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II. ATATÜRK ve TÜRK DÝLÝ

Atatürk’ün gerçekleþtirdiði inkýlâplar
arasýnda dil inkýlâbý özel bir yer tutar. Ya-
zý veya alfabe reformu denilen reform da
dil inkýlâbýna sýký sýkýya baðlýdýr. Atatürk,
Erzurum Kongresi’nin sona erdiði 7-8
Aðustos 1919 gecesi arkadaþlarýndan Maz-
har Müfit’in hâtýra defterine gelecekte ya-
pacaðý iþleri not ettirirken Latin harflerinin
kabul edileceðini de yazdýrmýþtýr. Böylece
gerçekleþtirdiði birçok inkýlâp gibi bunu
da çok önceden tasarlamýþ olduðu anlaþýl-
maktadýr.

Türkler, Ýslâmiyet’i kabul ettikten son-
ra eski alfabelerini býrakarak bu dinin et-
kisiyle Arap harflerini almýþlar ve 1000 yýl-
dan fazla bir zaman bu harfleri kullanmýþ-
lardýr. Özellikle Osmanlýlar Ýslâm medeni-
yetinin Arapça, Farsça ve Türkçe karýþýmý
ortak dilini meydana getirmiþlerdir. Arap-
ça ve Farsça muhteva bakýmýndan Türk-
çe’ye Yunan, Latin ve Romalý unsurlarýn Ýn-
gilizce’ye yaptýðý katkýyý yapmýþtýr (Lewis,
s. 428-429).

Osmanlý Devleti’nin gerileme dönemine
girmesiyle birlikte baþlayan ýslahat ve mo-
dernleþme çalýþmalarýna paralel olarak Ba-
tý devletleri örnek alýnmaya baþlanmýþtý.
XVIII. yüzyýldan itibaren Avrupa’ya giden
elçilerin ve XIX. yüzyýlda gönderilen öðren-
cilerin burada Latin harflerini tanýmalarý
ve bu yazýyý Arap yazýsýyla karþýlaþtýrmala-
rý bazý teklifleri de beraberinde getirmiþ-
tir. Arap alfabesinin bir kýsým Türk sesle-
rini veremediði ve zor öðrenildiði öne sü-
rülerek alfabenin ýslahý meselesi tartýþýl-
maya baþlanmýþtýr. Ýlk defa Münif Meh-
med Paþa 1862 yýlýnda Cem‘iyyet-i Ýlmiy-
ye-i Osmâniyye’de verdiði bir konferansta
bu yolda birtakým teklifler ortaya atmýþ,
Âzerî Türkleri’nden Mirza Feth Ali Ahund-
zâde de ertesi yýl Ýstanbul’a gelip harfler
konusunda Bâbýâli’ye bazý görüþler sun-
muþtur. Ahundzâde’nin hazýrlamýþ olduðu
alfabe raporu Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i Osmâ-

niyye’de görüþülmüþse de bu hususta
herhangi bir çalýþmaya giriþilmemiþtir.

1923’te Ýzmir’de toplanan Ýktisat Kong-
resi’nde Ýzmirli Nazmi ile iki arkadaþý La-
tin harflerinin alýnmasý konusunda bir
önerge vermiþlerdi; fakat kongre baþka-
ný Kâzým Karabekir, “Latin harflerini ka-
bul edemeyiz” diyerek kesin tavrýný orta-
ya koymuþtu (Hâkimiyet-i Milliye, 5 Mart
1923). Kâzým Karabekir’in bu tavrý çeþitli
gazete ve dergilerde yeni tartýþmalara yol
açmýþtýr. 1924’te Ýzmir mebusu Þükrü Sa-
racoðlu alfabe meselesini Büyük Millet
Meclisi’ne getirmiþ ve eðitim alanýnda yýl-
lardan beri yapýlan çalýþmalarýn verimsiz
kaldýðýný, bunun tek sebebinin Arap harf-
leri olduðunu ileri sürmüþtür. Atatürk de
konuþmalarýnda Türk eðitiminden söz eder-
ken zaman zaman Arap kökenli yazý sis-
temini bir engel olarak deðerlendiriyor ve
milletin büyük çoðunluðunun okuma yaz-
ma bilmemesini buna baðlýyordu. 1926
Martýnda Bakü’de toplanan Türkoloji
kongresinin dil seksiyonunda Sovyetler Bir-
liði sýnýrlarý içinde kalan ve Tatar, Baþkurt,
Kazak, Kýrgýz, Özbek, Çuvaþ, Yâkut gibi
adlar alan Türkler için kabul edilmesi dü-
þünülen yazý sistemi üzerinde durulmuþ,
bütün Türkler için Arap alfabesi yerine Rus
alfabesinin kabulü gündeme gelmiþti. Fa-
kat Rus alfabesinin Türk seslerini ifade
edemediði anlaþýlýnca Latin esasýndan alýn-
mýþ bir alfabe üzerinde tartýþmalar yapýl-
mýþ ve sonuçta bu kongrede Sovyetler Bir-
liði’nde yaþayan Türkler için Latin asýllý ye-
ni alfabeler kabul edilmiþti. Sovyetler’in bu
Latinleþtirme politikasýnýn baþlýca gaye-
si, alfabe dolayýsýyla halk üzerinde Ýslâmi-
yet’in ve ortak harflerin bütünleþtirici et-
kisini azaltmak ve Sovyetler Birliði’nde ya-
þayan Türkler’le Türkiye Türkleri arasýnda-
ki kültürel temasý kesmekti. Çünkü o yýl-
larda Arap alfabesi Türkler arasýnda yazý-
da birlik saðlýyordu. Türkler’in Latin alfa-
besini kabulünden sonra Ruslar’ýn Latin
yazýsýnýn yerine Kiril yazýsýný koymalarýnýn
sebebi de budur (Lewis, s. 427).

Bakü’de toplanan kongreden sonra Ak-
þam gazetesi 28 Mart 1926’da, “Latin Harf-
lerini Kabul Etmeli mi, Etmemeli mi?” baþ-
lýðý altýnda bir tartýþma açtý. Bu tartýþma-
ya katýlanlar arasýnda Ali Canip, Ali Ek-
rem, Muallim Cevdet, Ýbrahim Alâeddin,
Necip Âsým, Avram Galanti, Hüseyin Su-
at, Halil Nimetullah, Veled Çelebi, Ýbrahim
Necmi, Halit Ziya ve Abdullah Cevdet gibi
tanýnmýþ kiþiler vardý. Bunlarýn büyük ço-
ðunluðu Latin harflerinin alýnmasýndan
yana idi. Bu tartýþmalar kýsa sürede diðer
gazete ve dergilerde de yoðunluk kazan-

dý. Nitekim M. Fuad Köprülü, “Latin harf-
lerinin kabulüne taraftar olanlar zanne-
diyorlar ki Garp medeniyetine bu suretle
daha çabuk ve daha kolay temessül ede-
biliriz. Halbuki Garp medeniyetine temes-
sül harflerimizin tebdili ve Latin harfleri-
nin kabulüyle kabil olamaz” diyerek Latin
harflerinin alýnmasýna karþý çýkmýþtý (Millî
Mecmua, sy. 7 [1926], s. 1206-1207). Ayný
þekilde Zeki Velidi de Latin harflerinin li-
sanýmýza tatbikini imkânsýz ve zararlý bu-
luyordu (TY, IV [1926], s. 494-509).

Türkler arasýnda dil birliðini saðlayan
Arap alfabesinin Sovyetler Birliði’nde ter-
kedilip yerine Latin esasýndan alýnmýþ bir-
takým yeni yazý sistemlerinin kabul edil-
mesinin ardýndan Atatürk’ün yazý refor-
muyla ilgili çalýþmalarý çabuklaþtýrdýðý an-
laþýlmaktadýr. Ancak 1928’den sonra La-
tin asýllý yeni alfabelerin Türk dillerinin ses-
lerini veremediði bahanesiyle Sovyetler
Birliði’nde alfabe alanýnda yeni çalýþmala-
ra giriþilmiþ ve on yýl gibi kýsa bir müddet
sonra Sovyetler Birliði Türkleri için Rus al-
fabesinden alýnmýþ yeni yazý sistemleri ka-
bul edilmiþ, böylece Sovyet Türkleri ile Tür-
kiye Türkleri’nin arasý tekrar açýlmýþtýr.

Latin harflerinin alýnmasýný düþünmek
üzere Vekiller Heyeti’nin 28 Mayýs 1928’-
de yaptýðý toplantýda Falih Rýfký, Fazýl Ah-
met, Ruþen Eþref, Ragýp Hulûsi, Ahmet
Cevat, Yakup Kadri, Mehmed Emin, Ýhsan
Sungu ve Ýbrahim Grandi’den oluþan bir dil
encümeninin kurulmasý kabul edildi. En-
cümen üyeleri 26 Haziran’da toplanarak
çalýþmalarýna baþladý. Komisyonun seçti-
ði harfleri Atatürk’e Falih Rýfký götürdü.
Komisyon, yeni alfabenin kabulünün ve
benimsenmesinin beþ ile on beþ yýl süre-
bileceðini düþünüyordu. Fakat Atatürk bu
süreyi çok uzun buldu ve, “Bu ya üç ayda
olur, ya hiç olmaz” diyerek kararýný bildir-
di (Atay, s. 440). Atatürk, 9 Aðustos 1928
gecesi Ýstanbul’da Sarayburnu Parký’nda
kýsa bir konuþma yaparak yazý reformunu
baþlatmýþ oldu. 1 Kasým günü Büyük Mil-
let Meclisi’ni açarken yaptýðý konuþmada
da alfabe reformundan söz etti ve, “Bü-
yük Türk milleti cehaletten, az emekle ký-
sa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline
uyan böyle bir vasýta ile sýyrýlabilir. Bu oku-
ma yazma anahtarý ancak Latin esasýndan
alýnan Türk alfabesidir” dedi. Daha sonra
Büyük Millet Meclisi 1353 sayýlý kanunla
yeni harfleri oy birliðiyle kabul etti ve ka-
nun 3 Kasým 1928’de yürürlüðe girdi.

1926’da yazý reformuna karþý çýkan M.
Fuad Köprülü 1938 yýlýnda yazdýðý bir ya-
zýda, reformu gerçekleþtirmekle Ortaçað
Doðu kültüründen silkinip çaðdaþ Batý kül-

Modern Türkiye’nin Oluşumu (trc. Yavuz Alogan),
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türü dairesine girme iradesini göstermiþ
olduðumuzu vurguluyordu (Ülkü, XII/67
[1938], s. 1-2). Köprülü’ye göre yeni alfabe
dilimizdeki Arapça ve Farsça kelimelere,
bu dillerden alýnan gramer kurallarýna ar-
týk hayat hakký tanýmýyordu. Yine Latin al-
fabesi sayesinde o zamana kadar kendi
özel kimliklerini koruyan Arap ve Fars kö-
kenli kelimeler de artýk dilimizde tutuna-
mayacaktý.

Gerçekte harf inkýlâbý daha kapsamlý ve
daha derin bir inkýlâp olan dil inkýlâbýnýn
baþlangýcýydý. Atatürk, Sadri Maksudi’nin
Türk Dili Ýçin (1930) adlý kitabýnýn baþý-
na yazdýðý yazýda bu inkýlâbýn ana ilkesini
açýk olarak dile getirirken, “Millî hisle dil
arasýndaki bað çok kuvvetlidir. Dilin millî
ve zengin olmasý millî hissin inkiþafýnda
baþlýca müessirdir. Türk dili dillerin en zen-
ginlerindendir. Ülkesini, yüksek istiklâlini
korumasýný bilen Türk milleti dilini de ya-
bancý diller boyunduruðundan kurtarma-
lýdýr” demiþti.

Harf inkýlâbýndan sonra takip edilen po-
litika sayesinde okuma yazma öðrenme
hýzlanmýþ ve kolaylaþmýþtýr. Ancak Türk
seslerini veren yeni yazý sisteminde bu de-
fa da dildeki Arap ve Fars kökenli kelime-
lerin yazýmýnda bazý problemler ortaya çýk-
mýþtý. Atatürk’ün direktifini gerçekleþtir-
mek üzere 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk
Dili Tedkik Cemiyeti kuruldu (bk. TÜRK DÝL
KURUMU). Atatürk cemiyetin baþkanlýðý-
na Çanakkale mebusu Sâmih Rifat’ý, ge-
nel sekreterliðe de Afyonkarahisar mebu-
su Ruþen Eþref’i getirdi. Üyeliklere Ruþen
Eþref’in teklifiyle Manisa mebusu Yakup
Kadri ile Zonguldak mebusu Celâl Sahir
tayin edildi. Cemiyet, yine Mustafa Ke-
mal’in direktifiyle filoloji ve lengüistik ile
Türk dili olarak iki ana kola ayrýldý. Bu kol-
lar Türk dilinin sözlük ve terim, gramer ve
sentaksý ile etimolojisinden baþka filoloji ve
lengüistikle de meþgul olacaktý. Bu doð-
rultuda 26 Eylül 1932 tarihinde Dolma-
bahçe Sarayý’nda I. Türk Dil Kurultayý top-
landý. Kurultayda kabul edilen çalýþma prog-
ramýnda Türk dilinin baþka dillerle muka-
yesesi, mukayeseli gramerinin yapýlmasý,
Osmanlý Türkçesi’ndeki Arapça ve Farsça
kökenli sözlere yeni karþýlýklar bulunma-
sý, Anadolu ve Rumeli aðýzlarýndan sözler
derlenmesi, Türkçe bir sözlük yanýnda bir
gramer kitabýnýn yazýlmasý ve terimlerin
Türkçeleþtirilmesi gibi konular yer aldý.

1934’te Osmanlýca’dan Türkçe’ye Söz
Karþýlýklarý Tarama Dergisi adýyla iki
ciltlik bir sözlük yayýmlandý. Bu eserde
Türkiye Türkçesi’nden ve Anadolu aðýzla-
rýndan sözler yanýnda belli baþlý Türk di-

yalektlerinden alýnma sözler de yer almýþ-
tý. Eser çýktýktan hemen sonra dilde bü-
yük bir karýþýklýk baþladý. Çünkü Tarama
Dergisi’nde Osmanlýca sözlere birçok kar-
þýlýk verilmiþti. Yazarlar ise bir kavram için
kendi tercihlerine göre ayrý ayrý karþýlýk-
larý seçiyordu. Dilin bir çýkmaza girdiðini
kabul eden Atatürk dilin bu çýkmazdan
kurtarýlmasý gerektiði ve bunun aþýrýlýktan
kaçýnmakla mümkün olduðu kanaatine
varmýþtý (Atay, s. 447).

18 Aðustos 1934’te yine Dolmabahçe
Sarayý’nda toplanan II. Türk Dil Kurultayý,
Tarama Dergisi’nin ortaya çýkardýðý ka-
rýþýklýklarý gidermek için Osmanlýca’dan
Türkçe’ye Cep Kýlavuzu adýyla bir söz-
lük hazýrlanmasýný kararlaþtýrdý. Sözlük ko-
misyonuna Falih Rýfký, Fuad Köprülü, Ha-
san Âli, Necmeddin Sadýk, Reþat Nuri, Ce-
lâl Esat, Ali Muzaffer gibi üyeler seçildi.
Komisyonun çalýþmalarý sonunda 1935’te
Osmanlýca’dan Türkçe’ye Cep Kýlavu-
zu ve Türkçe’den Osmanlýca’ya Cep
Kýlavuzu baþlýklý sözlükler çýkarýldý. Bu ký-
lavuzlarda Türkçe’si olan yabancý kelime-
ler tasfiye edilmiþ, Türkçe’si olmayanlar ise
býrakýlmýþtý. Ayrýca Türkçe kök ve eklerden
yeni kelimeler türetilmiþti. Tarama Der-
gisi’nin doðurduðu karýþýklýðý kýsa sürede
gideren cep kýlavuzlarý, 24 Aðustos 1936’-
da Dolmabahçe Sarayý’nda toplanan III.
Türk Dil Kurultayý’na sunuldu. Bu kurul-
tayda ayrýca güneþ-dil teorisi ortaya atýl-
dý ve bu teori çeþitli tartýþmalara yol açtý.
Falih Rýfký’ya göre Atatürk’ün bu teoriye
baðlanmasý, dilden atýlan birçok yabancý
kelimenin aslýnda Türkçe olduðunu ispat
ettirerek Türk lugatýný dünyanýn en zen-
gin lugatlarýndan biri haline getirmekti
(a.g.e., s. 479). Atatürk, Türk dilinin geliþ-
tirilmesi üzerinde çalýþýrken dil bilimi ko-
nularýyla da ilgilenmeye baþlamýþtý. Dille-
rin doðuþu meseleleriyle uðraþýlýrken Türk
dilinin yeryüzünün en eski dilleri arasýnda
yer alan bir ana dil olduðu inancý güç ka-
zanmýþtý.

Terim alanýnda yapýlan çalýþmalarýn ilk
sonuçlarý 1937’de alýnmýþ, 1937-1938 öð-
retim yýlýnda yeni terimler kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Atatürk, 1937’de Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ni açarken yaptýðý ko-
nuþmada bu geliþmeden duyduðu sevinci
þöyle dile getirmiþti: “Dil Kurumu en gü-
zel ve feyizli bir iþ olarak türlü bilimlere
ait terimleri tesbit etmiþ ve bu suretle di-
limiz yabancý dillerin tesirinden kurtulma
yolunda esaslý adýmýný atmýþtýr”.

Atatürk’ün baþlattýðý dil reformu sade-
ce Türk Dili Tedkik Cemiyeti’nin çalýþma-
larýna münhasýr kalmamýþtýr. 1934 yýlýnda

kabul edilen soyadý kanunu da dil inkýlâbý
yolunda atýlmýþ bir baþka adýmdýr. Bu ka-
nun, bir yandan dilimizde eski Türkçe söz-
lerden kurulmuþ soyadlarýnýn yaygýnlýk ka-
zanmasýna yol açarken bir yandan da Arap-
ça ve Farsça kökenli adlar yerine Türkçe
adlarýn kullanýlmasýný saðlamýþtýr. 24 Ka-
sým 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisi
2587 sayýlý kanunla Gazi Mustafa Kemal’e
Atatürk soyadýný verdi. Atatürk veya Tür-
kata soyadlarý Saffet Arýkan tarafýndan
teklif edilmiþti. Mustafa Kemal Paþa ise
daha soyadý kanunu çýkmadan “Atatürk”ü
kullanmaya baþlamýþtý. Bu kanunun çýk-
masýndan sonra Atatürk çalýþma arkadaþ-
larýna birçok soyadý vermiþtir. Meselâ Ýs-
met Paþa’ya Ýnönü, Hamdullah Suphi’ye
Tanrýöver, Ruþen Eþref’e Ünaydýn, Recep
Bey’e Peker, Nuri Bey’e Conker soyadlarýný
o seçmiþti. Türkçülük akýmýnýn güç kazan-
dýðý yýllarda Kaya, Aydýn, Demir, Demirtaþ,
Gökalp gibi adlar yaygýnlaþmýþ, bunlarýn
yanýnda Türk tarihinden alýnma Oðuz, Er-
tuðrul, Yýldýrým, Yavuz gibi adlar da ço-
ðalmýþtýr. Soyadý kanununun çýkmasýndan
sonra bu eski adlarýn sayýsý artarken yep-
yeni Türkçe adlar ve soyadlarý da kullanýl-
mýþtýr.

28 Kasým 1934’te Atatürk Hâkimiyet-i
Milliye gazetesine Ulus adýný vermiþtir.
Dil inkýlâbýna baðlý olarak 26 Kasým 1934’-
te kabul edilen baþka bir kanunla bey, aða,
paþa gibi unvanlar kaldýrýlmýþ, bey yerine
bay, haným yerine bayan, paþa yerine de
general (tuðgeneral, tümgeneral, korgene-
ral, orgeneral) karþýlýklarý alýnmýþtýr. Fakat
iyice kökleþtiði için kolayca atýlamayan bey,
aða, paþa, haným unvanlarýnýn kullanýlma-
sý devam etmiþtir. 9 Ocak 1936’da Anka-
ra’da açýlan Dil ve Tarih-Coðrafya Fakül-
tesi, Türk dili ve Türk tarihi alanýnda baþ-
latýlan çalýþmalara ilmî katkýlarda buluna-
caktý.

Atatürk yabancý terimlere, yabancý bi-
lim sözlerine karþý çýkmak ve dil mesele-
lerini tartýþmakla kalmamýþ, terim ve söz
üretme konusunda birçok örnek de ver-
miþ, hatta bir geometri kitabý bile yazmýþ-
týr. III. Türk Dil Kurultayý’ndan sonra yazý-
lan bu küçük kitap geometri öðrenenlerle
kitap yazacaklara kýlavuz olarak düþünül-
müþtür. Kitapta Arapça geometri terim-
leri yerine birçok yeni karþýlýk bulunmuþ-
tur. Açý, üçgen, dörtgen, beþgen, yatay,
dikey, düþey vb. bunlarýn baþlýcalarýdýr.

Atatürk’ün dil ve özellikle terim konu-
sunda Ziya Gökalp’in etkisi altýnda kaldýðý
doðrudur. Fakat hars, mefkûre, halkiyat,
Türkiyat, Þarkiyat gibi terimler ortaya
atan Gökalp’in yeni terimleri Arapça’ya
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dayandýrmasýný Atatürk benimsememiþ,
mefkûre yerine “ülkü”yü, hars yerine de
“kültür”ü kullanmýþtýr. Atatürk’ün baþlat-
týðý dil inkýlâbý yabancý ülkelere ve özellikle
bazý Ýslâm devletlerine örnek olmuþtur.
Nitekim 1934’te Türkiye’ye gelen Ýran Þahý
Rýzâ Pehlevî ülkesine dönünce bir dil aka-
demisi kurdurmuþtur. Claude Hagège dün-
yanýn baþlýca dil reformcularýný sayarken
Martin Luther, M. Agricola, V. Karadzi@,
L. Stúr, B. Sulek, I. Aasen, E. Ben Yahuda
ve J. Aavik’in yanýnda Atatürk’ü de zikret-
miþtir (Language Reform, I, 11-18).
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III. ATATÜRK ve TÜRK TARÝHÝ

Atatürk, milletleri millet yapan ve onla-
rýn varlýklarýný sürdürmelerinde önemli bir
unsur olan kültürün dil ve tarihe dayan-
dýðýný gayet iyi biliyordu. Bu sebeple uzun
bir savaþ döneminden sonra kurulan millî
devletin ilk yýllarýndan itibaren Türk mille-
tinin benliðine kavuþmasý hususunda en
büyük desteði Türk tarihinde bulmuþtur.

Mustafa Kemal’in tarihe ve bilhassa Türk
tarihine büyük ilgi duyduðu bilinmekte-
dir. Özel kütüphanesindeki kitaplarýn ço-
ðunun tarihe ait olmasý da bunu göster-
mektedir. Tarihe olan ilgisi dolayýsýyladýr ki
Ýstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi

Müderrisler Meclisi 19 Eylül 1923 tarihli
toplantýsýnda Yahya Kemal’in teklifiyle ken-
disine fahrî müderrislik pâyesi vermiþtir.
Buna çok memnun olan Mustafa Kemal,
telgrafla verdiði cevapta Türk kültürünün
merkezi saydýðý Edebiyat Fakültesi’nin fah-
rî müderrisliðine seçilmiþ olmasýndan do-
layý teþekkür etmiþ, millî istiklâlimizi ilim
sahasýnda bu fakültenin tamamlayacaðý-
na olan inancýný dile getirdikten sonra bu
þerefli görevi üstlenen ilim heyeti arasýn-
da bulunmanýn kendisi için bir iftihar ve-
silesi olduðunu bildirmiþtir. Öte yandan
fahrî müderrislik beratýný Ankara’ya gö-
türen Necip Âsým Yazýksýz, Ýsmail Hakký Ýz-
mirli ve Þemsettin Günaltay’ý kabul ede-
rek okul sýralarýndan itibaren tarihe büyük
ilgi duyduðunu, bu sebeple fahrî müder-
risliðin edebiyattan ziyade tarihe ait oldu-
ðunu belirtmiþtir. M. Fuad Köprülü’nün
yeni basýlan Türkiye Tarihi adlý kitabýný
göndermesi münasebetiyle de Mustafa
Kemal Paþa, bir hafta sonra kendi el ya-
zýsýyla Fuad Köprülü’ye gönderdiði mek-
tupta büyük bir zevkle okuduðu bu önem-
li eserden faydalandýðýný, bunu meydana
getirmek için sarfedilen mesaiyi takdir
ettiðini, kendisinden millete ve Cumhuri-
yet’e faydalý olabilecek çalýþmalar bekle-
diðini bildirmiþtir. Ayrýca eserin diðer cilt-

lerinin hazýrlanýp yayýmlanmasý için ne gibi
maddî yardýma ihtiyaç duyulduðunu da
Maarif vekili vasýtasýyla sordurmuþtur.

Atatürk’ün Türk tarihine ve Türk diline
verdiði önemi gösteren en önemli faali-
yeti Türkiyat Enstitüsü’nü kurdurmasýdýr.
12 Kasým 1924’te kurulan enstitünün yö-
netmeliðinin 1. maddesinde kuruluþ ama-
cý Türklüðe ait araþtýrmalar ve yayýnlar
yapmak, Türkiye dýþýndaki benzer kurum-
larla iliþkilerde bulunarak milletlerarasý bir
ilim merkezi vazifesi görmek þeklinde tes-
bit edilmiþtir. Cumhuriyet’in kuruluþ yýl-
larýndaki güçlüklere raðmen Türk tarihi-
nin araþtýrýlmasýna çeþitli imkânlar hazýr-
layan Atatürk 1928’den itibaren daha sis-
temli bir þekilde tarihle ilgilenmeye baþ-
ladý. Okul kitaplarý baþta olmak üzere bü-
tün tarih kitaplarýný toplatarak inceleme-
ye aldýrdý. Hatta yabancý dillerde yazýlmýþ
kitaplarý bile toplattý. Böylece çoðunlu-
ðunu tarih kitaplarýnýn oluþturduðu Ata-
türk’ün kütüphanesi kurulmuþ oldu.

Atatürk, tarih araþtýrmalarýnýn müsta-
kil bir kurum tarafýndan yürütülmesinin
gerektiðine inanýyordu. Bunun için Nisan
1930 tarihinde Ankara’da toplanan VI.
Türk Ocaklarý Kurultayý’nda onun direktif-
leriyle hazýrlanmýþ olan bir önerge ile Türk
tarihi ve medeniyetini araþtýrmak için de-
vamlý bir heyet kurulmasý istendi. Teklif
üzerine Türk Ocaklarý kanununa, “Merkez
heyeti, Türk tarihi ve medeniyetini ilmî bir
surette tedkik ve tetebbû eylemek vazi-
fesiyle mükellef olmak üzere bir Türk tari-
hi tedkik heyeti teþkil eder” maddesi ilâve
edildi.

On altý üyeden meydana gelen Türk Tari-
hi Tedkik Heyeti, ilk toplantýsýný 4 Haziran
1930’da yaparak çalýþmalarýný Atatürk’ün
himayesinde Ankara Ýstasyonu’nda reisi-
cumhur özel kaleminin bulunduðu binada
sürdürmeye baþladý. Heyet ayný yýlýn son-
larýna doðru Türk Tarihinin Ana Hatla-
rý adýyla bir kitap bastýrdý. Kitabýn hazýr-
lanýþ amacý açýklanýrken o zamana kadar
Türkiye’de yayýmlanan eserlerin çoðunda
ve onlara kaynak olan yabancý tarih kitap-
larýnda Türkler hakkýnda küçültücü ifade-
ler kullanýldýðý, bunun da Türkler’in kendi
benliklerini geliþtirmelerinde zararlý oldu-
ðu belirtilmekte ve bu kitapla asýl gayenin
buna benzer hatalarýn düzeltilmesiyle mil-
lî bir tarih yazmak olduðu kaydedilmek-
tedir.

Türk Ocaklarý Türk Tarihi Tedkik Heye-
ti, Mart 1931’de Türk Ocaklarý’nýn kapan-
masý üzerine müstakil bir cemiyet olarak
varlýðýný devam ettirme kararý aldý. Kýsa
sürede hazýrlýk çalýþmalarý tamamlanarak

Mustafa Kemal Atatürk Ýstanbul’da Savarona yatýnda


