircilikle uğraşan bazı yerli kabilelerin yaşam biçimine ve Hindistan’ın Demir Çağı’na 

girmesini sağlayan bu insanların İç Asya’da ki kökenlerine dair açıklamalarda bulunmuştur. A 

seksiyonunun son konuşmacısı İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Kerim 

Erim’e aittir. Erim, “Sümer Riyaziyesinin Esas ve Mahiyetine Dair” başlıklı sunumunda 

Sümerlerin matematik sahasında gösterdiği gelişme hakkında bilgiler vermiştir. B seksiyonunda 

da Arkeoloji temalı bir bildiri sunulmuştur. Prof. Dr. Wilhelm Dorpfeld’in207 “Truva Hafriyatı” 

başlıklı sunumunda Truva’da ki kazı çalışmalarının sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler vermiş 

ve Avrupalı diğer arkeologların bu kazılar hakkındaki görüşlerini de katılımcılara aktarmıştır. 

Kongre’nin dördüncü günü genel toplantısı öğleden sonra saat 14.00’da Eugene 

Pittard’ın başkanlığında toplanmıştır. Genel toplantının ilk konuşmacısı Viyana Üniversitesi 

akademisyenlerinden Prof. Dr. Oswald Menghin’dir.208 “Milattan Üç Bin Yıl Evvel Anadolu’nun 

Cenub-u Şarki Avrupası Üzerindeki Tesiri” başlıklı uzunca bir konferans veren Menghin, 

Balkanlar ve Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yapılan kazı çalışmalarının sonuçları hakkında 

                                                                                                                                                                                     
a.g.m., s.268. Sanskritçe’ye hakim olan Ruben, Hindoloji alanında doktorasını yapmasının ardından 
Profesörlüğe kadar yükseldi. Naziler’in iktidarına kadar Frankfurt Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan 
Walter Ruben, sosyalist eğilimleri nedeniyle daha sonra Almanya’dan kaçmak zorunda kalmış ve 1936’da 
DTCF’de Hindoloji Bölümü’nde görevlendirilmiştir. Ruben, W.,Eski Metinlere Göre Budizm, Okyanus 
Yayınevi, İstanbul, 2000, s.3. 
207

 Yunan sanatı, mimarisi ve arkeolojisi üzerine dünyanın en büyük otoritelerinden biri olarak kabul 
edilen Alman arkeolog Dörpfeld, 1853’te Prusya’nın Barmen kentinde dünyaya geldi. Britannica 
Ansiklopedisi, Erişim Tarihi: 01.08.2017 https://www.britannica.com/biography/Wilhelm-Dorpfeld. 
Temel eğitimini Latince ve Yunanca eğitimi veren din okullarında alan Dörpfeld, 1873’te Berlin’de 
Mimarlık Akademisi’ne kaydoldu. 1877’de bir Alman arkeoloji ekibiyle birlikte Yunanistan’a gitti ve 
burada önemli kazı çalışmalarına katıldı. 1883’te dönemin en ünlü Alman arkeologu Heinrich Schliemann 
ile tanıştı ve birlikte Yunanistan’da ki pek çok kazı çalışmasını yürüttü. 1887’den 1912’ye kadar Atina’da 
bulunan Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün müdürlüğünü yapan Dörpfeld, görevini emekliliği geldiği için 
bıraktı ve Yunanistan’a yerleşti. 1920’de Jena Üniversitesi’nde ders vermeye başlasa da öğretmenlik ona 
çok sıkıcı geliyordu ve bu yüzden Yunanistan’a geri döndü. Wikipedia, Wilhelm Dörpfeld Maddesi, Erişim 
Tarihi:01.08.2017 
https://en.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvV2lsaGVsbV9
Ew7ZycGZlbGQ. Dörpfeld, emekliliğine rağmen bilimsel dergilerde yazmaya devam etti ve 1940’ta ki 
ölümünden üç yıl önce Türkiye’ye gelerek İkinci Türk Tarih Kongresi’ne katıldı. 
208

 1888 Tirol’de dünyaya gelen Menghin, önemli bir Prehistorya Profesörü olmasının yanında hareketli 
bir siyasi yaşama da sahip oldu. İlk olarak 1913’te üniversiteye girdi ve 1932 yılında çalışmaları 
neticesinde Profesör ünvanını aldı. 1930-1933 yılları Kahire Üniversitesi macerası dışında genelde Viyana 
Üniversitesi’nde çalıştı. 1932’de Londra’da Birinci Uluslar arası Prehistorik ve Protohistorik Bilimleri 
Kongresi’ne katıldı. Ancak Menghin, bu bilimsel çalışmalarının yanında aynı zamanda gizli Nazi 
derneklerinin de bir üyesiydi ve Naziler’in iktidara yürüyüşüne paralel olarak kendi bilimsel kariyeri de 
yükseldi. 1936’da önce Avusturya Bilimler Akademisi’nin üyesi seçildi, ardından da Viyana Ulusal 
Cephesi’nin yönetim kuruluna girdi. Bu ortamda çalışmalarını sunmak üzere 1937’de İkinci Türk Tarih 
Kongresi’ne katıldı ve bir bildiri sundu. Kongre’nin hemen ardından Avusturya Eğitim Bakanlığı’na 
getirilecekti. Wikipedia, Oswald Menghin Maddesi, Erişim Tarihi: 01.08.2017 
https://en.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT3N3YWxkX
01lbmdoaW4 
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ayrıntılı bilgiler verdikten sonra Balkanlar’da ortaya çıkan uygarlıkların kökenini Anadolu’ya 

bağlamıştır. 

Kongre’nin son gün programı bir hayli yoğundur. Öğleden önce saat 9.30’da A ve B 

seksiyonlarının toplantıları, öğleden sonra 14.00’da ise genel toplantı gerçekleşmiştir. A 

seksiyonu için akademisyenler genel toplantı salonunda, B seksiyonu için de Dolmabahçe 

Sarayı’nın üst katındaki salonda yerlerini aldılar.209 

Başkanlığını Yusuf Hikmet Bayur’un yaptığı A seksiyonunda birbirinden farklı ve ilginç 

denilebilecek sunumlar yapılmıştır. Londra’dan gelen akademisyen Dixon sunumunda, Roma 

Uygarlığı öncesinde İber Yarımadası ile Adalar Denizi arasında kalan sahadaki toplulukların 

birbirleriyle olan etkileşimini anlatmış, Stockholm Devlet Müzesi Müdürü T.J. Arne ise tarih 

öncesi dönemde Türkmen bozkırları olarak adlandırdığı Orta Asya, Kafkasya ve İran bölgesi ile 

Anadolu arasındaki ilişkileri konu almıştır. Varşova Üniversitesi akademisyenlerinden Stephan 

Przeworski, sunumunda; Anadolu’da bronz buluntularının önemini incelerken, İstanbul 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wittemore ise Ayasofya’da ki mozaikleri anlatmıştır. 

 

4.2.7. Türkler, İslamiyet ve Osmanlılar 

 

Birinci Kongre’den farklı olarak İkinci Türk Tarih Kongresi’nde Orta Asya Türk 

Toplulukları, İslam ve Türk-İslam Uygarlığı ile Osmanlılar daha fazla yer kaplamıştır. Aslında 

Türk Tarih Tezi’nin bu üç kavramla da problemleri vardır. Tez, yapısı gereği güçlü bir iddiada 

bulunmuştur. Buna göre Türkler, insanlığı uygarlıkla tanıştıran bir ulustur. Ancak Orta Asya 

Türk Toplulukları her şeyden evvel göçebedir. Göçebe oldukları için uygarlığa sınırlı bir 

katkıları olabilirdi. Bu sebepten Türk Tarih Tezi içinde konumlandırılmaları zor bir hal almıştır. 

Bu nedenle Birinci Kongre’de hemen hiç kimse bu konuya etraflıca değinmemiştir. İslamiyet ise 

esasen 11. yüzyıla kadar gayet güçlü bir uygarlık meydana getirmiştir. Ancak Şemsettin 

Günaltay’ın210 İkinci Kongre’de ki bildirisinde ifade ettiğine göre Eşarilik itikadının 

belirginleşmesi ve Gazali’yle birlikte İslam Dünyası akıl ve bilimin yolundan ayrılmaya 

başlayarak tutuculaşmıştır. Bu durum Batı Uygarlığı’nın gelişimi karşısında Müslüman 

Türkler’in gerilemesine yol açmıştır. Osmanlı’nın çöküşü de büyük oranda bu nedene 

bağlanmıştır. Diğer taraftan Osmanlı Devleti de Birinci Kongre’de etraflıca değinilmeyen 

konulardan biridir. Zira Osmanlı, henüz 10 yıl önce ortadan kalkmıştır ve yerine kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı mirasını eleştirerek bir takım inkılaplara girişmek zorunda 

                                                           
209“Tarih Kurultayı Dün Mesaisini Bitirdi”,Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul,26.09.1937, s.1. 
210

 Birinci Türk Tarih Kongresi’nde ön plana çıkan isimlerden biri de Şemsettin Günaltay’dı. Kongre’nin 
ardından TTTC’de ki üyeliği devam eden ve aynı zamanda “Türk Tarihi’nin Ana Hatları” adlı kitabın 
yeniden yazılması için oluşturulan komisyonda yer alan Günaltay, diğer taraftan TBMM’de ki Sivas 
milletvekilliği görevine de devam etmişti. Türk Tarih Tezi’nin hararetli savunucularından biri olarak 
İkinci Türk Tarih Kongresi’nde de bir bildiri sunacak ve bu alanda aktif bir rol oynamayı sürdürecekti. 
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kalmıştır. Bu nedenle eleştirilen Osmanlı’nın övgülerle dolu Türk Tarih Tezi’nde yer bulması 

paradoksal bir durum teşkil etmiştir. 

Ancak tüm bunlara rağmen İkinci Türk Tarih Kongresi’nde bu kavramlar ilkine göre 

daha fazla yer almıştır. Bunda yabancı akademisyenlerin varlığı ciddi derecede etkili olmuştur. 

Ayrıca Türk Tarih Tezi, İkinci Kongre’de ilki kadar baskın bir unsur değildir. Birinci Kongre’de 

sadece Türk Tarih Tezi tartışılmıştır ancak İkincisi’nde misafir akademisyenlerin hemen hiçbiri 

bu konuya değinmemiştir. 

Orta Asya Türkleri hakkında ilk bildiriyi sunan Abdülkadir İnan’dır.211 Dil ve Tarih, 

Coğrafya Fakültesi akademisyenlerinden Abdülkadir İnan, “Altay’da Pazırık Hafriyatında 

Çıkarılan Atların Vaziyetini, Türklerin Defin Merasimi Bakımından İzah” başlıklı bir konferans 

verdi. Konferansın başlığından da anlaşılacağı üzere İnan, Pazırık Kurganı’nın Türklere ait 

olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. İnan ilk itirazı, bazı Rus akademisyenlerin, mezarın Ari ırkına 

mensup kabul ettikleri İskitlere ait olduğunu iddia eden görüşe karşı yapmıştır. Diğer taraftan 

mezarda bulunan eşyalar ve at leşlerinin üzerindeki bir takım şekillerden yola çıkarak kendi 

iddiasını açıklamaya çalışır. Kongre’nin dördüncü gününde Macar akademisyen Geza Feher 

kürsüye çıkmış ve “Türko-Bulgar, Macar ve Hunlara Akraba Olan Milletlerin Kültürü ve Türk 

Kültürünün Avrupa’ya Tesiri” başlığını taşıyan bir konferans vermiştir. Feher sunumunda, Türk 

kavimlerinin Balkanlar ve Slavlar üzerindeki etkilerini ayrıntılarıyla açıklamış ve özellikle 

Bulgarlar’ın sosyo-kültürel yapılarına dair bilgiler vermiştir. Feher’den sonra bir başka Macar 

akademisyen olan Nander Fettich de Hunlar zamanına ait olup Szeged-Nagyszeksas’ta bulunan 

bir prens mezarından çıkarılan eşyalara dair konferansını vermiştir. Bu hususta konferans 

veren bir diğer isim de İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Reşit Rahmeti 

Arat’tır. Arat sunumunda, Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler ve bunların 

hesaplanması hususunda geliştirilen formüller hakkında bilgiler vermiştir. 

                                                           
211

 29 Kasım 1889’da Başkurdistan’da dünyaya gelen Abdülkadir İnan, ilk, orta öğrenim ve iki yıllık 
yüksek öğrenimini yine burada gördükten sonra 1915-1923 yılları arasında öğretmenlik yapmıştır. 
Tülücü, S., “Prof. Abdülkadir İnan Üzerine Bazı Notlar”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 2000, S.15, s.201. 1914 yılında Başkurdistan’da Yüksek Muallim Mektebi’ni 
bitirdikten sonra girdiği sınavlarda başarılı olarak müderrislik ünvanına da sahip olmuştur. Aynı bölgenin 
insanı olan Zeki Velidi Togan kadar politize olmayan Abdülkadir İnan, buna rağmen 1917 Bolşevik 
Devrimi’nin ardından Rusya’da ki Türkçülük hareketlerine destek vermiş ve hayatının sonuna kadar 
milliyetçi muhafazakar bir politik çizgiyi takip etmiştir. 1923 yılında önce İran, sonra Hindistan ve 
ardından da Avrupa’ya iltica etmek durumunda kalan Abdülkadir İnan, nihayetinde 1925 yılında 
Türkiye’ye geçmiş ve ertesi yıl da vatandaşlığa kabul edilmiştir. Özkan, İ.,Siyasi Mücadeleden İlmi 
Çalışmalara Bir Bilginin Hayat Hikayesi: Abdülkadir İnan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün 50. 
Yılına Armağan: 50. Yıl Sempozyumu Bildirileri, Yay. Haz. Bülent Gül, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 2012, s.54. İnan, kısa bir süre sonra Fuat Köprülü tarafından Türkiyat Enstitüsü’ne 
asistan olarak alındı ve 1933’te buradaki görevinden ayrılarak Ankara’ya geldi ve Atatürk’ün yakın 
çevresinde bulunmaya başladı. Devam eden süreçte Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun asli 
üyeliğine seçildi ve 1935’te açılan DTCF’ye akademisyen olarak atandı.211 İkinci Türk Tarih Kongresi’nde 
Pazırık Kurganı ile ilgili bir tebliğ sundu. 
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Kongre’nin beşinci gününde ikinci oturumun ilk konuşmacısı Budapeşte Üniversitesi 

akademisyeni Macar Prof. Dr. Andreas Alföldi’dir. Alföldi, “Türklerde Çift Krallık” başlıklı 

tebliğinde, eski göçebe toplulukların hareketleri esnasında en uygun yerlerin büyük nehir 

yataklarının yer aldığı vadiler olduğunu ve topluluğu oluşturan kabilelerin nehrin her iki 

yakasında yer almasından dolayı yönetimin zorlaşmasına bağlı olarak ikili bir idare anlayışının 

ortaya çıktığını belirtmiş ve bundan sonraki süreçte de bu geleneğin diğer Orta Asya kökenli 

devletler tarafından devam ettirildiğini ifade etmiştir. Alföldi’nin ardından kürsüye çıkan Yusuf 

Hikmet Bayur,212 Ekber Han’ın Hindistan’da giriştiği dini ve sosyal içerikli reformları anlatmış, 

sonrasında konuşma yapan Macar oryantalistlerden Kont Etienne Zichy ise Macarlar’ın 

kökenlerine dair bir konferans vermiştir. Kongre’nin beşinci gününde son konuşma DTCF 

akademisyenlerinden Prof. Dr. Laszlo Rasonyi213 tarafından yapılmıştır. “Tarihte Türklük” adlı 

eserin de sahibi olan Rasonyi, Ortaçağ’da Erdel’de Türk izlerini konu alan bir tebliğ sunmuştur. 

İslam ve Türk-İslam Uygarlığı daha çok Kongre’nin dördüncü gününde önemli bir yer 

işgal etmiştir. Ancak bu hususta belki de en ilginç bildiri eski İlahiyat Fakültesi Dekanı İsmail 

Hakkı İzmirli’ye214 aittir. İzmirli, “Şark Kaynaklarına Göre Müslümanlıktan Evvel Türk 
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 1891 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yusuf Hikmet Bayur, Bab-ı Ali Baskını’na kadar sadrazamlık 
görevinde bulunan Kamil Paşa’nın torunudur. Küçük yaşta babasını kaybettiği için dedesi tarafından 
büyütülen Bayur, ilk ve orta öğrenimini tamamlamasının ardından Paris’e yüksek öğrenimini yapması için 
gönderildi. Burada Fransızcasını da geliştirdi ve yurda dönmesiyle birlikte Galatasaray Lisesi’nde 
öğretmenliğe başladı. Şakiroğlu, M.H.,“Yusuf Hikmet BAYUR”,İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1992, C.5, 
s.282. Kurtuluş Savaşı yıllarında tamamen Ankara’da ki TBMM Hükümeti’nin yanında yer aldı ve Milli 
Mücadele’de aktif bir rol oynadı. Lozan Barış Konferansı’nda bile İsmet İnönü’nün müşavir kadrosu 
içerisindeydi. Uca, A., “Yusuf Hikmet Bayur’un Hayatı, Fikirleri ve Eserleri”, Erzurum Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 1998, S.9, s.211. 1925 Belgrat Büyükelçiliği’nin ardından 
1927’de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi. Bir yıl sonra da Kabil Büyükelçiliği’ne 
atandı. 1932’ye kadar bu görevini sürdüren Bayur, yurda dönüşünün ardından tekrar Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği görevine getirildi. Birinci Türk Tarih Kongresi’ne katıldıysa da aktif bir rol oynamadı. 
TTK üyeliğine de seçilen Bayur, 1933’te Dr. Reşit Galip’in Maarif Vekilliği’nden ayrılması üzerine bu 
makama getirildi. Reşit Galip’in başlattığı üniversite reformunu tamamlayan kişi oldu. Bayur’un Bakanlığı 
döneminde üniversitelerde İnkılap Tarihi de zorunlu ders haline getirildi ve bu hususta ilk dersi kendisi 
İstanbul Üniversitesi’nde bizzat verdi. Uca, a.g.m., s.211-212. Tarih bilimine düşkün bir yapısı olan Bayur, 
Kabil Büyükelçiliği yaptığı dönemde de boş durmamış ve Hindistan Tarihi üzerine araştırmalar yapmıştı. 
Bu hususta derlediği notları sonradan kitap olarak basıldı. 1933’ten itibaren Manisa milletvekili olarak 
TBMM’de yer alan Bayur, İkinci Türk Tarih Kongresi’ne de katılmış ve burada bildiri sunmuştur. 
213

 1899 yılında dünyaya gelen ünlü Macar Türkolog Rasonyi, 1921 yılında üniversiteden mezun olarak 
öğretmenliğe başladı. Daha sonra Türk filolojisi ve onomastiği alanında yaptığı doktorayla birlikte ünlü 
Macar Tarihçileri Gyula Nemeth ve Zoltan Gombocz’un öğrencisi oldu. Çoban, E., “Laszlo Rasonyi”, İslam 
Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, C.34, s.459. Bir süre Avrupa’nın çeşitli 
üniversitelerinde ve İstanbul’da araştırmalar yapan Rasonyi, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi’nin 
müdürlüğünü yaptığı sırada henüz yeni kurulan DTCF’de bizzat Atatürk’ün isteğiyle açılacak olan 
Hungaroloji Kürsüsü’nde görev alması için teklif alır. Çoban, a.g.m., s.459. 1935’te Türkiye’ye gelen 
Rasonyi, aralarında M.Tayyip Gökbilgin’in de bulunduğu önemli isimlerin hocalığını yapar ve İkinci Türk 
Tarih Kongresi’nde bir tebliğ sunar. 
214

 1868 yılında İzmir’de dünyaya gelen İsmail Hakkı, küçük yaşta babasını kaybettiği için sıkıntılı bir 
çocukluk dönemi geçirmiş ve İzmir’de ki öğrenim hayatı boyunca genelde hem çalışıp hem de eğitimine 
devam etmek zorunda kalmıştır. Bir süre medrese eğitimi alan İzmirli, burada Farsça öğrendikten sonra 
Rüştiye’ye devam etmiş ve buradan mezun olduktan sonra da İzmir’de çeşitli okullarda öğretmenlik ve 
imamlık yapmıştır. Duman,A.,“İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri ve Fıkıh”, Bilimname Dergisi, 2008, S.1, 
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Kültürünün Arap Yarımadasında İzleri” başlığını taşıyan bir sunum yapmıştır. İzmirli, 

sunumunu sekiz madde etrafında biçimlendirmiştir. Buna göre ilk maddede, Arabistan 

yarımadasına sonradan göç etmiş olan Evs, Hazrec ve Huzaa kabilelerinin Türk kökenli 

olabileceğini iddia etmiş, ikinci maddede ise Peygamber’e Mısır hükümdarı tarafından hediye 

edilen Marye adlı cariyenin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmıştır. Üçüncü madde, Peygamber’in 

bir Türk kubbesinde inzivaya çekilip, burada on gün ibadet ettiğine dair iddiadır. İzmirli, 

dördüncü maddede Türkleri kötüleyen herhangi bir hadis bulunmadığını ifade etmiş ve beşinci 

maddede de Kuran’da Türkleri tarif eden bir takım ayetlerin bulunduğunu iddia etmiştir. Altıncı 

bölüm, Kuran’da Türkçe kökenli sözcüklerin yer aldığına dair iddiayı ihtiva etmiş, yedinci 

bölümde ise Peygamber’in Türklere tecavüzü men ettiğini ifade etmiştir. Son bölümde de 

Peygamber’in Türkçe bir mektup yazdığını belirtmişti. İzmirli tüm bu iddiaları ardı ardına 

sıralamış fakat somut bir kanıt sunamamıştır. Zaten konferansının sonlarında İmam-ı Azam Ebu 

Hanife’nin de Türklüğünü ilan etmiş, hatta Peygamber’in bile Türk ırkına mensup olabileceğini 

ifade etmiştir.215 

Diğer konuşmacı Şemsettin Günaltay’dır. “İslam Dünyası’nın İnhitatı Sebebi Selçuk 

İstilası mıdır?” başlığını taşıyan bildirisinde Günaltay, IX. ve X. yüzyıllarda İslam Dünyası’nda hız 

kazanan bilimsel ve felsefi gelişmelerin, Selçuklular’ın Ön Asya’yı istilasını takip eden yıllarda 

kesilmeye başladığı iddiasına cevap vermeyi amaçlamıştır. Bu iddia Ernest Renan öncülüğünde 

bir takım Arap tarihçiler tarafından son zamanlarda yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştır. 

Günaltay, İslam Dünyası’nda ki bilimsel ve felsefi gelişmenin önünü kesen temel etken olarak 

Gazali ve Eşariliği göstermiş, Türk kökenli pek çok filozof ve bilim insanından örnekler vererek 

bildirisini güçlendirmeye çalışmıştır. Günaltay’dan sonra kürsüye çıkan İstanbul Üniversitesi 

akademisyenlerinden Prof. Dr. Ernst Von Aster, “Felsefe Tarihinde Türkler” başlıklı 

konferansında, Arap felsefesinin başlangıcının ilk olarak Anadolu sahillerinde ortaya çıktığını 

                                                                                                                                                                                     
s.60. http://dergipark.gov.tr/bilimname/issue/3510/47710  Erişim Tarihi: 28.05.2017. 1890’da 
İstanbul’a giden İzmirli İsmail Hakkı Bey, burada yeni açılan Dar’ül Muallimin-i Ali’de (Yüksek Öğretmen 
Okulu) eğitim almış ve bitirdikten sonra da medrese eğitimine devam etmiştir. Bilgisi ve parlak zekasıyla 
sadece hocalarının dikkatini çekmekle kalmayan İzmirli, bir ara dönemin Maarif Nazırı Zühtü Paşa’nın 
çocuğuna da özel ders vermişti. Birinci, A., “İzmirli İsmail Hakkı”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara, 2001, C.23, s.530. 1896-1909 yılları arasında İstanbul’da çeşitli eğitim 
kurumlarında öğretmenlik ve müdürlük görevlerini yürüten İsmail Hakkı Bey, 1909’da Darülfünun 
muallimliğine atanmış ve burada daha sonra Edebiyat Fakültesi Müderrisliği yaparak İslam Tarihi 
dersleri vermişti. İslam hukuku ve fıkıh üzerine de dersler veren İzmirli, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’na 
kadar yükselmiş ve 1932’de Birinci Türk Tarih Kongresi’nde Türk Tarih Tezi’ni destekleyici mahiyette bir 
bildiri sunmuştu. Türk Tarih Tezi’ne verdiği destekle siyasal iktidarın takdirini kazanan din alimlerinden 
biri olan İzmirli, Kongre esnasında İlahiyat Fakültesi Dekanı’ydı fakat 1933’te ki üniversite reformu 
çerçevesinde fakültenin yerine kurulan İslam Tetkikleri Enstitüsü’nün başkanlığına getirildi. 1934 yılında 
yaş haddinden emekliliği gelince Bakanlar Kurulu kararıyla görev süresi bir yıl daha uzatıldı ve neticede 
1935’te emekliliğe ayrıldı.214 İzmirli, emeklilikten sonra da ilmi çalışmalarına devam etti ve İkinci Türk 
Tarih Kongresi’ne iştirak etti. Burada Arabistan Yarımadası’nda ki Türk izleriyle ilgili bir bildiri sundu. 
Aslında ikinci bir bildirisi daha vardı ama programın yoğunluğu nedeniyle onu sunamadı. Bununla 
birlikte her iki bildirisi de kongre zabıt tutanaklarında yerini alacaktı. 
215İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.287. 
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belirtmiş, özellikle Farabi ve İbn’i Sina’nın düşünce dünyalarını tahlil etmiş ve İslam felsefesi ile 

Batı felsefesini karşılaştırarak konuşmasını sonlandırmıştır. Dördüncü gün genel oturumunda 

söz alan bir diğer akademisyen Prof. Dr. Fuat Köprülü’dür.216 Köprülü’nün tebliği, Avrupa bilim 

çevrelerinde Türkler’in ancak İslamiyet’e geçtikten sonra hukuki müesseselere sahip olduğuyla 

ilgili iddialara bir cevap niteliğinde olmuştur. Bu kapsamda Köprülü, Türkler’in İslamiyet’ten 

çok daha önce büyük devletler ve müesseseler kurduğunu, kamu ve devlet hukukuna sahip 

olduklarını, İslamiyet’ten sonra da bunu devam ettirdiklerini ve hatta Slav devletlerinin de 

Altınorda Devleti aracılığıyla bu hukuksal yapıdan alıntı yaptıklarını belirterek tebliğini sona 

erdirmiştir.217 

Kongre’nin beşinci gününde öğleden sonra 14.00’da başlayan ve akşam 19.30’a kadar 

devam eden oturumların ilk konuşmacısı İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. 

Gabriel’dir. “Selçuk Mimarisi” başlığını taşıyan konferansında Gabriel, Selçuk sanatının kendine 

has özgün bir yapıya sahip olduğunu ve başka bir sanat anlayışının devamı olmadığını 

belirterek, bu dönemde inşa edilen cami ve medreselerin Anadolu iklimine uygun olup inşa 

edildiği bölgede üretilen yapı malzemelerinin belirli kurallar çerçevesinde kullanılarak 

muhteşem kompozisyonlar ortaya çıkarıldığını ifade etmiştir. Kongre’nin son gününde TTK 

üyesi Doç. Dr. Mükrimin Halil Yinanç, XII. yüzyıl tarihçileri ve bunlardan biri olan Muhammed 

bin Ali-il-Azimi hakkında bilgi vermiş, İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. 

Şerafettin Yaltkaya ise “Eski Türk Ananelerinin Bazı Dini Müesseselere Tesiri” başlıklı bir 

konferans sunmuştur. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salih Murat Uzdilek ise sunumunda 

iki matematikçinin yani Harezmi ve Elkaşi’nin insanlık tarihindeki önemine değinmiş, Doç. Dr. 

Süheyl Ünver de Ortaçağ boyunca Türk devletlerinde kullanılan dilleri anlatmıştır. 

İkinci Türk Tarih Kongresi’nde Osmanlı içerikli bildiriler Kongre’nin beşinci ve son günü 

olan altıncı günde sunulmuştur. Beşinci gün, seksiyon toplantıları olmamış, buna karşılık 

öğleden sonra genel bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu genel toplantı ise iki oturum halinde 

planlanmış, ilk oturuma Afet Hanım başkanlık ederken, ikinci oturumda Hasan Cemil Çambel 

başkanlık makamına geçmiştir. Kongre boyunca oturumları yakın bir ilgiyle takip eden Atatürk, 

beşinci günkü oturuma katılmamış fakat Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp, İç İşleri Bakanı 

Şükrü Kaya ve Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu localarındaki yerlerini almıştır.218 

                                                           
216

 Birinci Türk Tarih Kongresi’nde Türk Tarih Tezi’nin en azından metodolojik açıdan bir takım 
eksikliklere sahip olduğunu gayet dikkatli bir üslupla dile getirmesine rağmen şiddetli itirazlara uğrayan 
Köprülü, Zeki Velidi Togan’ın durumu dikkate alındığında Kongre’yi hasarsız atlatmıştı. 1933 üniversite 
reformunun ardından yeniden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına getirildi ve kendisine 
“ordinaryüs” ünvanı verildi. 1935’te DTCF’nin açılmasıyla birlikte burada da derslere girmeye başladı. 
Aynı yıl Atatürk’ün de isteğiyle Kars milletvekili olarak TBMM’ye girdi ve siyasi yaşamı başladı. Çalışoğlu, 
a.g.m., s.20. İkinci Türk Tarih Kongresi’ne de katılan Köprülü, bir bildiri sunmakla birlikte Birinci 
Kongre’den farklı olarak Türk Tarih Tezi’ne dokunmamaya dikkat etti. 
217Son Posta,a.g.m., İstanbul, s.8. 
218“Tarih Kurultayının Beşinci Günü”, Son Posta Gazetesi, İstanbul,25.09.1937, s.11. 
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Osmanlı’ya değinen ilk bildiri, Budapeşte Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. 

Gyula Moravcsik’e aittir. “Türklüğün Tetkiki Bakımından Bizantoloji’nin Ehemmiyeti” başlıklı 

bir konferans veren Moravcsik, Türk-Bizans ilişkilerinin bin yılı aşkın bir süre devam ettiğine 

vurgu yaparak, Türk tarihinin aydınlatılmasında Bizans kaynaklarının önemli bir katkı 

yapabileceğine değinmiş ve dönemlerine göre başvuru yapılabilecek Bizans tarih yazıcıları ve 

kaynaklar hususunda ayrıntılı bilgiler vermiştir. Moravcsik konuşmasının son bölümünü ise 

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in gerçek adının Grek ve Bizans kroniklerine göre 

“Atman” olduğunu ve bu adın sonradan Arap etkisi neticesinde “Osman” olarak kabul edildiğini 

ifade etmiştir. Moravcsik’in ardından konuşma sırası TTK üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nındır. Uzunçarşılı,219 “XIV ve XV. Asırlarda Anadolu Beylikleri’nde Toprak ve Halk 

İdaresi” başlığını taşıyan sunumunda, Anadolu Beylikleri’nde ki üretim ve mülkiyet ilişkilerini 

incelemiş ve bunun Osmanlı’ya olan etkilerini ortaya koymuştur.  

Fuat Köprülü’nün başkanlığını yaptığı B seksiyonunda ise ilk konuşmacı olan Alman 

Devlet Arşivleri Müdürü Dr. Scheel, sunumunda daha çok Osmanlı Tarihi ile ilgili arşiv 

belgelerinden ve tarihe metodolojik yaklaşımdan bahsetmiştir. Osman Şevki Uludağ ise Osmanlı 

Devleti’nde Tıp Bilimi’nin gelişimini anlatmıştır.  

Kongre’nin son günü genel toplantısı öğleden sonra saat 14.00’da Maarif Vekili Saffet 

Arıkan’ın başkanlığında toplanmıştır. Kürsüye ilk çıkan Alman oryantalistlerden Prof. Dr. 

Richard Hartmann’dır. Hartmann, Yeni Türkiye’yi değerlendirdiği konuşmasında, Türkiye’nin 

ulusçu yapısına vurgu yaparak, bir Osmanlı-Türkiye karşılaştırmasına girişmiştir. Buna göre 

Hartmann, Osmanlı Devleti’nin Yavuz Selim dönemine kadar daha milli bir karaktere sahip 

olduğunu fakat Yavuz Selim’le birlikte devletin Sünni-İslam ekseninde bir yapıya dönüştüğünü 

ifade etmiştir. XIX. yüzyılda ise imparatorluğun çok uluslu yapısının da etkisiyle Türkçülük 

düşüncesinin güçlenemediğini ve hatta İttihat ve Terakki Partisi’nin dahi Türkçülük’ten ziyade 

                                                           
219

 1888’de İstanbul’da dünyaya gelen Uzunçarşılı, ilk ve orta  öğrenimini tamamladıktan sonra 1910’da 
İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu. Burada İsmail Hakkı İzmirli, Hamdullah Suphi, 
Ahmet Mithat Efendi ve Şehbenderzade Hilmi Bey gibi değerli hocalardan ders aldı ve mezuniyetinin 
ardından Kütahya’ya öğretmen olarak atandı. Şahin, H.,“Hayatını Osmanlı Tarihi’ne Vakfetti ve O Yolda 
Öldü”, Hürriyet Gazetesi, 16.04.2003, s.20. Milli Mücadele döneminde Kütahya’nın Yunanlar tarafından 
işgali üzerine Kastamonu’ya tayin edildi. Uzunçarşılı, öğretmenlik yaptığı süre boyunca tarih 
araştırmalarına devam etti ve ilk eserlerini yayımlamaya başladı. Bu arada tayin olduğu Kastamonu’da 
Açık Söz Gazetesi’nin başyazarlığını da yaptı. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Maarif Vekaleti 
içerisinde yükselmeye başlayan Uzunçarşılı 1927’de TBMM’ye milletvekili olarak girdi ve uzun yıllar bu 
görevini sürdürdü. Diğer taraftan İstanbul Darülfünunu’nda ders vermeye başlamıştı. 1933 üniversite 
reformu sırasında konumunu koruyan kişilerden biriydi. İpşirli, M., “İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI”,İslam 
Ansiklopedisi, İstanbul, 2012, C.42, s.265. DTCF’nin açılmasıyla birlikte orada da derslere girdi ancak 
zamanının arta kalan kısmını arşivlerde geçirmeyi ihmal etmedi. TTTC üyeliğine de seçilen Uzunçarşılı, 
Birinci Türk Tarih Kongresi’nde yer almamasına rağmen, Kongre;’nin ardından oluşturulan Türk 
Tarihi’nin Ana Hatları kitabının yazım komisyonunda yer aldı. Anadolu Beylikleri kısmı ona verilmişti 
fakat hazırladığı notlar çok uzun bulunduğu için ayrı bir kitap olarak basılması uygun bulundu ve söz 
konusu eser TTK’nın ilk bastığı eserler arasında yer aldı. TTK üyesi olarak İkinci Türk Tarih Kongresi’nde 
yerini alan Uzunçarşılı, burada sunduğu bildiriyle ön plana çıkan isimlerden biri olacaktı. 
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Osmanlıcılık fikrine yakın durduğunu belirtmiştir. Hartmann, Türkiye Cumhuriyeti’nde 

gerçekleşen yapısal dönüşümlerden övgüyle bahsederken, Türk Nasyonalizmi’nin elde ettiği bu 

başarıyı ilgiyle takip ettiğini ifade etmiştir. 

Hartmann’ın ardından kürsüye çıkan Afet Hanım, “Türk-Osmanlı Tarihinin Karakteristik 

Noktalarına Bakış” başlığını taşıyan konferansını sunmuştur. Afet Hanım, sunumunda baştan 

sona Osmanlı Tarihi’nin bir özetini vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkmasını 

sağlayan süreçleri açıklamıştır.  

 

4.2.8. Muhtelif Konulardaki Bildiriler 

 

İkinci Türk Tarih Kongresi’nde Bibliyografya, Klimatoloji, Folklor vs. alanlarda da 

bildiriler sunulmuştur. Örneğin Sabri Atayolu da tebliğinde “Türk Kırmızısı” olarak adlandırılan 

ve Türklere has bir tür boyanın tarihsel seyrini ele almıştır. Roma Üniversitesi’nden Ettore Rossi 

de konuşmasında tarihte Türk-İtalyan ilişkilerine değinerek, İtalyan arşiv ve kütüphanelerinde 

Türk tarihiyle ilgili yer alan kaynaklar hakkında bilgiler vermiştir. İstanbul Üniversitesi 

akademisyenlerinden Prof. Dr. Bossert, katılımcılara matbaanın icadı ve tarihsel gelişim süreci 

hakkında ayrıntılı bir sunum yapmıştır. Prof. Dr. Hüsnü Hamit Sayman’ın sunumu da Türklerde 

matematik biliminin gelişimi ile ilgilidir. İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. 

Besim Darkot, sunumunda; Anadolu’nun iklim tarihini ve son dönemde Anadolu’nun iklim 

yapısında ulaştığı aşamayı incelemiş, Viyana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Koppers de halk kültürü 

açısından Öz Türklük ve Öz İndo-Germenlik kavramlarının karşılaştırmasını yapmıştır. 

 

4.2.9. Kongre’nin Basındaki Yankıları  

 

Afet Hanım, İkinci Türk Tarih Kongresi’nin son konuşmacısıdır ve sunumunu 

tamamlamasının ardından tebliğler sona ermiştir. Fakat Kongre Başkanı Saffet Arıkan, son gün 

olması nedeniyle söz isteyen bazı yabancı akademisyenleri Afet Hanım’ın ardından kürsüye 

davet etmiş ve sırasıyla Hartmann, Menghin, Rypka, Delaporte, Myres, Izlovsky, Rossi, Kont 

Zichy, Persson, Nestor, Marinatos ve Bayrakdarevich kürsüye gelerek Türk milletine ve 

Atatürk’e duydukları şükran ve hayranlıkları bildirerek kendilerine gösterilen konukseverlik 

için teşekkürlerini ifade etmişlerdir. Türk Dil Bayramı’nın da beşinci yılını kutlayan 

katılımcıların ardından Kongre resmen kapanmıştır.220 

Kongre bürosuna geç verilen ya da programa girdiği halde zaman darlığından dolayı 

sunumu gerçekleşmeyen tebliğler de mevcuttur.221 Birinci Türk Tarih Kongresi’nin öne çıkan 

                                                           
220Cumhuriyet, a.g.m., İstanbul, s.9. 
221İkinci Türk Tarih Kongresi Kongrenin Çalışmaları ve Kongreye Sunulan Tebliğler, 2010, s.767. 
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isimlerinden biri olan Sadri Maksudi Arsal222 da İkinci Kongre’de zaman darlığından sunumunu 

yapamayan isimlerden biri olmuştur. 

Sunumu gerçekleşmeyen bildiriler şu şekildedir: 

Tablo 4.3. Kongre’de Sunumu Yapılamayan Tebliğlerin Listesi 

Tebliğ Sahibi Tebliğ Başlığı 
Carl M. Blegen Truva Hafriyatı 
M. Saffet Engin Eti ve Grek Dini Sistemlerinin Mukayesesi 
Martin Schede Yunan ve Roma Harabelerinin Nevi ve Ehemmiyetleri 
Clemens Bosch Tarihte Anadolu 
Friedrich Sarre Konya Selçuk Sanatı 
Hamit Sadi Selen XVI. Asırda Yapılmış Anadolu Atlası, Nasuh Silahi’nin Menazili 
Nevzat Ayas Türkler ve Tabiat Kanunu 
Fatin Gökmen Eski Türklerde Heyet ve Takvim 

Sadi Irmak 
Türk Irkının Biyolojisine Dair Araştırmalar, Kan Grupları ve 
Parmak İzleri 

Nurettin Onur Kan Grupları Bakımından Türk Irkının Menşei Hakkında Etüt 
Şükrü Akkaya Sümer Dilinin Babil Diline Tesiri 

A. Rustow 
At ve Araba Kullanmanın Tarih ve Sosyoloji Bakımından 
Ehemmiyeti 

Remzi Oğuz Arık Proto-Etilere Dair 

W. Deonna 
Şark ve Kadim Yunanistan: Primitivizm ve Klasizm Arasındaki 
Mübadele ve Muarazalar 

F. Psalty Türklerde Hristiyanlık 
A. Von Gabain Hun – Türk Münasebetleri 
Fevzi Kurtoğlu XVI. Asırda Hint Okyanusunda Türkler ve Portekizliler 
T.H. Balcıoğlu Edremit Civarında Türk Aşiretleri 
Kamil Kepecioğlu Türklerde Spor 
Fehmi Bayraktarevich Mülga Şeriyye Mahkeme Sicilleri Üzerine İncelemeler 
H. Fehmi Turgal Türk - Yugoslav Kültür Münasebetleri 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Türk Kadınının Hukuki Vaziyeti 
Ali Fuat Başgil Türk Milliyetçiliği: Doğuşu, Manası, Gayesi ve Vasıfları 
Cemil Bilsel Lozan Barış Antlaşması 

Ömer Lütfi Barkan 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kuruluş Devrinin Toprak 
Meseleleri 

İsmail Hakkı İzmirli Peygamber ve Türkler 

W. Brandenstein 
Limni’de Bulunan Kitabe: Etrüsklerin Anadolu’dan Neşet 
Ettiklerine Dair Dil Bakımından En Ehemmiyetli Delil 

G. Iacopi Etrüsk Meselesi ve Bunun Şarktaki Vaziyeti 

Sadri Maksudi Arsal 
Beşeriyet Tarihinde Devlet ve Hukuk Mefhumu ve 
Müesseselerinin İnkişafında Türk Irkının Rolü 

                                                           
222

 Birinci Türk Tarih Kongresi’nde “Tarihin Amilleri” başlıklı bir bildiri sunan ve burada Zeki Velidi 
Togan’la bir hesaplaşmaya girişen Sadri Maksudi Arsal, aynı zamanda Şebinkarahisar milletvekili olarak 
TBMM’de ki görevini sürdürmekteydi. 1935’te bu sefer Giresun milletvekili olan Arsal, Ankara’da 
hükümet çevrelerince de ciddi itibar görmekteydi. Ancak Sadri Maksudi’nin talihi 1937’de birdenbire 
dönüverdi. O yıl hükümet tarafından denizcilikle ilgili bir banka kurulması kararlaştırılmış ve Atatürk bu 
banka için “Denizbank” adını uygun bulmuştu. Sadri Maksudi ise Denizbank adının Türkçe dilbilgisi 
açısından hatalı olduğunu açıklayınca siyasi çevreler tarafından büyük bir eleştiriye tabi tutuldu ve ciddi 
itibar kaybı yaşadı. Pultar, a.g.m., s.22. Arsal, aynı yıl gerçekleştirilecek olan İkinci Türk Tarih Kongresi’ne 
böylesi bir durum içerisinde katılmış ve bu sebepten Kongre’de gölgede kalan isimlerden biri olmuştur. 
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Louis Delaporte Eti’nin Aşağı Mezopotamya ile Siyasi ve Kültürel Münasebetleri 
 

Kongre’nin son günü akşamında İstanbul Valisi ve aynı zamanda belediye başkanlığı 

görevini yürüten Metin Üstündağ, Kongre’ye katılan yabancı akademisyen ve misafirler şerefine 

yemekli bir gece ziyafeti tertip etmiştir. Davetliler, 19.15 sularında özel bir vapurla Tophane 

Rıhtımı’ndan Boğaz’a açılmış ve şehir bandosu da vapurda müzikler çalarak davetlilere eşlik 

etmiştir. Ziyafet Tarabya’da ki Sümer Palas Oteli’nde düzenlenmiş ve davetliler, vapurun 

Tarabya sahiline yanaşmasının ardından buraya geçmişlerdir. Organizasyona Maarif Vekili 

Saffet Arıkan, İsmail Müştak Mayakon ve İstanbul’un tanınmış simaları da eşleriyle birlikte 

iştirak etmiştir. Yemekte önce Metin Üstündağ bir teşekkür konuşması yapmış, ardından da Afet 

Hanım ve Eugene Pittard şükranlarını sunmuştur. Yemekten sonra davetliler zeybek gösterisini 

izlemişler ve gecenin ilerleyen saatlerinde aynı vapurla konakladıkları otele dönmüşlerdir.223 

Ulusal basın Kongre’yi baştan sona takip etmiştir. İkinci Türk Tarih Kongresi’nin 

başlamasıyla birlikte Türk Basını’nda Türk Tarih Tezi yeniden gündeme gelmiş ve bu konuda 

yorumlar yapılmıştır. Hasan Ali Yücel, Akşam Gazetesi’nde iki gün boyunca köşe yazısı yazarak 

Tez’in mahiyetini okuyucuya hatırlatma gereği duymuş, Ahmet Emin Yalman da Tan 

Gazetesi’nde  Türk Tarih Tezi’ni değerlendirdiği yazısında, Avrupa’nın yaklaşımı karşısında 

Tez’in önemini yeni kavramaya başladığını söyleyerek şu ifadelere yer vermiştir: 

Türk Tarih Kurumu, Atatürk’ün sıkı iştirak ve irşadıyla sırf ilmi bir yolda 
çalışmıştır. Bu araştırma ve çalışmalarda ileriye iptidadan bir tez sürüp bunu 
doğru gösterecek delilleri sonradan bulmak gibi bir yoldan gidilmemiştir. Eski 
kaynaklar karıştırılmış, yer altında gizli kalan eserler meydana çıkarılmış, 
muhtelif ihtisas sahalarından akıp gelen araştırmalar bir araya getirilmiş ve 
ortaya kendi kendine bir Türk Tarih Tezi doğmuştur.224 

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere Ahmet Emin Yalman’a göre Türk Tarih Tezi, 

ideolojik kaygılardan uzak ve tamamen bilimsel bulguların ışığında kendiliğinden beliren bir 

hakikatten ibarettir. 

Özellikle Kongre’nin ikinci günü için basında en çok iz bırakan olay Pittard’ın 

sunumudur. Eugene Pittard’ın sözleri gazete manşetlerine taşınmış ve sunumu ayrıntılarıyla iç 

sayfalarda yer almıştır. Bu arada Kongre ve Sergi’ye dair izlenimler ve yorumlar da basında yer 

almaya devam etmiştir. Ercüment Ekrem Talu, bu konudaki izlenimlerini aktarmış ve Tarih 

Sergisi için kendi köşesinden bilgiler vermeye devam etmiştir. Kadircan Kaflı da özellikle 

Kongre’nin ikinci günü için bir yazı kaleme almıştır. Kaflı, köşesinden Türk Tarih Tezi’nin 

önemini vurguladıktan sonra Pittard’a da verdiği destekten dolayı şükranlarını sunmuştur. 

Ancak Kadircan Kaflı ile Pittard’ın Türk Tarih Tezi’ne aslında ne kadar farklı baktıkları yazının 

                                                           
223Vali, “Profesörler Şerefine Dün Gece Ziyafet Verdi”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul,26.09.1937, s.2. 
224Yalman, A.E., “Türk Tarih Tezi”, Tan Gazetesi, İstanbul, 21.09.1937, s.10. 
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devamında kendini göstermiştir. Kaflı açısından Tez’in bilimselliğinden çok ne söylediği 

önemlidir. Nitekim yazısının sonunda şu ifadelere yer vermiştir: 

Bugünkü medeni insanları ve medeniyet dünyasını tek kaynağa bağlamak 
davası, görülüyor ki muvaffakiyetle yürüyor. Farz-ı mahal olarak müşahhas 
şahitlerden ve ilmin kat’i hükümlerinden anlamasak bile bu o kadar aziz bir 
davadır ki, onu kötülemek en büyük kötülük ve gaflet olur.225 

Ahmet Emin Yalman da kendi köşesinden Kongre ve Türk Tarih Tezi’ne dair bir takım 

değerlendirmelerde bulunmaya devam etmiştir. Yalman’ın ifadeleri de Kadircan Kaflı ile paralel 

seyretmekle birlikte daha makul bir yapıya sahiptir. Netice itibariyle Kongre’de sunulan 

bildirilerin ya da Tez’in bilimselliği Yalman’ı da pek ilgilendirmemiştir. O, daha çok pragmatik 

bir yaklaşıma sahiptir.  Türk Tarih Tezi’nin kabul görmesinin ardından ulus olarak bundan nasıl 

bir fayda sağlanacağına dair düşüncelerini okuyucuya aktarmaya çalışmıştır.226 

Ulusal basında, Kongre ile ilgili haberler manşetten verilmiş, sunulan bildiriler ise 

ayrıntılı bir şekilde iç sayfalardan okuyucuya aktarılmıştır. Ancak aslında basının gündemi bir 

hayli yoğundur. Bir taraftan uluslar arası politikada yaşanan gelişmeler, diğer yandan ülke 

içinde yaşanan önemli olaylar gazetelerin sayfalarını işgal etmiştir. Bu gündem yoğunluğundan 

dolayı Kongre’yi yakından takip eden Ahmet Emin Yalman da şaşırmış olmalı ki köşesinden şu 

ifadelere yer vermiştir: 

Toplantı salonunda kendi alimlerimiz ve dışarıdan gelen misafirler, bize 
binlerce, yüz binlerce sene evvel dünya yüzünde olup biten hadiseleri 
anlatıyorlar. Bu hadiselerin Türklüğün ve insanlığın mukadderatına olan 
tesirlerini derin bir alaka ile öğreniyoruz. Kafamız, o saniyelerde geçmişe 
doğru işliyor. 
Toplantı aralarında da koridorlarda günün hadiseleri kulaktan kulağa 
münakaşa olunuyor. Yüz binlerce sene öncelerden birdenbire bugüne ve yarına 
geçiyoruz.227 

Son Posta Gazetesi’nde yazan Kadircan Kaflı’da Kongre’yi günü gününe takip eden 

gazetecilerden biri olmuştur. Üçüncü günün ertesinde gazetesinde yayınlanan 

değerlendirmesinde, sunulan bildiriler hakkında kısa kısa notlar veren Kaflı, akademisyenlerin 

ihtiyatla ifade ettiği hemen her cümleyi köşesinde kesin bir hükme dönüştürmüştür. Türk Tarih 

Tezi’ni büyük bir heyecanla karşıladığı Kaflı’nın her satırından anlaşılmaktadır. Nitekim 

Kongre’nin üçüncü gününü değerlendirdiği yazısını şu ifadelerle noktalamıştır: 

Görülüyor ki Türk Tarih Kurumu’nun davasına temas eden her büyük alim 
derhal onu kabul ediyor ve davanın ilim dünyası önünde aydınlanmasına 
yarayan misaller ve şahitler getiriyorlar. 
Bizim tezimiz artık ilim dünyasının tezi olmuştur. 
Hakikat, bir suya düşen taşın çıkardığı halkalar gibi değil, radyo dalgaları gibi 
son hızla yayılıyor. 
Bütün yollar Türk Dünyası’ndan çıkmıştır. 

                                                           
225Kaflı,K., “İlim Dünyasını Dinlerken”,Son Posta Gazetesi, İstanbul,22.09.1937, s.8. 
226Yalman, A.E., “Kurultayın Uyandırdığı Düşünceler”,Tan Gazetesi, İstanbul,22.09.1937, s.1. 
227Yalman, A.E., “Dünden Bugüne”,Tan Gazetesi, İstanbul,23.09.1937, s.1. 



Y. Emre Özkul, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

85 

Bütün yollar oraya gidiyor.228 

Kongre’nin üçüncü gününün ardından Cumhuriyet Gazetesi’nde diğer gazetelerden 

farklı olarak Alman Prof. Dr. Bernhard Moritz’in de bir makalesi yayınlanmıştır. Gazetenin 

haberine göre Kongre’ye katılmayan fakat takip eden yabancı bilim adamlarından biri olan 

Moritz, gazetede yayınlanması için bir makalesini göndermiştir.229 Bernhard Moritz, ilk olarak 

1882-1884 yılları arasında Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün burslu bir öğrencisi olarak Suriye 

civarında araştırmalar yapmış, ardından 1898’de Kayzer II. Wilhelm’in Filistin gezisinde 

beraberindeki heyette bulunduktan sonra İstanbul’a gelerek Ayasofya ve Şehzade Sultan 

Mehmet Camileri’nin kütüphanelerinde araştırmalar yapmış bir oryantalisttir.230 Moritz, “Türk 

Ulusunun Menşei ve Eskiliği” başlığını taşıyan makalesinde Avrupa’nın 15. yüzyıldan itibaren, 

yani Türkler’in Balkan coğrafyasında güçlenmesinden sonra Türklere ve Türkler’in kökenlerine 

ilgi duymaya başladığını belirtmiş ve bu kökeni daha çok Tevrat ve Nuh Peygamberin torunları 

üzerinden incelemiştir. 

Kongre sürecinde gazete sayfalarında tarihe magazinsel açıdan yaklaşan haberlerde de 

artış olduğu rahatlıkla görülmektedir. Yirminci asır fenninin yapmaya muvaffak olamadığı 

demir sütun, 7000 senelik demir makas, Mısırlılar elektriği biliyorlardı ya da Yunanlar’ın yaptığı 

otomatlar kabilinden haberler basında daha fazla yer kaplamaya başlamıştır.231 

Ulusal basında çıkan bir takım haberlere göre; Kongre’nin sona ermesine müteakip 26 

Eylül 1937 Pazar günü yabancı akademisyenler iki gruba ayrılacak ve kazı çalışmalarının devam 

ettiği yerlere geziler düzenleyeceklerdir. Buna göre; ilk grup 26 Eylül Pazar günü trenle 

Ankara’ya gidecek, burada bir günlük şehir gezisi yaptıktan sonra yine trenle Yerköy’e hareket 

edecekler ve oradan da otomobillerle Alacahöyük ve Boğazköy kazı alanlarını ziyaret ederek 

incelemelerde bulunacaklar ve 2 Ekim 1937 günü tekrar İstanbul’a döneceklerdir. İkinci grup 

ise yine 26 Eylül 1937 Pazar günü, önce vapurla Çanakkale’ye geçecekler, oradan da 

otomobillerle Truva kazı alanını ziyaret edecekler ve 28 Eylül Salı günü İstanbul’a 

döneceklerdir.232 

Diğer taraftan Kongre’nin beşinci günü, akşamüzeri saat 17.00’da Tokatlıyan Oteli’nde 

Eugene Pittard şerefine bir çay partisi tertip edilmiştir. Bu organizasyon, Uyuşturucu Maddeler 

                                                           
228Kaflı,K., “Kongre’den Çıkan İlk Neticeler”, Son Posta Gazetesi, İstanbul,23.09.1937, s.11. 
229“Dünya Türkleri Nasıl ve Ne Zaman Tanıdı?”,Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul,23.09.1937, s.3. 
230Anameriç, H., “Oryantalizmin Temel Kaynakları, Türkiye Kütüphane ve Arşivleri”,Osmanlı Coğrafyası 
Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslar arası Kongresi Bildirileri, T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2013, S.2, 
s.8Erişim Tarihi: 26.03.2017  
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/26899/Oryantalizmin%20%20Temel%20Kaynakla
r%C4%B1%20T%C3%BCrkiye%20K%C3%BCt%C3%BCphaneleri.pdf  
231“Kaybolan İhtiralar”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 23.09.1937, s.9. 
232“Tarih Kurultayının Beşinci Günü Ortaya Çıkan Hakikatler”, Akşam Gazetesi, İstanbul, 25.09.1937, s.8. 
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İnhisarı Genel Müdürü Hamza Osman Erkan tarafından İsviçre’de eğitim gören Türk gençleri 

adına düzenlenmiş ve İstanbul’da seçkin insanlardan oluşan bir grup, partiye iştirak etmiştir.233 

Ulusal basında Kongre’ye dair değerlendirmeler de yapılmaya başlamıştır. Kadircan 

Kaflı, köşesinden son günün oturumlarını okuyucuya aktarmış ve Kongre’nin Batı’da ki Türk 

imajının düzeltilmesinde büyük katkısı olduğunu ve Türkler’in Avrupa’da sanıldığının aksine 

brakisefal ırka mensup olduğunun bir kez daha teyit edildiğini belirtmiştir.234 

İkinci Türk Tarih Kongresi 25 Eylül 1937 Cumartesi günü sona ermiştir. Ertesi gün Afet 

Hanım, Beylerbeyi Sarayı’nda Kongre’ye katılan Tarih Öğretmenleri şerefine bir çay partisi 

düzenlemiştir. Öğleden sonra 16.00’da başlayan partiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk de, beraberinde Maarif Vekili Saffet Arıkan, Nafia Vekili Ali Çetinkaya ve Bükreş Sefiri 

Hamdullah Suphi Tanrıöver olduğu halde iştirak etmiştir. Atatürk, burada öğretmenlerle sohbet 

ettikten sonra hep birlikte Göztepe Vapuru’na binilmiş ve kısa bir boğaz turu yapılmasının 

ardından Vapur, Galata Köprüsü civarında iskeleye yanaşarak, burada Atatürk’ü bırakmış ve 

Atatürk de Galata’dan kendisini bekleyen otomobile binerek Dolmabahçe Sarayı’na geçmiştir.235 

Basında yer alan haberlere göre Tarih Sergisi de üç günlüğüne kapanacaktır. Sergi 

açılışına yetişmeyen ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gönderilen bir takım tarihi eser ve 

belgelerin sergilenebilmesi için düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Sergi için gönderilen eser ve 

belgeler daha çok Doğu Türkistan’a aittir. Aslında bunlar birer kopyadır fakat Almanya sergi için 

orijinalleri göndermiştir. Bu sebepten Almanya ayrıca takdir edilmiştir.236 

Öte taraftan yabancı akademisyenler daha önce planlandığı gibi iki gruba ayrılacak ve 

bazı kazı alanlarında incelemelerde bulunacaktır. Gruplardan biri Remzi Oğuz Arık237 

refakatinde Truva kazı alanına giderken, diğeri ise önce Ankara’ya, oradan da Hamit Zübeyr 

Koşay’ın refakatinde Alacahöyük ve Boğazköy kazı alanlarına seyahat edecektir.238 Basın, 

                                                           
233“Profesör Pittard Şerefine Ziyafet”, Son Posta Gazetesi, İstanbul, 25.09.1937, s.11. 
234“Tarih Kongresi’nin Son Günü”, Son Posta Gazetesi, İstanbul, 26.09.1937, s.6. 
235“Prof. Afet, Tarih Muallimlerine Çay Ziyafeti Verdi”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul,27.09.1937, s.7. 
236Cumhuriyet, a.g.m., İstanbul, s.7. 
237

 1899 yılında Adana’da dünyaya gelen Remzi Oğuz Arık, ilk öğrenimine Adana’da başlasa da daha sonra 
Selanik’te bulunan ablasının yanına giderek orada eğitimine devam etmiş ve nihayetinde İstanbul’da 
tamamlamıştır. Muallim Mektebi’ni bitirmesinin ardından ilk öğretmenlik görevini yapacağı Adana’ya 
ataması yapılır. Fakat sonradan İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’ne kaydını yaptıran Remzi Oğuz, 
1926 yılında felsefe bölümünü bitirir ve Avrupa’ya öğrenci olarak gidebilmesi için girdiği sınavlarda 
başarılı olarak Sorbonne Üniversitesi’nde sanat tarihi ve arkeoloji eğitimi alır. Bülbül, Ö.,  “Remzi Oğuz 
Arık and Cultural Nationalism in Turkey”, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü, 
İstanbul, 2006, s.56-57. Avrupa’da eğitim gördüğü esnada Fransızca ve Almancasını da geliştiren Remzi 
Oğuz, 1931’de yurda dönmesinin akabinde arkeolog olarak devlet kadrosuna alınır ve Anadolu’da ki 
çeşitli arkeolojik kazılarda görevlendirilir. Bir süre sonra üniversitede dersler de vermeye başlayan Remzi 
Oğuz Arık, 1935’te TTK üyeliğine seçilir ve bazı uluslar arası arkeoloji kongrelerinde Türkiye’yi temsil 
eder. Arkeolojiye duyduğu ilginin ötesinde aynı zamanda idealist ve milliyetçi bir yapıya sahiptir. Ülken, 
H.Z., “Remzi Oğuz ARIK (1899-1954)”,Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1954, 
C. 3, S. 1, s.82. Buna rağmen arkeolojide ciddi bir başarı yakalamış ve bu nedenle İkinci Türk Tarih 
Kongresi’ne iştirak etmiştir. 
238“Tarih Kongresi Bittikten Sonra”, Son Posta Gazetesi, İstanbul, 27.09.1937, s.2. 
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akademisyenlerin bu gezilerini de yakından takip etmiş ve okuyucularını bu konuda 

bilgilendirmiştir.239 

İkinci Türk Tarih Kongresi’ne katılan yabancı akademisyenler, bir devlet başkanı olarak 

Atatürk’ün Kongre’ye gösterdiği ilgi, organizasyonun düzeni, Tarih Sergisi’nin ihtişamı, 

gösterilen konukseverlik ve Türk akademisyenlerin özellikle antropoloji ve arkeoloji alanındaki 

hakimiyetleri karşısında gayet memnun görünmüşlerdir. Nitekim Son Posta gazetesi Kongre 

ertesinde bazı yabancı akademisyenlerle kısa röportajlar yapmıştır. Edinburg Üniversitesi’nden 

Gordon Childe, Türk bilim dünyasının ulaştığı seviye açısından yabancı akademisyenler için 

Türkçe’yi öğrenmenin bir zorunluluk haline geldiğini belirtirken, Berlin Üniversitesi’nden 

Hartman; Türkler’in bilimsel anlamdaki gelişiminin hayranlık uyandırdığını belirtmiştir.240 

 

4.2.10. Kongre’nin Genel Değerlendirmesi 

 

İkinci Türk Tarih Kongresi birincisine göre biçim ve içerik açısından daha kapsamlıdır. 

Avrupa’nın pek çok ülkesinden gelen akademisyenler İstanbul’da ağırlanmış ve Kongre, iki ayrı 

seksiyon halinde düzenlenerek olabildiğince fazla tebliğin sunulması sağlanmıştır. Birinci 

Kongre’nin amacı Türk Tarih Tezi’nin tarih ve coğrafya öğretmenleri nezdinde ulusal 

kamuoyuna tanıtılmasıdır. İkinci Kongre’de ise temel amaç Tez’in Avrupalı akademisyenlere ve 

uluslar arası kamuoyuna tanıtılması olmuştur. Bu kapsamda bildiri sunacak olan yabancı 

akademisyenler özenle seçilmiştir. Türk Tarih Tezi’yle çelişkiye düşecek bildirilerin 

sunulmaması önemli bir konu olmuştur. 

Birinci ile İkinci Kongre arasındaki bir başka temel fark da İkinci Kongre’de herhangi bir 

muhalefet yada tartışmanın yaşanmamasıdır. Birinci Kongre’de Türk Tarih Tezi’ne gerek biçim 

gerekse de içerik yönünden birkaç küçük itiraz gelmiş fakat bu itirazlar biraz da sert bir üslupla 

bastırılmıştır. Hatta itiraz sahiplerinden biri olan Zeki Velidi Togan, İstanbul Darülfünunu’nda ki 

görevinden istifa ederek yurt dışına gitmiş ve Atatürk’ün sağlığı boyunca Türkiye’de herhangi 

bir görev alamamıştır. Bu hususta Zeki Velidi, Afet Hanım’a 20 Ekim 1937 tarihli bir mektup 

göndermiş, Afet Hanım’dan Türkiye’ye dönebilmesi ve kaleme aldığı bir takım eserlerin 

yayınlanabilmesi için Atatürk’ten ricacı olmasını istemiştir.241 Ancak İkinci Kongre’de ortalık 

gayet sakindir. Bu sükunetin temel sebepleri arasında siyasi iktidarın otoritesini pekiştirmesi ve 

Türk Tarih Tezi’ne destek vermeyen ya da sınırlı desteği olan akademisyenlerin tasfiyesi olarak 

görünmektedir. 

                                                           
239“Ecnebi Profesörler Ankara’da”, Ulus Gazetesi, Ankara,28.09.1937, s.1. 
240Son Posta, a.g.m., İstanbul, s.2. 
241Özlü, a.g.m., s.182 
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Aslında burada esas problem İkinci Türk Tarih Kongresi’nin amacına ulaşıp 

ulaşmadığıdır. Şemsettin Günaltay gibi Tez’i hararetle savunan akademisyenler “Tez’in kat’i 

zaferi”nden bahsetmiştir. Günaltay’a göre İkinci Kongre’ye katılan yabancı akademisyenler 

istisnasız bir şekilde Tez’in bilimselliğini kabul etmişlerdir.242Ulusal basında da durum farklı 

değildir.243 Ancak Kongre’de sunulan bildirilere bakıldığında durum bu kadar da net değildir. 

Öncelikle yabancı akademisyenler bağlamında Mısır, Mezopotamya ve Ege Uygarlıkları’nın 

Türklüğünden kimse bahsetmemiştir. Hititlerin Türklüğü meselesinden bahseden ise sadece iki 

kişi vardır. Bunlardan biri Eugene Pittard (kesin bir ifade kullanmamıştır), diğeri ise DTCF 

akademisyenlerinden Guterbock’dur. Bildirilerdeki temel konular; kazılardan elde edilen 

bulgular ve kültürel etkileşim bağlamında Anadolu üzerinden seyretmiştir. Yine yabancı 

akademisyenler özelinde antropoloji içerikli bildirilerin sayısı oldukça sınırlıdır. Kongre 

boyunca Pittard ve Henri Victor Vallois ırk meselesine değinmiş ve hatta Vallois’nın tespitleri 

Afet Hanım tarafından nazik bir tepkiyle karşılanmıştır. 

İkinci Kongre kapsamında açılan tarih sergisi de büyük ilgi görmüş başarılı bir 

organizasyondur. Sergi’nin düzeni ve sergi salonundaki her bir bölüm için ayrı uzmanların 

bulunması, bu uzmanların ziyaretçilere bilgi vermesi gayet iyi düşünülmüştür. Aslında kısa 

süreli planlanan sergi Atatürk’ün ölümüne kadar Dolmabahçe Sarayı’nda açık tutulmuş, daha 

sonra kaldırılmıştır. 

Ulusal basın günler öncesinden Kongre hazırlıklarına ilişkin haberler yapmaya başlamış 

ve fırsat buldukça Türkiye’ye gelen yabancı akademisyenlerle röportajlar yapmıştır. Kongre 

sürecinde sunulan tebliğler de gayet başarılı özetler halinde okuyucuyla paylaşılmıştır. Diğer 

taraftan ulusal basının tamamının Türk Tarih Tezi’ni desteklediği ve sahiplendiği açık bir 

şekilde görülmektedir. Basın bununla da yetinmemiş, Tez’i ulusal bir dava olarak kabul etmiş ve 

Kongre’nin bilimsel faydalarından ziyade ideolojik ve siyasi faydalarıyla ilgilenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
242

Günaltay, Ş., “Türk Tarih Tezi Hakkındaki İntikatların Mahiyeti ve Tez’in Kat’i Zaferi”, Belleten, TTK 
Yayınları, Ankara, 1938, İkinci Baskı 1994, (2), 7/8, s.338. 
243Son Posta, a.g.m., 26.09.1937, s.6. 
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5. SONUÇ 

 

Dünya, 19. ve 20. yüzyıl boyunca Fransız İhtilali sonrasında yayılan milliyetçilik 

akımının etkisi altına girmiş, Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rusya gibi çeşitli etno-linguistik 

unsurları barındıran geleneksel imparatorlukların tasfiyesiyle sonuçlanan, modern ulus 

devletlerin kurulmasına sahne olmuştur. Orta Avrupa’dan başlayarak, Balkanlar, Kafkaslar ve 

Ortadoğu’da kurulan yeni ulus-devletler, barındırdıkları nüfusun türdeşliğinin sağlanması adına 

ortak bir kimlik inşası sürecini başlatmışlardır. Böylece, birçok alanda görüldüğü gibi, tarih 

bilimi de bu süreçte araçsallaştırılmıştır. Bu bağlamda, entelijansiya, ait olduğu ulus devletin 

sınırları içinde kalan insanların ortak bir dile, etnisiteye ve tarihe sahip olduğunu savunmuş ve 

bunun delillerini sağlamak adına arkeoloji, antropoloji ve tarih bilimlerine başvurmuştur. 

Böylece 19. ve 20. yüzyıl boyunca ulus-devlet tarihçiliği olgusu doğmuştur. 

Bu süreç 20. yüzyılın başlarında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde de yaşanmıştır. 

Modern Türkiye’nin kurucu elitleri, Osmanlı’dan geriye kalan sınırlar içerisindeki insanların 

ortak bir dil, tarih ve kültürü paylaştıklarından hareketle, Türk kimliğinin inşasını 

başlatmışlardır. Devletin bütün aygıtları, modern kimliğin inşası için programlanmıştır. Erken 

Cumhuriyet döneminde eğitimden kültüre, sanattan mimariye, yaşamın her alanında bu inşa 

sürecini izlemek mümkündür. Sosyoloji, Antropoloji ve Arkeoloji gibi Tarih de bu inşa sürecine 

dahil edilmiş ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların ortak bir geçmişe, dile ve 

dolayısıyla kimliğe sahip olduğu iddiasından hareketle yeni bir tarih kurgulama arayışına 

girilmiştir. Bu arayışın bir sonucu olarak 1930’larda Türk Dil ve Tarih kurumları kurulmuştur. 

Dolayısıyla Atatürk döneminde Siyaset ve Tarih kavramları yeni ulus devletin sahip olduğu pek 

çok siyasi kaygıyı gidermek adına güçlü bir ittifak kurmuşlardır. 

Bu dönem başlayan yeni tarih çalışmalarını yürüten isimler incelendiğinde, Tarih ve 

Siyaset kavramlarının nasıl karmaşık bir ilişkiye girdiği açık bir şekilde görülmektedir. Türk 

Tarih Tezi’ni hazırlayan ve her iki kongrede bildiri sunan TTTC ve TTK üyelerine bakıldığında 

bu üyelerin ciddi bir bölümünün milletvekili olduğu görülmüştür. Afet İnan ve Şevket Aziz 

Kansu haricinde Dr. Reşit Galip, Şemsettin Günaltay, Sadri Maksudi Arsal, Halil Ethem Eldem, 

Hasan Cemil Çambel, Muzaffer Göker, Yusuf Ziya Özer, Yusuf Akçura, Samih Rifat ve Yusuf 

Hikmet Bayur; Atatürk döneminde T.B.M.M. çatısı altında milletvekilliği görevlerinde 

bulunmuştur. Kongrelerde aktif bir şekilde yer alan bu isimlerin Tarih bilimiyle de sınırlı bir 

ilişkiye sahip olduğu görülmektedir. Örneğin; Dr. Reşit Galip tıp eğitimi almıştır, Muzaffer Göker 

ise siyaset bilimi. Bunların haricinde Sadri Maksudi Arsal ve Yusuf Ziya Özer hukukçu; Hasan 

Cemil Çambel asker-bürokrat; Samih Rifat bürokrat; Yusuf Hikmet Bayur diplomat; Halil Ethem 

Eldem ise Müze Müdürü’dür. Tarihçi olarak nitelendirilebilecek iki isim Yusuf Akçura ve 

Şemsettin Günaltay’dır. Afet İnan ise Birinci Kongre esnasında henüz lisans eğitimini bile 
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almamış bir öğretmendir. İkinci Kongre’de ise lisans eğitimini yeni tamamlamıştır. Dolayısıyla 

iktidar ve siyasetin içerisinde yer alan bu isimlerin ortaya koyduğu Türk Tarih Tezi ve 

Kongreler’de sundukları bildiriler bu dönemde Siyaset-Tarih ilişkisinin ne ölçüde iç içe geçtiğini 

göstermektedir.  

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yer alan Siyaset-Tarih ilişkisini ve yeni tarih 

çalışmalarını anlamak için dönemin siyasi konjonktürüne de hakim olmak bir zorunluluktur. 

Her şeyden önce 19. yüzyılda Avrupa’da popüler olan Darwinist tarih anlayışı, 20. yüzyılda iki 

savaş arası dönemde iktidara gelen faşist rejimlerin en güçlü tarihsel argümanı olmuştur. Türk 

Tarih Tezi, yeni Türkiye’yi modern batı dünyasının bir parçası olarak görmek isteyen Türk 

entelijansiyasının, Türkleri ikinci sınıf halklardan kabul eden batı kaynaklı ırkçı tarih tezlerine 

karşı, yeni bir tarih tezi geliştirme arayışının sonucu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle 

akademik literatürde ki yaygın kanaate göre Türk Tarih Tezi, daha çok dış siyasi kaygılara göre 

şekillenmiştir. Buna karşın, Türk Tarih Tezi’nin ulusal kamuoyuna tanıtılması amacıyla 

düzenlenen Birinci Türk Tarih Kongresi’nde sunulan bir takım bildirilere bakıldığında Tez’in 

dışa dönük ve defansif yapısının yanında, Anadolu’da var olan etnik çeşitliliği bütünleştirecek 

yeni bir üst kimlik arayışına da sahip olduğu görülmüştür. Bu durum, Türk Tarih Tezi’nin 

şekillenmesinde iç siyasi kaygılarında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

Özellikle Birinci Türk Tarih Kongresi’nde sunulan bildiriler incelendiğinde Orta Asya 

Türk Devletleri, Türk-İslam Devletleri ve Osmanlı Devleti’ne oldukça sınırlı bir şekilde yer 

verildiği görülmektedir. 1932 yılı itibariyle Osmanlı Devleti’nin henüz sadece 10 yıl önce 

sonlandığı düşünüldüğünde ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin laikleşme çabaları ve 

yönünü tamamen Batı’ya çevirdiği göz önüne alındığında Osmanlı Devleti ve Türk-İslam 

Devletleri’ne Kongrelerde yer verilmemesi anlaşılabilir bir durumdur. Nitekim akademik 

literatür bu durumu çoğunlukla bu şekilde açıklamaktadır. Ancak Orta Asya Türk Devletleri’ne 

neden hiç yer verilmediği hususunda literatürde bir eksikliğin bulunduğu da göze çarpmaktadır. 

Bu durum; bu çalışmada Orta Asya Türklerinin göçebeliğine bağlanmış ve göçebelik ile uygarlık 

arasındaki çelişkiden hareketle Türk Tarih Tezi’nde bir iç çelişkiye düşülmemesi adına özenli 

hareket edildiğine kanaat getirilmiştir. Burada da görüldüğü üzere Kongreler’de Tarih, zaman 

zaman bilimsellikten uzaklaşarak siyasete yaklaşmıştır. 

Birinci Türk Tarih Kongresi’nde çoğunluğu iktidarı temsil eden TTTC üyeleri, Türk Tarih 

Tezi’yle uyumlu bildiriler sunarken, İstanbul Darülfünunu akademisyenleri Tez’le ilgili bir takım 

eleştiri ve görüşlerini dile getirmişlerdir. Nitekim Türk Tarih Tezi’ne mesafeli bir duruş 

sergileyen Darülfünun akademisyenleri Birinci Türk Tarih Kongresi’ni takip eden yılda 

gerçekleşen üniversite reformu kapsamında tasfiye edilmişlerdir. Bu durum, Türk Tarih 

Tezi’nin iktidar tarafından siyasi bir dava olarak görüldüğünü ortaya koyması bakımından önem 

taşımaktadır. 



Y. Emre Özkul, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 

 

91 

İkinci Türk Tarih Kongresi ise daha farklı bir organizasyona sahiptir. Türk Tarih Tezi’nin 

Avrupa’da ki akademik çevrelere tanıtılması için düzenlenen Kongre’ye çok sayıda yabancı 

akademisyen davet edilmiştir. Bu davetliler 7 Alman, 6 Fransız, 5 Avusturyalı, 4 Macar,  4 İngiliz, 

2 İsviçreli, 2 İtalyan, 2 İsveç; birer kişi de Çekoslovakya, Romanya, Yunanistan, Polonya, 

Danimarka, Hollanda, Yugoslavya ve A.B.D.’den oluşmuştur. İkinci Türk Tarih Kongresi’ne davet 

edilen yabancı akademisyenler hakkında akademik literatürde derin bir boşluk bulunmaktadır. 

Buna rağmen, bu çalışmada İkinci Kongre’de ön plana çıkan bazı yabancı akademisyenler 

hakkında sınırlı da olsa bir bilgilendirme yapılmıştır. 

İkinci Türk Tarih Kongresi’nde toplamda 93 bildiri sunulmuştur. Bu bildirilerin 30’u 

zaman darlığından ötürü sadece yazılı olarak sunulmak zorunda kalınmıştır. Yine Kongre’de yer 

alan bildirilerin 47’sinin yabancı akademisyenler tarafından sunulduğu görülmüştür. Davet 

edilen yabancı akademisyenlerin büyük bir çoğunluğu arkeolog, antropolog ve oryantalisttir. 

Bununla birlikte İkinci Kongre’de yabancı akademisyenlerin Türk Tarih Tezi’ne ciddi bir destek 

sunmadıkları da görülmektedir. Ancak gerek Türk Tarih Kurumu, gerekse de ulusal basın 

tarafından bunun tam tersi iddia edilmiş ve Türk Tarih Tezi’nin uluslar arası bilim çevrelerince 

de onaylandığı şeklinde yorumlanmıştır. 

1930’larda Tarih bilimi, ulusal basında görüldüğü üzere ülke gündeminin üst sıralarını 

meşgul etmiştir. Ulusal basın, Birinci ve İkinci Türk Tarih Kongresi’ni ilgiyle takip etmiş ve Türk 

Tarih Tezi’ni büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Basın tarafından Türk Tarih Tezi’nin ulusal 

bir dava olarak kabul görüldüğü tespit edilmiştir. Bu sebepten her iki kongre sürecinde basında 

çıkan hiçbir haber ve yorumda en küçük bir eleştiride dahi bulunulmamıştır. Dolayısıyla Birinci 

Kongre’de özellikle Zeki Velidi Togan tarafından dile getirilen farklı ses, basında büyük bir 

tepkiye neden olmuştur. Buna karşılık Birinci Kongre’de basın tarafından en çok övgüye mazhar 

olan kişinin önce Afet Hanım, sonra da Dr. Reşit Galip olduğu söylenebilir. Her ikisinin bildirileri 

gazete sayfalarında tam metin olarak karşılık bulmuştur. Bu öylesine bir övgüdür ki, 1932 

yılında henüz bir lisans öğrencisi olan Afet Hanım, basında “Profesör Afet” olarak anılmıştır. 

Yine Birinci Kongre’de Türk Tarih Tezi’ne mesafeli duran bazı Darülfünun akademisyenleri 

yüzünden ulusal basının Kongre sonrasında İstanbul Darülfünunu’nu hedef aldığı görülmüştür. 

Birinci Kongre ertesinde basında çıkan bir takım haberlerle sistematik olarak Darülfünun 

itibarsızlaştırılmaya çalışılmış ve üniversite reformu için siyasal iktidarın önü, yine basın 

tarafından açılmıştır. 

İkinci Türk Tarih Kongresi’nde de basının tutumunun çok farklı olmadığı ifade edilebilir. 

Basın’ın, Kongre’yi ve Tarih Sergisi’ni yakından takip ettiği ve yabancı akademisyenler için 

verilen bir takım çay partileri ve yemek ziyafetlerini de haber yaptıkları görülmüştür. Yine 

Kongre’de özellikle yabancı akademisyenlerin bildirilerindeki bilimsel ihtiyat gazete 
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köşelerinde kesin ifadelere dönüşmüştür. Bu açıdan ulusal basın İkinci Türk Tarih Kongresi’ni, 

Tez’in Avrupa bilim çevreleri tarafından da teyit edildiği şeklinde değerlendirmiştir.  

Dönemin basını incelendiğinde, TTK tarafından basılan Kongre tutanaklarında bir takım 

eksiklik ya da hataların var olduğu da ortaya çıkmaktadır. Örneğin Birinci Kongre’ye ait 

tutanaklarda, katılımcı listesi içinde Zeki Velidi Bey yer almamasına rağmen Kongre’ye katıldığı 

görülmektedir. Yine Sadri Maksudi Bey’in, Zeki Velidi için yönelttiği bir takım ithamlar ve A.B.D. 

Büyükelçisi Charles Sherill’in Kongre Divanı’na gönderdiği mektup tutanaklarda yer 

almamasına rağmen basına yansıyan haberlerden tespit edilmiştir. 

İkinci Kongre esnasında gazetelerin gündeminin de bir hayli yoğun olduğu görülmüştür. 

Bir taraftan ülke içinde Dersim İsyanı’nın elebaşı olan Seyit Rıza’nın Elazığ’da devam eden 

yargılama süreci ve İsmet İnönü’nün başvekillikten ayrılması, diğer taraftan yurtdışında İkinci 

Dünya Savaşı öncesi son ittifaklar için ülkeler arasında yoğunlaşan diplomasi trafiğine rağmen 

İkinci Kongre basında bir hayli yer kaplamıştır. 

Sonuç olarak Türk Tarih Kongreleri, Batı dünyası içerisinde yer almak isteyen yeni bir 

ulus devletin, Batı’da ki Türk imajının düzeltilmesine yönelik olarak geliştirdiği tarih tezinin 

hem ulusal hem de uluslar arası kamuoyuna tanıtılması amacıyla düzenlenmiştir. Bu bağlamda 

uluslaşma süreci içerisinde kongrelerde yeni bir üst kimlik arayışının da olduğu görülmektedir.  

Türk Tarih Tezi, 1930’lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nde Tarih biliminin popülerleşmesini 

sağlamış ve Tarih biliminin gelişimine ciddi katkılar sunmuştur. Ancak arkeolojik ve 

antropolojik verilerden hareketle oluşturulan tarih tezi, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini 

takip eden süreçte fizik antropolojinin itibarsızlaşmasına bağlı olarak önemini kaybetmiştir. 
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2) Hakimiyet-i Milliye,02.07.1932 
3) Hakimiyet-i Milliye,03.07.1932 
4) Hakimiyet-i Milliye,04.07.1932 
5) Hakimiyet-i Milliye,09.07.1932 
6) Hakimiyet-i Milliye,12.07.1932 
7) Hakimiyet-i Milliye,14.07.1932 
8) Hakimiyet-i Milliye,31.07.1932 

 
Milliyet Gazetesi 
 

1) Milliyet, 01.07.1932 
2) Milliyet, 02.07.1932 
3) Milliyet, 03.07.1932 

 
Son Posta Gazetesi 
 

1) Son Posta, 07.07.1932 
2) Son Posta, 08.07.1932 
3) Son Posta, 19.09.1937 
4) Son Posta, 21.09.1937 
5) Son Posta, 22.09.1937 
6) Son Posta, 23.09.1937 
7) Son Posta, 24.09.1937 
8) Son Posta, 25.09.1937 
9) Son Posta, 26.09.1937 
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10) Son Posta, 27.09.1937 
 

Tan Gazetesi 
 

1) Tan, 15.09.1937 
2) Tan, 20.09.1937 
3) Tan, 21.09.1937 
4) Tan, 22.09.1937 
5) Tan, 23.09.1937 

 
Ulus Gazetesi 
 

1) Ulus, 16.09.1937 
2) Ulus, 25.09.1937 
3) Ulus, 28.09.1937 

 
Vakit Gazetesi 
 

1) Vakit, 01.07.1932 
2) Vakit, 03.07.1932 
3) Vakit, 05.07.1932 
4) Vakit, 06.07.1932 
5) Vakit, 08.07.1932 
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